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I Västerås ville ledningen för Västmanlandsmusiken skrota sin orkester. När
opinion blev för stark och Västeråsarna
rasade mot förslaget tvingades man
backa. Men dumheten fortsätter. Nu
vill man skära i musikernas tjänster.
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I Dalarna hotas Dalasinfoniettan av
landstingets besparingar och i Gävle
pågår en ständig kamp för symfoniorkesterns fortlevnad. Okunninga
beslutsfattare i regionerna har fått
makten över kulturens pengar genom
Samverkansmodellen. Staten har
därigenom lämnat ifrån sig från sina
verktyg att försvara vår gemensamma
kulturskatt. Modellen riskerar att bli ett
monument över en kulturpolitisk kollaps
där regeringen ställer sig helt utanför
det som håller på att ske.
Vad ska man med ett kulturdepartement
till om det inte försvarar
sina kulturutövare?
Jonas Nyberg
Redaktör
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Grattis Västeråsare!
Som det nu ser ut får ni behålla er Sinfonietta. Utifrån de reaktioner
som kommit är väldigt många glada för detta!
Lika glada är tyvärr inte våra medlemmar och musiker i ensemblen.
Visserligen ser orkestern ut att räddas kvar, men till priset av en
återgång till halvtidsanställningar. Dessutom har orkestern och dess representanter
helt hållits utanför de diskussioner som
förts inom ledningen kring Västmanlandsmusikens verksamhet och framtid. Dessa
resulterade i en till utredning förklädd
partsinlaga med tydlig udd mot Sinfoniettan. Det pressmeddelande som sändes ut
i samband med att ”utredningen” presenterades gav tydligt besked om att det alternativ som gällde innebar en avveckling av
Sinfoniettan.
All information om detta gavs till orkestermedlemmarna via e-post utan någon
förvarning.
Det finns mer att läsa om denna från
ansvarigt håll synnerligen illa skötta historia
längre fram i detta nummer. Gör det, och
jag vill dessutom rikta ett stort tack till våra
lokala företrädare i Västerås som gjort ett
fantastiskt jobb i en svår situation.
Efterlysning: har någon upplysningar om var den nationella
musikpolitiken håller hus?
”Så slapp staten stå för fiolerna” är rubriken på en artikel längre fram i tidningen.
Det handlar om samverkansmodellen och
det obefintliga ansvaret för en nationell infrastruktur på bl.a. musikområdet. Skribenternas tes att en förklaring
till samverkansmodellen är att staten ska slippa ta obekväma beslut
och istället skicka vidare Svarte-Petter till andra politiska nivåer är
både rimlig och skrämmande.

Här finns självklart en koppling till turerna kring Västerås Sinfonietta,
och jag tror även att andra reaktioner ute i landet färgats av att
man ser en risk till att nästa gång är det vår tur. Det har sagts förut
men förtjänar att upprepas: om staten står fast vid sin abdikation
från övergripande ansvar så är risken stor att landet splittras när
det gäller tillgänglighet och nivå inom
scenkonsten.
Samtidigt måste vi förhålla oss till samverkansmodellen, och här finns en stor
utmaning i att kunna se och utnyttja de
möjligheter till inflytande som ges i arbetet
med de regionala kulturplanerna. Idag
arbetar vi med dessa frågor främst genom
paraplyorganisationen KLYS. (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) Vid nästa års förbundsmöte
kommer vi att ägna tid åt att informera
om samverkansmodellen och diskutera de
erfarenheter som kan finnas på våra olika
arbetsplatser.
Sist men inte minst tror jag att de flesta
av er redan sett att vi, äntligen, fått en ny
hemsida på plats! Det känns oerhört skönt
att vi äntligen är hemma med detta, och
min förhoppning är att vi kan skapa en ny
nivå på informationsflödet i förbundet.
Ett stort tack till Jonas Nyberg för jobbet
med detta!
Ha en fin senhöst och en God jul & ett
Gott Nytt År när det är så dags!

Bo Olsson
förbundsordförande
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Malin Broman (i rött) leder orkestern
under genrepet till en sinfoniettakonsert
i Västerås Konserthus i november i år.

Västmanlandsmusikens underskott sparas in på musikernas tjänster

Västerås Sinfonietta får betala
4

Den 8:e oktober i år fick personalen i Västerås Konserthus ett e-postmeddelande från Västmanlandsmusikens direktör Dag
Celsing. Som bilaga finns en utredning om Västmanlandsmusikens verksamhet som Celsing har gjort tillsammans med styrelseordförande Anders Teljebäck. Av material framgår att man vill lägga ner Västerås Sinfonietta. Det här slår ner som en bomb och
de chockade musikerna förstår ingenting. Det var ju bara tre år sedan de fick sin tjänstgöring höjd med tio procentenheter.

Den utredning som ledningen presenterade innehöll tre alternativa
scenarier. Det första innehöll besparingar och neddragningar inom
Västmanlandsmusikens tre kärnverksamheter: länsmusiken, konserthuset och Sinfoniettan.
Det andra förslaget skissade på möjligheterna om samgående med
länsmusikorganisationer i de angränsande länen och med möjliga
sammanslagningar av orkestrar.
Det tredje förslaget framställdes som det enda rimliga. Det skulle
innebära en nedläggning av Västerås Sinfonietta. Det skulle enligt
utredningen frigöra pengar till länsmusikverksamheten och täcka det
ekonomiska underskott som Västmanlandsmusiken dras med. För att
inte Västeråsarna skulle bli utan orkestermusik skulle den verksamheten räddas av en konsertserie med gästspel av ”Sveriges bästa
orkestrar”. I ett pressmeddelande samma dag gick man ut och
förordade förslag tre.
Celsing och Teljebäck hade uppenbarligen totalt missbedömt Sinfoniettans status i såväl Västerås som i landet i övrigt. En mediastorm
tog vid och upprörda västeråsare visade sitt missnöje med förslaget
om att lägga ner deras orkester. Många av landets ledande musikprofiler skrev debattartiklar som kritiserade ledningen för Västmanlandsmusiken.

hänvisar till att musikertjänster inom länsmusiken minskat från 540
tjänster år 1988 till dagens cirka 100. Under samma period ska
orkestermusikernas antal ha ökat med 300 tjänster. Att det ena
skulle ha skett på bekostnad av det andra är en slutsats som få
normalbegåvade människor skulle vilja dra. Fredrik Österling skriver
i sin analys av utredningen:
”En del av poängen med att minska antalet anställda i länsmusiken
har varit att kunna effektivisera spridningen av färdigrepeterade
frilansproduktioner.
På orkestersidan har ökningen av antalet musiker varit en del av
det kvalitativa utvecklingsarbetet. Där har istället de fasta anställningarna i vilka musikerna får möjlighet att långsiktigt repetera och
konsertera ihop varit en del av poängen.
Ökningen av antalet anställda på orkestersidan nationellt, låter
sig alltså inte jämföras med en minskning av antalet anställda på
länsmusiksidan.”

Kulturförvaltningen i Västerås stad tog kontakt med en erfaren
utredare, Fredrik Österling, för att få en analys av utredningen. Det
finns anledning att tro att politiker och tjänstemän i stadshuset inte
var helt säkra på att de slutsatser som Celsing hade gjort till punkt
och pricka överensstämde med verkligheten. Och det finns verkligen skäl att ifrågasätta utredningens relevans.
Celsing för där märkliga resonemang om vad länsmusik är i förhållande till orkesterverksamhet. Han hävdar att det finns ett överskott
av orkestermusik och ett underskott av länsmusik i Sverige. Han
Ingrid Lindström förbereder sig leende inför dagens repetition

Inriktningen är nu att Västmanlandsmusikens ekonomiska underskott
ska lösas genom att Sinfoniettans musiker betalar av med sänkta
löner. Det finns självfallet sundare och mer kreativa sätt att lösa
detta. Musikerna har under många år framfört förslag om att spela
och verka mer ute i länet. Redan nu gör man klassrumsbesök i Västerås skolor och skulle med lätthet kunna göra samma sak utanför
staden. Alla förslag har mötts med kalla handen. Man behöver inte
vara konspiratorisk lagd för att förstå anledningen till detta. Om
Sinfoniettan skulle vara en integrerad del av länsmusikverksamheten
så skulle de vattentäta skotten mellan verksamheterna försvinna.
Det skulle motverka Dag Celsings avsikt att på sikt göra sig av med
orkesterverksamheten till förmån för länsmusikverksamheten. Den
avsikten syns tydligt i Västmanlands läns kulturplan. Där har smugits
in en skrivning om att det på sikt inte är ekonomiskt hållbart att bedriva orkesterverksamhet i länet. I kulturplanen saknas också mycket
riktigt Sinfoniettan som en del av Västmanlandsmusikens angivna
utvecklingsområden.
Joan Faigen och hennes fiolkollegor under repetition med Sinfoniettan

Man bör i detta sammanhang vara på det klara med att Dag
Celsing var den som sade upp de enda fem länsmusiker som
Västmanlandsmusiken hade anställda, Vestmanniaensemblen. Detta
gjordes för att täcka upp det underskott som utredningen hävdar
att Västerås Sinfoniettas verksamhet har dragits med enda sedan
1998.
Sinfoniettans ackumulerade underskott uppges alltså att ha hängt
med – och till och med ökat – under 17 år och att underskottet har
täckts upp av länsmusikmedel. Det är mycket märkligt. Österling
konstaterar att han som utredningssekreterare för den statliga
orkesterutredningen som publicerades år 2006 fick besked från
dåvarande länsmusikchefen Lars Knutson att ”inte en krona gick
från länsmusik till Sinfoniettan”.
För tre år sedan höjdes tjänstgöringsgraden för Sinfoniettans musiker från 50 procent till dagens 60 procent. När detta genomfördes
sades från både styrelsens och ledningens håll att förändringen
med råge var finansierad. Inte ett ljud om detta underskott som den
8:e oktober helt plötsligt var anledning nog till att lägga ner hela
Sinfoniettans verksamhet.
Utredningen lämnar mycket i övrigt att önska. Den saknar bland
annat en trovärdig ekonomisk redogörelse. Det går inte att se
exakt vilka kostnadsställen som går med underskott. Ägarna i
Västerås Stadshus har vid ett flertal tillfällen begärt att få ut en
sådan redogörelse men Västmanlandsmusikens direktör har inte vid
något tillfälle velat gå dem till mötes. Det stärker självfallet intrycket
av att utredningen i mångt och mycket saknar både relevans och
objektivitet.

Man bör i sammanhanget komma ihåg att den länsmusikverksamhet som bedrivs i landet i allmänhet och i Västmanland i synnerhet
inte är tvingande. Det ställs vissa krav från ägare och bidragsgivare utifrån önskat antal konserter samt utifrån aspekter som
mångfald, samverkan med länets aktörer, konstnärlig förnyelse och
andra ganska fritt beskrivna områden. Den exakta utformningen
bestämmer organisationen själv över. Det betyder i realiteten att
om ambitioner och ekonomi inte går ihop så får ambitionsnivån
sänkas.
Sunda organisationer håller samtal igång internt om den egna
verksamhetens utformning och utveckling. Det sker inte i Västmanlandsmusiken idag. Utredningen med sina förslag är gjorda utan
inblandning av de anställda förutom de i ledningsgruppen. Inga
riskanalyser är heller gjorda. Sinfoniettans Symf-avdelning har
därför begärt tvisteförhandling för brott mot medbestämmandelagen. Unionens lokala fackklubb har gjort samma sak. Trots detta
lanserade Direktör Celsing ett omarbetat utredningsmaterial i slutet
på oktober. Även denna gång utan insyn från de lokala facken.
Symf tar nu in en arbetstagarkonsult för att gå igenom de påstådda underskotten och för att genomlysa hela situation utifrån ett
professionellt revisoriskt perspektiv. Konsultens slutsatser kommer att
presenteras under december månad. Till dess får inga inriktningsbeslut tas av ledningen. n
Jonas Nyberg

I sin analys skriver Österling:
”Då den dramatiskt mörka bilden av Länsmusikens verksamhetsmässiga och ekonomiska framtid målas med Sinfoniettan tärande
på länsmusikpengarna som fond, understryks vikten av en tydlig
redovisning på vilket sätt Sinfoniettan tärt på de till länsmusiken
dedicerade medlen. En tydlig redovisning av detta saknas.”
Redan innan Österlings analys presenterades tog Västmanlandsmusikens styrelseordförande, Anders Teljebäck, uppenbarligen intryck
av opinionen och av uppvaktningarna från Sinfoniettans Symfklubb. Den 20:e oktober meddelande han att Västerås Sinfonietta
inte skulle läggas ner. Istället skulle man välja utredningens första
förslag och göra besparingar i verksamheten. En sådan besparing
skulle vara att musikerna återigen skulle gå ner till 50 procents
tjänstgöringsgrad.
Andrea Elgström Bergman, violast och vice ordförande i Sinfoniettans Symf-avdelning
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Så slapp staten
ståMaster
för fiolerna
of Symphonic Golf 2015
Har regionaliseringen av kulturpolitik införts för att
staten slippa stå för plågsamma besparingar och
nedläggningar inom kulturen? Det ser så ut, skriver
Sture Carlsson och David Karlsson i en kommentar
efter stormen kring Västerås Sinfonietta.
Den hotande nedläggningen av Västerås Sinfonietta förefaller i
varje fall på kort sikt vara avvärjd. Men än är det nog för tidigt
att blåsa faran över för det västmanländska musiklivet. När nu
regionens kulturpolitiker vikit ner sig för den för dem förmodligen
överraskande starka reaktionen från det samlade musiklivet, hotar
man i stället med nedskärningar av andra delar av musiklivet och
minskning av orkesterns tjänstgöringsgrad från 60 till 50 procent.
Med tanke på den korta men intensiva kulturpolitiska debatt som
uppstod när nedläggningsplanerna blev offentliga är det värt att
notera att ingen företrädare för staten sagt ett ord i frågan. Detta
är dock ingen tillfällighet utan ett resultat av den pågående omvandling av landets kulturpolitik som brukar benämnas ”kultursamverkansmodellen”. För att förstå vad som nu sker i Västerås måste
man ha detta sammanhang klart för sig. Få utanför de kulturbyråkratiska leden har det.
Samverkansmodellen är de senaste decenniernas största kulturpolitiska reform. Vad den syftar till är dock oklart. Den brukar
beskrivas som en regionalisering av kulturpolitiken. Modellen
föddes i 2009 års kulturutredning och sjösattes, efter ytterligare en
utredning, år 2011. Den går i korthet ut på att staten avhänder sig
kulturpolitisk makt till landstingen och regionerna. Detta gäller inte
hela den statliga kulturpolitiken, men en icke försumbar del av den
(cirka 1,3 av totalt 7,2 miljarder kronor). Modellen bygger på att
regionerna formulerar så kallade kulturplaner och med dessa som
underlag i ”dialog” med staten, i form av Kulturrådet, beslutar om
hur de statliga medlen ska fördelas.
Till saken hör att staten inte tillfört några nya medel för modellens genomförande. Det har i sin tur inneburit att i princip inga
förändringar vad gäller fördelning av medel skett. Själva kulturpolitiken ser i själva verket ut precis som den gjorde innan modellen
infördes. En omprioritering av musikresurserna i Västmanland är
dock helt i linje med modellen och en nedläggning av sinfoniettan skulle inte, som vissa hävdat, leda till att de statliga resurserna
minskades. Prioriteringarna ligger numera helt i händerna på de
regionala politikerna
För att förstå modellen måste man förstå det sammanhang den
uppstod i. När 2009 års kulturutredning presenterades var den allmänna uppfattningen att landet var på väg mot en ny administrativ
indelning med sex eller sju större regioner, i stället för som tidigare
21 landsting. Förebilderna var Skåne och Västra Götaland. Det
var denna nya situation som kultursamverkansmodellen var tänkt att
svara mot. Staten behövde en ny form för att samtala och förhandla med dessa större och starkare kulturpolitiska aktörer. Exemplen
Skåne och Västra Götaland visar också vilket finansiellt underlag
som krävs för att kunna driva stora institutioner som symfoniorkestrar, operor etcetera. Få av de hittillsvarande landstingen skulle på
sikt kunna klara av något sådant.
Nu fick vi emellertid inga storregioner (eller har åtminstone inte
fått det än). Detta faktum hindrade dock inte kultursamverkansmodellen från att rullas ut över landet. Och nu befinner vi oss i den

märkliga situationen att det kulturadministrativa Sverige de senaste
åren varit fullt upptaget med att genomföra en reform som ska lösa
ett problem som inte längre finns. Kulturpolitiken rymmer många
paradoxer, men detta är nog en av de mer uppseendeväckande.
En annan paradox är att när nu modellen trots allt genomförts ingår
inte landets största region Stor-Stockholm, där modellen borde
kunnat fungera. Motsträviga Stockholmspolitiker har nämligen satt
sig på tvären. Gotlands kommun bildar däremot en kulturregion
(landets i särklass minsta)!
Frågan är alltså vad samverkansmodellen i dagens situation ska
vara bra för. I avsaknad av någon tydlig viljeinriktning från regeringens sida kan vi bara spekulera. Tre tolkningar är möjliga:
Den första är att samverkansmodellen handlar om decentralisering.
De kulturpolitiska besluten förs geografiskt närmare de medborgare
som påverkas av dem. Här finns en stark tradition att knyta an till:
från Arthur Engbergs inrättande av Riksteatern 1934 till 1970-talets
utbyggnad av regionala kulturinstitutioner.
Den andra tolkningen är att samverkansmodellen handlar om att,
med ett lite högtidligt uttryck, stärka deliberativa processer. Genom
arbetet med kulturplanerna liksom de obligatoriska överläggningarna med kommuner, civilsamhälle och kulturlivets olika aktörer breddas engagemanget i kulturpolitiken. Fler tar del i diskussionerna.
Kanske kommer kulturpolitiken på så sätt även att rycka närmare
politikens centrum, det vill säga diskuteras i de rum där de tunga
politiska besluten tas.
Den tredje, mer cyniska, tolkningen är att samverkansmodellen
tillkommit för att staten ska kunna slippa undan politiskt obehagliga
beslut. Den underliggande analysen är att kostnaderna för stora
kulturinstitutioner, som exempelvis symfoniorkestrar, ökar i snabbare
takt än vad skatteunderlaget växer. Följaktligen krävs strukturrationaliseringar. Sverige kommer i framtiden inte, enligt denna analys, att
ha råd med lika många kulturinstitutioner som i dag. Bättre då att
regionala politiker får ta smällarna än att staten och kulturministern
ska behöva göra det. ”Samverkansmodellen innebär att staten tar
sin hand ifrån oss” är en vanlig uppfattning bland företrädare för
kulturinstitutioner runt om i landet.
När man betraktar spelet runt Västerås sinfonietta är det denna
tredje tolkning som förefaller mest sannolik.
Stämmer det? Är regeringens avsikt med kultursamverkansmodellen att lämpa över nedläggningsbeslut av kulturinstitutioner på
regionala politiker? Denna fråga finns säkert ständigt levande för
politiker i mellanstora svenska städer som Umeå, Sundsvall, Karlstad, Helsingborg, Gävle och Norrköping. Alla dessa städer har
en eller flera, ofta framgångsrika, kulturinstitutioner som tenderar att
äta upp stora delar av kulturbudgeten till förfång för andra delar av
kulturlivet. Ett bredare finansieringsunderlag i form av en större och
starkare region skulle kunnat vara lösningen. Så har det alltså ännu
inte blivit, samtidigt som staten frånhänt sig möjligheterna att gå
in och hjälpa till när ekonomin kärvat till exempel på det dyrbara
musikteaterområdet.
Vi har fått en regionaliserad kulturpolitik utan regioner. Konsekvenserna börjar nu synas. Fler exempel lär snart dyka upp. Vi får hoppas att Nina Stemme, Patrik Ringborg, Anna Larsson med flera är
beredda att rycka ut igen till försvar nu när staten abdikerat! n
Sture Carlsson & David Karlsson

Sture Carlsson har tidigare bland annat varit konserthuschef i Göteborg
och förbundsdirektör vid Svensk Scenkonst. David Karlsson är ordförande
för Nätverkstan i Göteborg och har tidigare varit sekreterare för 2009 års
kulturutredning. (Artikeln tidigare publicerad i SvD)
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Marika Lagercrantz. Foto: Morgan Norrman

mängd som jag inhämtade under de tre åren i Berlin. Och det finns
knappt en ort i Sverige som jag inte har varit i. Jag har spelat på
konserthusens stora scener och på hembygdsgården i Burträsk. Jag
har arbetat på båda sidor och varit administratör, förhandlare och
främjare. Nu kanske jag kunde få använda all den kunskapen till att
hjälpa musiker, teatermänniskor, författare och konstnärer av alla de
slag.
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Marika menar att det skulle ha känts märkligt att gå tillbaka till
teatern och bara lämna allt som hon hade lärt sig i av den ganska
hårda världen som ett kulturråd rör sig i. Hon såg fram emot kunna
förvalta lite av det.  
Känner du att du har nytta av det nu?
– Ja, varje dag känner jag det. Hade jag kommit direkt från teatern
till KLYS hade jag inte kunnat det här men nu känner jag att jag kan
representera Sveriges kulturskapare för att jag just har jobbat så
gränsöverskridande. Jag har jobbat med ord, med musik och med
bild. Och jag har arbetat med den fysiska teatern, den moderna
dansens form i min ungdom.
– Jag kommer från en kultursläkt och är uppväxt med ”armlängds
avstånd” och det fria ordets absoluta helgedom. Fanns det något
som var religion i mitt barndomshem så var det ”Det fria ordet”.

KLYS nya ordförande
Marika Lagercrantz är sedan i maj ordförande för KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. Man kan
lugnt säga att hon är betydligt mer välkänd än den organisation
hon representerar. I bagaget bär hon med sig ett långt yrkesliv
som skådespelare och som regissör. De senaste åren har hon bott
i Berlin och där varit svenskt kulturråd – en erfarenhet som kommer synnerligen väl till pass i hennes senaste roll.
Symf är, tillsammans med andra förbund och intresseorganisationer
som representerar musiker, kompositörer, skådespelare, konstnärer,
artister och fotografer, medlem i KLYS. Uppgiften är att samordna,
stötta och företräda medlemsorganisationerna när det gäller upphovsrätt, kulturpolitik, trygghetssystem och annat där gemensamma
insatser ger större och tyngre effekt. Marika Lagercrantz leder ett
KLYS som för många är okänt och som verkligen kan behöva ett välkänt ansikte utåt. Marika själv hade heller inte full koll på vad KLYS
arbetade med innan hon erbjöds ordförandeskapet.
– Det jag kunde om KLYS var mest det som Teaterförbundets ordförande och förbundsdirektör, Anna Carlson och Jaan Kolk, hade
berättat om. Jag var medveten om vilka förhandlingar som gjordes
och ungefär vad som pågick. Men när jag startade så visste jag
alltför lite. Nu vet jag mer.
Det var just Anna Carlson som ringde och erbjöd henne uppdraget
för KLYS. Hon nappade på det.
– Jag hade ett treårigt förordnande som kulturråd. Det skulle ha gått
att förlänga två år till. Men jag behövde komma hem. Som kulturskapare har man ju så låg pension så jag insåg att jag måste fortsätta
jobba åtminstone tills jag blir 67 år. Så jag behövde verkligen
komma hem och fortsätta arbeta.
- Jag fick 6 månader betalt efter att jag avslutade jobbet som kulturråd i Berlin. Man erbjuds det för att man ska hinna söka ett nytt jobb
efter sin utlandsvistelse.
Det som lockade med den nya rollen som ordförande för KLYS var
möjligheten att få kombinera erfarenheterna från scenen med allt det
som hon fått med sig från tiden i Tyskland.
– Jag kände att jag skulle få användning av hela den kunskaps-

Visste du vad du ville göra när du började som KLYS-ordförande?
– Ja, en del. När man är ute i världen så har man nästan överallt ett
väldigt starkt förhållande till sina kulturskapare och till konsten. Det
är väldigt få länder i världen där inte medborgarna har sin identitet
i sin egen kultur. Ett av de länderna är Sverige. Det skapar ett jätteproblem för oss, tycker jag.
Om du jämför med Tyskland. Vad är skillnaden?
– Allt. Det finns en teater i varenda byhåla i Tyskland. Det är inget
man diskuterar. Det bara ska vara så. Man har ett väldigt starkt
förhållande till kulturarvet och det är ju inte helt enkelt i Tyskland
eftersom en del av arvet i grunden är ifrågasatt. Man sa på 30-talet
att ett land som har skapat Beethoven inte kunde vara idioter. Jo, det
kunde det.
– Men man håller väldigt starkt på att det inte går att leva om det
inte finns konst. Man har ju en ganska nylig erfarenhet av diktatorer.
Både nazistiska och kommunistiska. Det första de gjorde var att
förbjuda den moderna konsten medan man förhöll sig romantiskt
till konsten som var före. Stalin, till exempel, förbjud poeterna som
levde under hans tid, medan han själv älskade Pusjkin. Samma
Pusjkin som 1800-talets tsarer förbjöd på sin tid.  
– Därför är man i Tyskland så noga med att skydda de kulturutövare
som lever nu – den moderna konsten. Och den måste man alltid
skydda centralt. Däremot får själva kulturpolitiken aldrig vara centralstyrd för det är precis vad alla diktatorer har gjort. Därför sköter alla
förbundsländer i Tyskland sin kulturpolitik men när det gäller kulturskaparnas villkor så sköts det centralt. Det tyska kulturdepartementet har
bara den frågan att arbeta med.  
Marika ställer sig frågorna om hur vi gör här i Sverige. Hur sköter vi
den moderna konstmusiken som varken får mycket pengar och heller
inte så mycket publik? Hur stödjer vi den moderna dramatiken?
– Efter fyra månader i Berlin hade jag varit med om tre olika stora
teaterfestivaler. Jag var helt utmattad. Jag frågade den konstnärliga
ledaren för SchauBühne varför de har festivaler hela tiden. ”Det är
vårt enda sätt att stödja det moderna dramat. Vi får ingen publik
till den annars. Hur gör ni i Sverige?”, var hans motfråga. Jag blev
alldeles tyst. Så nu kom jag till KLYS med den. Hur ska vi göra för
att stödja de nu levande kulturskaparna?
Redan tre år efter nazismens fall, 1948, skapades den moderna
kulturpolitiken i Västtyskland. Då bestämde
man att man måste ha
Sista föreställningen av La Traviata
festivaler för konsten. De kallades fyrtorn.
Man
använde
detavordet
är slut och
kören
tar avsked
publiken
för att den moderna konsten kanske kan förhindra
att återi-där
utanför denTyskland
enorma torkladan
gen gå på grund.  
Opera på Skäret håller till

– Därför vill jag att när KLYS har konferenser ska det alltid finnas
konstnärer där som ska tala om vad de gör just nu. Konsten måste vara delaktig i samhället. Det för jag in i KLYS väldigt starkt.
Samverkansmodellen som kom för fem år sedan, och många
av medlemsorganisationerna var mycket tveksamma till, är här
för att stanna. Marika menar att vi måste diskutera det här och
vi måste hjälpa de utredningar som kommer från riksdagen och
kulturdepartementet i den här frågan. Det här är viktigt för det är
ingen självklarhet att det finns en kultur i Sverige.  
Kulturskaparnas villkor måste vara en prioriterad angelägenhet
för KLYS och det är oerhört viktigt att vi säger att vi vill ha en
stark statlig konstnärpolitik.  
– Vi har blivit uppsagda, vi har blivit trampade på. Vi har levt
under svåra villkor, alla vi som har jobbat i den här världen. En
stor del av oss kan inte vara sjukskrivna. Jag själv får exempelvis
ingen arbetslöshetsersättning för att jag har ett företag. Och det
företaget betraktas som om det gick med vinst. Jag vill inte ens
ha det där företaget, men jag är tvungen. Det kräver arbetsgivarna!
Just nu är det bildkonstnärerna som har det värst. Marika Lagercrantz vill att KLYS koncentrerar sig på dem. På alla nivåer. Det
ska vara ett mantra för alla medlemsorganisationerna. Som ett
”för övrigt anser jag att Kartago ska förstöras”. Och om det är
Symfs medlemmar som ligger illa till så ska samma sak gälla
dem. ”För övrigt anser jag att Västerås Sinfonietta inte ska läggas ner!”

www.fioler.se
Medlem av:
Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d’Art
Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher e. V.
Sveriges Violinbyggarmästare

Samverkansmodellen är rörig. Det är mycket otydliga direktiv till
regionerna. Det är otydliga direktiv från departementet. Marika
menar att man måste betänka att våra politiker i riksdag, regioner och i kommuner inte kan så mycket om kultur.  
– I Tyskland har man en känsla av att varenda tjänsteman har en
djup kunskap om kulturen och om arvet. Under min tid i Berlin
myntade jag uttrycket att ”det är tråkigt att äta middag med en
svensk”. Om du ska förhandla med en svensk så går det fort.
Men om det ska bli en djupare kontakt då ska man äta middag.
Men vad ska man prata om? Så jag införde att inget besök
av politiker eller näringsliv skulle ske utan ett kulturellt inslag. Så
menar jag att vi borde göra på alla konferenser. Det ska inte
finnas en konferens i Sverige som inte har en kulturskapare där.
Och då pratar jag inte om en musiker i pausen. Då kan ni sätta
på radion istället om ni vill ha mingelmusik.  
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En annan viktig fråga för KLYS – och för alla andra är att hur vi
ska ta emot de människor som flyr för sitt liv. Hon talar sig varm
för ett par olika initiativ som nu finns – Invitationsdepartementet
och Kompissverige. De arbetar för att underlätta för de som kommer hit från andra länder ska kunna få kontakt med svenskar på
ett lätt och avspänt sätt.
– Vi ska se till att få kontakt med de kulturskapare som kommer
hit.
I februari nästa år organiserar KLYS en kongress om konstnärspolitik i Gävle konserthus. Kulturministern Alice Bah Kunke kommer
dit. Dagen före anordnar man en mötesplats för kulturskapare
från hela landet.
– Kom dit! Delta! Låt oss samtala om hur vi bäst försvarar kulturskaparnas villkor i vårt land tillsammans.
Jag ser fram emot att träffa er alla den 8 och 9 februari 2016.
Tveka inte att ta kontakt om ni vill delta! n

Den nyutgivna boken av
Patrik Andersson, Director musices
vid Lunds Universitet, finns nu att köpa på
www.odeum.lu.se/forsaljning

Jonas Nyberg

Odeum

Johannes Rostamo, Simona Bonfiglioli, Magnus Franzén, Audun Sandvik, Nour Abdalsalam, Cecilie Hesselberg Løken och Sara Övinge på en strand på Lesbos

Möte med människor på flykt
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”Ett ljus syns plötsligt därute i mörkret. Bakom regnet och vågtopparna förvinner det. Sen kommer det tillbaka. De tre volontärerna
skyndar ner till stranden och lyser med en stark ficklampa på en orange flytväst så att de som kommer i den lilla gummibåten har
något att sikta på. Stormen viner och passagen in mellan reven och klipporna är bara några meter bred. Det gick bra. De klarade
det. Magnus och hans vänner hjälper de nedkylda och genomblöta flyktingarna ut ur båten upp på stranden. De små barnen är
livlösa och nästa vita av köld. Men mänsklig värme och filtar gör underverk. Lättnad, leenden och glädje tar vid. Men resan är
långt ifrån över. Nu börjar det riktiga helvetet. Flyktinglägren på Lesbos.” Magnus Pettersson Franzéns berättar för Symfoni.
Vi var sju stycken som gav oss iväg till Lesbos den19 oktober. Det
var en måndag. Cecilie Løken hade haft kontakt med en norsk
organisation på plats – Droppen i havet – som var rätt nivå för oss
som var totala rookies. De jobbar mest längs med stränderna på
Lesbos norra kustremsa. Vi hade bestämt att vi inte skulle gå in i
lägren för att det var alldeles för riskabelt.
Den kvinna som vi hyrde huset av frågade oss hur många gånger
som helst: Ni är väl inte här för att hjälpa flyktingar? – Nej, nej,
sa vi. Vi är bara sju kompisar som är här på semester! Man vill
inte att flyktingarna får hjälp. De flesta tror att om det kommer fler
volontärer så kommer
det fler flyktingar
också. Den inställningen har trappats
upp. Vi var helt enkelt
inte välkomna.
Röda Hjärtat
Cecilie Løken hade
via Röda Hjärtat,
den organisation som
hon själv har startat,
samlat in kläder, filtar,
sovsäckar och annat
och fyllt över 2500
säckar. Men det hade
visat sig omöjligt att få
ner dem till Grekland.
De fick helt enkelt bli
Övergivna flytvästar på stranden

kvar i Sverige. De sakerna delas nu ut bland flyktingar som kommer hit.
Av Babybjörn hade vi fått 70 stycken bärselar för barn. De är
bra att ha så att föräldrarna kan ha händerna fria när de ska gå
långa sträckor. Alla får ju inte plats i bilarna eller på bussarna från
stranden. Bärselarna fick vi med och de tog nästan all plats i våra
väskor. Vi fick ha våra egna kläder i handbagage. Flygbolagen
ställer inte upp alls så övervikt var inte att tänka på.
Bland alla hotell som finns på kustremsan är det bara ett hotell
som är öppet för volontärer. Bredvid det ligger en restaurang.
Där kunde vi äta. I anslutning till det ligger ett privathem. Eric och
Philippa från England har bott där i 16 år. De har öppnat upp
sitt hem fullständigt sedan flyktingarna började komma för tre år
sedan. Hos dem finns många av de grejor som har skänkts. Där
kunde vi hämta filtar, sovsäckar, kläder och annat material.
Allt hände direkt
Dagen efter vi kom åkte vi direkt till samlingsplatsen för ett möte
med organisationen och allt satte igång på en gång. Vi var inte
alls förberedda och hade inte ens med oss alla de saker som vi
skulle ha i bilarna. Vi hade tänkt att vi skulle observera och lära
första dagen.
Den totala sträckan av stränder som vi bevakade är ungefär en
och en halv mil lång. Vi fick åka runt och försöka ha koll på de
båtar som närmade sig. Det var fler grupper med volontärer som
gjorde samma sak som vi. Det dröjde inte lång tid innan det hela
drog igång. Den dagen var det fint väder och det kom ett femtontal båtar på ett par timmar. Det är 50-60 personer i varje båt.
Båtarna är byggda för maximalt 15 passagerare. I gummibåtarna

satt kvinnor och barn i mitten. Männen trängs runt om med fötterna
i vattnet. Vid fint väder tar det ungefär en och halv timme att ta
sig över från Turkiet. De får själva köra båtarna som hade någon
gammal skräpmotor som knappt egentligen ens orkade med ens
15 personer i båten.
Det var viktigt att
”Det är kolsvart, regnet öser ner på ett sätt jag
lotsa in dem mellan
aldrig sett hemma, stormen pinar havet. Klockan
klippor och rev till
är mitt i natten. Vi har följt en ljusprick på havet
en säker strand
en lång stund. Är det en flyktingbåt eller inte?
så de inte fastNightvision-kikaren kämpar för att klargöra. Det
går en stund, plötsligt hör vi spridda röster nånade långt ut och
gonstans genom stormens dån. Nu är det ingen
riskerade att sjunka
tvekan. Vi kastar oss i bilen, som står vid en av
. Dagtid gick det
utsiktsplatserna längs den långa stranden, och
ofta bra. Även om
spinner iväg neråt, ner för den glashala bergsväde då också var
gen. Hinner nätt och jämnt fram i tid för att med
reflexer och ficklampor signalera in båten mellan nerkylda och helt
genomvåta så var
dödliga klippor till säker mark. Kaos. Två nästintill medvetslösa kvinnor lyfts av och läggs varsamt de oftare glada
på de iskalla stenarna. Av med flytvästar och
och vid gott mod
hårt lindade halsdukar. En flicka är fullständigt
när de kom iland.

klarat sig.
Ensamma på stranden
När det stormade och regnade som mest tog det tre och en halv
timme att ta sig över sundet mellan Turkiet och Lesbos. Båtarna
som tog sig fram var vattenfyllda och alla var helt nedkylda. Jag
höll i bebisar som jag var övertygad om var döda. Bland kvinnorna var många nästan livlösa. Men de levde och återhämtade
sig sakta. Det var nästan som ett mirakel.
Den natten var det nästan bara vi på stranden. På dagarna var
det många där inklusive media. De jobbar väl kontorstid. Vi var
tre i den ena bilen och fyra i den andra. Vi särade på oss och
jobbade på olika håll. Vi hade starka lampor som vi lyste med. Vi
riktade ljuset mot en utfälld flytväst som vi höll upp. Det var ett bra
sätt att synas för dem som var därute i mörkret bland vågorna. Det
var klippigt och fullt med rev så det gällde att lotsa in dem i den
lilla lucka som fanns. Båtarna har inget annat att navigera efter.

uppriven i tron om att mamma är död. Klockan
tickar och kvinnorna repar sig gudskelov så sakteliga. Gruppen samlar sig och leds bort, uppför
branta trappor till vägen där bilar väntar för att
köra dem till närmsta flyktingcamp. I min bil tar
jag med en pappa så chockad att han inte orkar
stå på benen, vatten till läpparna och mössa på
huvudet hjälper en aning. Vid campen återförenas han med sin familj och får både en filt och en
hastig översyn av en läkare utan gräns. Tar farväl
med kramar och kindpussar och sätter mig pustande i bilen igen för att åter ansluta till mitt gäng
och fortsätta nattens långa spaning. Vi gjorde
det. Under riktigt tuffa förhållande räddade vi en
båtlast med flyktingar. Själva. Någonstans mitt i
natten i ett land långt bort.”

Halva priset vid
dåligt väder
Innan de har
kommit iväg har
de suttit gömda in
nån grotta i Turkiet.
Människosmugglarna som skickar
över dem tar tusen
Euro per person.
De bestämmer
också när kusten
är klar då Turkiska
– Ur Magnus facebook-inlägg kustbevakningen
är utom synhåll.
Om det är dåligt väder och flyktingarna inte vågar ge sig ut på
havet pistolhotas de eller får en kniv uppkörd i ansiktet. Vi hörde
att priserna sänktes vid dåligt väder och på natten så att de mest
desperata och de som inte lyckats få ihop lika mycket pengar
skulle lockas ut på det farliga havet.
De som kommer i vackert väder och haft en mer vänlig maffiagubbe, de var ju lite gladare och några sjöng i båten. Andra var helt
skakiga efter att fått en pistol i pannan. En del hade skärsår efter
smugglarnas knivar och vissa hade avskurna fingrar.
Vi försökte alltid hjälpa barnen av båten först. Sedan kvinnorna.
Männen hjälper till så gott de kan. Det är viktigt att hålla familjerna intakta. Ibland blir man tvungen att ta en bebis för att värma
den. Då kommer en orolig mamma snabbt och tar över. Det är
som det ska vara.
Livsfarligt att ge sig ut på havet
Första dagen var det fint väder. Men efter det regnade det dygnet
runt resten av veckan. Det var kallt och stormigt. I vanliga fall brukar det bara regna en timme och sen vara klart och fint igen. Vår
hyrestant som trodde vi var på semester tyckte mycket synd om oss
som lyckats pricka in vår ”semesterresa” i detta väder. Vi intalade
oss om att det var tur att vi fanns där när vi verkligen behövdes
som mest.
Det var totalt livsfarligt att ge sig ut på havet. Den tredje natten hade vi vakt från sju på kvällen till sju på morgonen. Vi var
uppdelade på två bilar och försökte täcka av kustremsan så gott
vi kunde. Ett par gånger såg vi ljusen från båtar ute till havs och
sen var de helt borta. Då visste man att de i de båtarna inte hade
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Magnus Franzén vid insläppet till ett flyktingläger

När båten är tömd och
flyktingarna har hjälpts
upp till det fåtal bussar
som FN har satt in, under
dagtid, eller till volontärernas bilar på nätterna
så städar man upp på
stranden och Hesselberg
samlar ihop
alla flytvästar. Hade inte
volontärerna varit där
hade det sett fruktansvärt
skräpigt ut. Alla frivilliga
krafter åker runt och städar
upp och fyller sopsäckar
med skräp.

”Bilen tuggar sig fram längs dirt-tracken.
Det är så den kallas. Vägen längs stranden dit flyktingbåtarna anländer. Den tuggar sig på lågväxel genom djupa vattenpölar och längs branta stup. Denna gång
med destination ”FN-lägret” i Sykaminea.
Redan backen upp mot lägret vittnar om
något extraordinärt. Extraordinärt hemskt.
Kilometerlång kö. Vi tittar på varandra.
Våra blickar utstrålar chock. Vad vi vet är
att detta läger byggt för 200 personer.
Det vi ser nu får oss att rysa. Hur? Är
det verkligen möjligt, ser vi rätt? Några
minuter senare ställer vi bilen strax utanför
grindarna. Vi tar mod till oss och går in.
Fyra. Vi är fyra stycken. Tre musiker och
en engelsklärare. Innanför ansluter vi
oss till de andra volontärerna som redan
befinner sig på plats. Av soptunnor gör vi
en skyddsmur bakom vilken vi ställer oss
för att börja dela ut mat. Uppskattningsvis
har ca tusen flyktingar redan släppts in.
Nästan 2000 köar fortfarande. Hur är
det möjligt att de köar så civiliserat, tänker
jag? Med vetskapen om att innanför finns
mat och torra filtar?”

Läger utan personal
FN, UNHCR och Röda
Korset har satt upp ett
antal läger med tält men
har lämnat dem totalt utan
personal. Det är bara
volontärer som är där och
– Ur Magnus facebook-inlägg
försöker göra sitt bästa
för att hantera situationen.
Lägren är dessutom helt underdimensionerade. I FN-lägret i Sykaminea fanns bara ett tält men lägret var så pass stort att det skulle

fortsättning på nästa sida

ha fått plats med betydligt fler tält. Och det fanns som sagt inga
ansvariga att tala med. Det fanns tre bajamajor för alla flyktingar,
så dessa var ju såklart helt överfulla. Då slutar det med att alla gör
sina behov överallt. Det är mycket frustrerande och ohygiensikt.
Till det lägret var det kilometerlånga köer och de som står längst
bak i kön har ingen aning om vad som väntar dem längre. De tror
att de kommer till ett ställe där de ska få mat, torra kläder och tak
över huvudet. Men det är extremt begränsat. Kanske får tio procent
av dem kläder och mat.
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Människor som vi
Det här är människor som, framför allt de som kommer från Syrien,
har bott i ett paradis som nu är sönderbombat. De är ingenjörer,
advokater, lärare och
andra högutbildade
”Varsitt halvt äpple och en halv sandwich
och de blir behandmed Nutella, kanske några kex. När man
lade på ett extremt
inte ätit på flera dagar? Nåt annat att
förnedrande sätt då
erbjuda har vi inte. Kön till matutdelningen
är inte längre en kö. Instinkten tar över och
ingen tar ansvar för
situationen. Det är otro- det civiliserade beteendet övergår till en
överlevnadsattack. En jakt på föda. Vår
ligt beklämmande.
fjuttiga skyddsmur av soptunnor är plötsligt
En natt åkte vi till
bara en chimär av säkerhet. Aggressivast är
ett annat läger som
männen. Små späda kvinnor med bebisar i
inte låg mer än fem
famnen kilas fast mot soptunnorna. Männen
kilometer bort men det trycker på utan minsta tanke på annat än att
överleva. Jag kämpar för att bibehålla något
tog nästan två timmar
slags lugn. Blir irriterad och frustrerad på
att köra dit på leriga,
dessa singelmän utan familj. Hur fan kan de
otillgängliga serpentinvägar. Det låg uppe vara så själviska? Medan jag gör allt som
står i min makt för att i första hand ge maten
bland bergen och var
till kvinnor och barn får jag dåligt samvete
flera fotbollsplaner
över min frustration på männen. Vem är jag
stort. Där fanns det gott att döma? Hur kan jag över huvud taget
om plats och många
tro mig veta hur de mår? Har jag någonsin
befunnit mig i deras situation?”
tält men ingen personal. I varje tält låg det
– Ur Magnus facebook-inlägg
ett 15-tal personer. De
var helt genomblöta
och vi åkte dit för att ge dem filtar. De flesta låg bara med svarta
sopsäckar över sig. Simona satte sig hos en afgansk man och
masserade fötterna på honom. Han blev så glad över att någon
brydde sig om honom. Simona sa: ”I can’t imagine how your day
has been.” Han svarade: ”No, no - not day. Life!” De afganska
flyktingarna har en helt annan historia och bakgrund än de syriska.
Det märks tydligt. De är betydligt svårare att kommunicera med då
de inte kan engelska och bestod till större del av ensamstående,
inte lika många familjer.

Det värsta lägret
”Utanför tältet lugnar det ner sig en aning. UtanFlyktingarna slussas
för grindarna börja det urarta. Vad ska vi göra?
så småning om iväg Ska vi stänga grindarna? Ett svårt beslut ska tas.
till ett slutgiltigt läger, Av några musiker från Skandinavien. Grindarna
Moria. I Moria blir de stängs. Återigen förbluffas jag över den reaktion
som kommer. Så fort grindarna stängs lugnar
registrerade och får
stämningen ner sig. Den ofattbara indignatiosina papper. Det är
nen i situationen. Utanför börjar folk lägga sig
det djävligaste lägret. på marken för att sova. Bebisar, familjer och
Där vågade vi inte
ensamma män om vartannat. Genomblöta och
gå in. Där hade det iskalla. Filtarna är slut. De räckte inte ens till
hälften av dem som kom in innanför grindarna.”
förekommit skottlossning och knivslags– Ur Magnus facebook-inlägg
mål. Den dag vi åkte
hem var det fyra tusen
som stod i kö, dels utanför och dels inne i lägret, för att få registrera
sig. Vid den tidpunkten befann det sig bara fyra danska volontärer
på plats för att hjälpa alla dessa människor. Det fanns personer som
hade stått i kön i sex dagar. Där fanns ingen mat och inget vatten
och sina behov gjorde de rakt upp och ner i kön. Lämnar du kön
får du ställa dig sist.

Det ihållande regnet förvandlar marken som människorna sover på till lera

Inne i lägret satt två eller tre myndighetspersoner och registrerade
flyktingarna. De hade ett antal poliser som skydd och så fort det
blev lite stökigt så sköt poliserna tårgas. Familjerna gör allt de kan
för att hålla ihop. När vi var där så tyckte poliserna att stämning
var för aggressiv i kön. De sköt tårgas och stängde grindarna. En
flicka hamnar utanför grindarna medan familjen hamnar innanför.
De danska volontärerna ber på sina bara knän att de ska släppa in
henne men poliserna vägrar. Man undrar hur många familjer som
splittras på det här sättet.
De danska volontärerna hade med sig presenningar som de ville
sätta upp så att de som stod i kön i varje fall kunde få tak över
huvudena. Men den grekiska polisen tillät inte det. Min uppfattning
är att grekerna vill klara det här själva. Deras lösning är att stänga
gränserna. Men det går ju inte att stänga en havsgräns. Istället
motarbetar man volontärerna för att situation ska bli så vidrig att
inga flyktingar ska vilja komma dit.

Kön till lägret i Moria. Flera tusen människor trycker på. Det kan ta sex
dagar att komma in. Lämnar man kön så får man börja om.

Bilder av hjältemod-inget om förnedringen
Hopplösheten i situation är det som är svårast att hantera. Avsaknaden av organisation skapar oöverstigliga problem. Det finns tonvis
med kläder, tält, filtar och förnödenheter på plats på ön men det
finns ingen möjlighet att få fram allt till de som behöver det. Avsaknaden av transporter och personal gör att volontärerna sliter sig
sönder och samman för att räcka till. Men det går inte att räcka till.
Det känns hopplöst att veta vilket helvete alla de här människorna

har framför sig och det faktum att ingen tar tag i kaoset.
Media rapporterar från stränderna för att det är tacksamt och
hoppfullt när människor räddas ur båtarna. Där finns det glädje
och hjältemod att hämta. Men från förnedringen som tar vid efter
landstigningen förmedlas inga bilder.
Det jag tar med mig som positivt är ju känslan av att ha hjälpt så
många. Samtidigt skulle det faktiskt kunna vara så att alla de som
jag har hjälpt kommer att dö ändå nu i vinter, vem vet.
Världen sviker
Det som jag inte visste, och det som inte heller flyktingarna vet när
de kommer till Lesbos, är hur fullständigt vidrigt det är i lägren, hur
obefintlig organisationen är. Det tar ett antal veckor för de som
kommer till Lesbos innan de kan lämna ön. Veckor av förnedring
och misär. Alla vill heller inte till Sverige
”Jag är omåttligt stolt
eller Tyskland. Många vill till Ungern
över att ha fått medverka
eller Serbien eller till andra länder där
med dessa fantastiska
gränserna är stängda. Då kommer de
medmänniskor: Cecilie
hamna i samma helvete igen och till
Hesselberg Løken, Nour
och med mötas av våldsamma gränspoAbdal-salam, Simona
Bonfiglioli, Sara Övinge,
liser med vapen.
Johannes Rostamo och
De flyktingar vi pratade med talade om
Audun Sandvik.”
hur svikna de kände sig av världssam– Ur Magnus facebook-inlägg fundet, om hur lite det görs för att lösa
konflikten. Hälften av Syriens befolkning

har flytt från sina hem. Siffrorna varierar men nästan åtta miljoner är
flyktingar inom Syriens gränser och över fyra miljoner syrier har flytt
landet.
Kanske är det ändå så att den där kramen, den varma famn, vattenflaskan och proteinkakan var det som räddade livet på många
av dem vi hjälpte ur de överfulla båtarna under de stormiga nätterna på Lesbos stränder.
Man måste nog tänka så. Annars blir allt hopplöst! n
Magnus Franzén
berättade för Jonas Nyberg

De som åkte till Lesbos var:
Magnus Franzén, Kungliga Filharmonikerna
Cecilie Hesselberg Løken, frilansande flöjtist
Sara Övinge, Den Norske Opera
Audun Sandvik, Kringkastingsorkestret
Simona Bonfiglioli, frilansande violinist
Johannes Rostamo, Kungliga Filharmonikerna
Nour Abdalsalam, lärare
De planerar att åka tillbaka till Lesbos i
januari 2016
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Expertis, värderingar och handel.

Violoncell av mästaren Johann Öhberg d.ä. 1759.
Sebastian Skarp Violinateljé,
Regeringsgatan 72, 111 39 STHLM. Tel: 08-22 24 20.
www.sebastianskarp.se

Frilansavdelningen
Frilanstelefon: 08-693 03 36 (telsvar)
E-post: frilans@symf.se
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Äntligen!
Nu är den äntligen här. Den nya hemsidan. Vi kommer att
fortsätta utveckla den med någon sorts info-sida för frilans samt
utökade funktioner för frilanskatalogen för att göra den mer attraktiv för både musiker och arrangörer. Alla som är medlemmar i
Symf och inte har en 100 procentig anställning och som frilansar
har möjlighet att få vara med. Håll utkik.

Det här är några saker som vi från frilansstyrelsen kommer att försöka få gehör för och vi hoppas även att ni som medlemmar ska
höra av er med synpunkter och tankar kring dessa frågor. Maila
frilans@symf.se eller ring 0708-868499. Tyck till om våra punkter och kom gärna med egna frågor som ni vill ska behandlas.
Vi hörs. n

Jag hade även förhoppningar om att kunna skriva om det nya lönesättningssystemet för frilansare som vi hoppas ska kunna träda
i kraft runt årsskiftet 2016 men som vanligt så fastnar det p g a
att alla detaljer inte är färdigförhandlade. Information kommer via
hemsidan på något sätt om vi får igenom ett nytt system.

Fredrik Dickfelt
Frilansordförande, avdelning 14

Trots att ovanstående inte är klart så drar det ihop sig till ny avtalsrörelse. Det känns lite märkligt att börja med nya avtalsyrkanden
innan det nuvarande avtalet är färdigförhandlat, men här kommer
lite tankar från frilansstyrelsen angående nästa avtal.
Punkterna är inte i någon prioriteringsordning.
• Praktikavtalet måste ses över och utvecklas
• Löneutbetalnings dag bör finnas med i avtalet
• Kontraktsskrivning oavsett längd på arbete
• En tolkning för deltidsarbete i förhållande till
230 dagars regeln
• En reglering vid uppsägning av korttidskontrakt
• Vad är enkel respektive dubbel inställelse

STRÅKSTUDION
VIOLINATELJÉ
Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

Vill du hitta
professionella
musiker?
De finns i
FRILANSKATALOGEN

Tegnérvägen 5b
802 67 Gävle
073-5150992
michael@wallmo.com
www.thebowstudio.com
ww

symf.se

Symfs medlemsförsäkringar:

Betalar du rätt avgift?

Instrumentförsäkringen finns hos en
av Europas ledande försäkringsgivare
inom Fine Art.

Symfs medlemsavgifter

Fullvärdigt medlemskap:					 varav frilansavgift
Avgiftsnivå I

Inkomst över 275 000 		

280:-/mån

54:-/mån

Avgiftsnivå II

Inkomst mellan 200 000 - 275 000

240:-/mån

46:-/mån

Avgiftsnivå III

Inkomst under 200 000 		

180:-/mån

34:-/mån

Avgiftsnivå IV

Första verksamhetsåret 		

135:-/mån

26:-/mån

Avgiftsnivå V

Yrkesverksam pensionär 		

135:-/mån

26:-/mån

Avgiftsnivå VI

Dubbelansluten (från annat förbund än LF) 135:-/mån

26:-/mån

Medlemskap med begränsade förmåner:

Studerandemedlem, pensionär: 300:-år (Information, rådgivning, hemsida, tidning
Tönis Kaufman,
och försäkringsförmåner ingår)
kompositör, sångare
Vilande: 300:-år (Information, hemsida, tidning
och försäkringsförmåner ingår)
och slagverkare
Symf intro, för de som går förberedande musikutbildning 0:-/år
(Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)

Vid föräldraledighet från första dagen och vid sjukskrivning mer än tre månader är
avgiften reducerad. Tänk på att för avgiftsnivå II-III krävs intyg.
Kontakta medlemsregistret så får du veta hur du ska gå till väga.

Sjukvårdsförsäkringen är konstruerad
för att du som musiker snabbt ska
komma under specialistvård om du
råkar ut för en skada eller sjukdom.
I Gruppförsäkringen ingår livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och barnförsäkring. Alla
försäkringarna har bra villkor och
låga premier.
Symf kan erbjuda en hemförsäkring
och bilförsäkring med enkel premieberäkning. Försäkringarna tecknas på
www.bostadsforsakringen.se där du
lätt kan jämföra med din nuvarande
premie.
Läs mer i detalj om de olika försäkringarna på Symf hemsida
www.symf.se
Frågor om Symfs medlemsförsäkringar besvaras av Direct på telefon
026-614100 eller på symf@direct.se.

Har du inget företag och behöver få hjälp med att fakturera för giget?
Vill du slippa sköta bokföring och skatteinbetalningar?
AMA:s fakturaservice finns för dig som är musiker eller artist och är UTAN eget företag
eller F-skattesedel. Vi hjälper dig med fakturering till arrangörer och uppdragsgivare
som vill få en faktura istället för att bli arbetsgivare.
AMA redovisar och betalar in dina sociala avgifter, ger dig arbetsgivarintyg,
arbetsförsäkring och betalar in pension åt dig. Enkelt för dig och du får mer tid över till musiken!

Läs mer på www.ama.se eller ring oss idag! 08-587 060 92
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SVERIGES RADIOS
SYMFONIORKESTER
CHEFSDIRIGENT DANIEL HARDING

STIPENDIER

FÖR FÖRKOVRAN OCH UTBILDNING
AV SÅNGARE, DANSARE, MUSIKER OCH
ANDRA SOM VARIT VERKSAMMA PÅ
DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER
Drottningholmsteaterns Vänner utlyser stipendier
för sångare, dansare, musiker och andra
konstnärskategorier samt för teknisk personal
såsom inspicienter, belysningsmästare, rekvisitörer
med flera som har varit verksamma på
Drottningholms Slottsteater.

SÖKER

VIOLIN 1 TUTTI

Stipendierna skall gå till förkovran och utbildning
inom yrket, företrädesvis inom slottsteaterns
repertoarområde. Stipendiet skall redovisas i
efterhand. Meddelande om beviljade stipendier
lämnas under våren 2016.

PROVSPELNING DEN
2 FEBRUARI 2016
Ansök senast den
4 januari via
berwaldhallen.se

Skriv en kortfattad beskrivning, max en A4, om
vad stipendiet skall användas till och skicka den
till Drottningholmsteaterns Vänners kansli, Box 6,
178 02 Drottningholm eller per e-post:
dtv@drottningholmsteaternsvanner.se senast den
29 januari 2016.

Drottningholmsteaterns Vänner
www.drottningholmsteaternsvanner.se
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WERMLAND OPERA
SÖKER:

VALTHORN
Alternerande stämledare

CELLO
Tutti

FLÖJT
Stämledare

Tjänsterna är tillsvidareanställningar
med provår från 1 juli 2016.
Läs mer om tjänsterna på
wermlandopera.com

2014-05-07 15:27

Radiokören
söker sångare!
Alt 1 & 2 och Bas 1 & 2
till vår vikariepool
Provsjungningen äger rum i
Radiohuset 3-4 februari 2016.
Anmälan senast 3 jan på
www.berwaldhallen.se
En första gallring sker grundad på
insänt CV samt ljudfil, därefter
skickas personlig kallelse.

Tips hur du tar dig fram i

Frilanslabyrinten
Att arbeta som frilansare kan på många sätt vara en utmaning. För en del en påtvingad anställningsform, för andra helt frivilligt
där man kanske värdesätter kontrollen över sin egen tid mer än den ekonomiska tryggheten.
I stort sett har vi samma rättigheter och
skyldigheter som de som är fast anställda.
Men det finns en del viktiga saker att tänka
på. En del kommer vi att beskriva här. På
vår hemsida hoppas vi sedan att kunna
fylla på efterhand så att våra gemensamma
erfarenheter kommer alla till nytta i en slags
handbok.
Engagemang och kontrakt
Ett jobb bekräftas ofta genom telefonsamtal.
Detta kan vara tillräckligt men alltför ofta
har det uppstått missförstånd om villkoren.
Vår rekommendation i denna digitala era

är att få någon form av skriftlig bekräftelse.
Antingen via mail eller SMS
Väl på plats är det sedan viktigt att man får
ett riktigt kontrakt. En del av institutionerna
är noga med att själva komma med ett kontrakt. Men det är också ett eget ansvar att
skaffa det enkla skyddsnät som ett kontrakt
innebär om det senare skulle uppstå någon
form av tvist.
Lön och andra ersättningar
Alla frilansare är anställda på visstid. Inom
det begreppet ryms i princip två lönetyper.
Dagsinställelse eller månadslön.
Veckovikariat är alltid ersatt per dag.
Om du sedan får flera veckor efter varandra på samma arbetsplats, och det inte
var planerat så från början, kan du få ett
erbjudande i efterhand om att få månadslön
i stället för inställelse per dag. Sannolikt så
har arbetsgivaren då kommit fram till att det
blir billigare att göra så. Du behöver inte
acceptera ett sådant erbjudande om du
inte vill.
Utöver grundlönen så finns det en hel del
tillägg. Kontakta den lokala SYMF avdelningen och be att de hjälper till att reda ut
vad som ska ingå eller inte i din lön.
Tänk på vid skivinspelning att vissa delar

av den ersättningen inte behöver betalas
ut förrän inspelningen är färdigredigerad.
Detta innebär att det kan ta ganska lång tid
innan du har fått hela din lön. En notering
i kalendern om att det ska komma mer
pengar kanske kan vara en bra ide.
Instrument/instrumentersättning
Vi måste hålla oss med egna arbetsverktyg.
Våra arbetsgivare ska därför ersätta oss för
detta. Storleken på ersättningen varierar
beroende på vilket instrument det gäller. I
vårt riksavtal, som finns på vår hemsida,
kan du läsa om vad som gäller för just ditt
instrument. För dagsinställelse är det den
sista kolumnen som gäller.
Du bör också ha en egen instrumentförsäkring. En billig och bra instrumentförsäkring
är ju dessutom en av våra medlemsförmåner. (Titta på vår hemsida så hittar du alla

uppgifter om försäkringar.) Vi kan dessutom
som frilansare hävda avdrag för instrumentförsäkring enligt en dom i kammarrätten i
Stockholm 2013.
Arbetsskadeförsäkringar
Vid anställning så omfattas du av den
arbetsskadeförsäkringen som finns på din
arbetsplats. Finns det kollektivavtal så är
det en självklarhet. Finns det inte någon
arbetsskadeförsäkring så är man hänvisad
till försäkringskassan och vad som omfattas
av hemförsäkringen. Se över ditt försäkringsskydd och återigen; viktigt att kunna
dokumentera din anställning.
Vid fakturering
Om du fakturerar är du själv ansvarig för att
ditt bolag har en försäkring tecknad oavsett
vad som finns hos din uppdragsgivare.
Resor och boende
”Musiker och korister som tillfälligt anställs

på annan ort än bostadsorten erhåller
reskostnadsersättning, traktamente och resetillägg för högst 14 dagar som vid
tjänsteresa, i den utsträckning arbetsgivaren
inte tillhandahåller fritt vivre eller
annan överenskommelse träffas”.
Så står det i skriften men vad innebär det?
Vad är bostadsort? Stad, Kommun eller län?
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Resa
Åker man till Malmö och bor i Stockholm
är det ingen diskussion. Vad som kan bli
föremål för tolkning är inom storstadsregionerna eller länsgränser. Man kan mycket väl
ha samma restid på kollektivtrafiken i t.ex.
Stockholm som det tar att byta stad. Man
åker över flera kommungränser men det utgår ändå ingen reseersättning. Någonstans
drar man nog en praktisk gräns som är lika
med begränsningen för ett månadskort i
kollektivtrafiken.
Samma gräns kan man nog förvänta sig för
traktamente.
När det gäller längre resor så var noga
med att ha en överenskommelse innan
anställningen om du vill resa på annat sätt
än det som arbetsgivaren erbjuder. Utgå
inte från att det till exempel är okej att ta
bilen i stället för tåg om bilalternativet blir
mycket dyrare.
Övernattning eller inte
I vissa fall är det uppenbart att det måste till
en övernattning. Men med dagens kommunikationer och priser så är det också möjligt
att pendla över stora avstånd.
Gör en överenskommelse med arbetsgivaren om detta innan produktionen börjar. Arbetsgivaren har all rätt i att neka ersättning
om du i stället för att bo kvar vill pendla.
Du går då dessutom miste om en del av
traktamentet.

Traktamente
Det finns ett tydligt regelverk för när
traktamente utgår och hur mycket du få.
Beroende på vad arbetsgivaren betalar för
ditt vivre påverkas den utbetalade summan.
Frukost på hotellet som ingår i priset är ett
exempel. Se vidare i Riksavtalet som finns
på hemsidan.
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Förberedelsemöjligheter/övningsrum
Om tiden medger så är det vanligaste att
man får tillgång till noter en tid i förväg.
Vi förväntas ju vara väl förberedda första
repetitionsdagen. För detta har vi i dag en
liten högre lön/dag än våra fast anställda
kollegor. Men även under en produktionsvecka måste vi troligtvis öva. Att göra det
på hotellrummet kan ibland vara omöjligt.
Men även om jobbet är på bostadsorten är
det kanske inte möjligt att öva hemma på
kvällen. Tillgång till övningsrum är ett måste.
I dag är många konserthus utrustade med
kortläsarsystem. Påminn gärna om att det
ska finnas ett färdigt passerkort att hämta
den första dagen. Fråga när du hämtar ut
det om vilka tider som gäller för att vistas i
konserthuset så slipper du att avbrytas av
en väktare som har åkt dit för ett misstänkt
inbrott. Dyrt.

Konsertkläder
Nästan alla
orkestrar har
samma regler för
vilken klädsel som
används vid konsert
eller föreställning.
För herrarna är
det ganska enkelt
med i huvudsak
frack, kostym
eller smoking att
välja mellan. För
damerna rekommenderas att man i
förväg tar reda på
vad som är brukligt hos den orkester som
man ska arbeta i och för just den konserten.
Till exempel är långklänning brukligt om
herrarna har frack men det finns gott om
undantag från den principen.
Till skillnad från våra tillsvidareanställda
kollegor får vi ingen ersättning för de
konsertkläder som vi använder. Kostnaden
för inköpen är ganska hög men än så länge
får vi nöja oss med kostnadsavdraget för en
del av kostnaden i deklarationen.
Efter avslutad anställning
Nu återstår det trevliga. Lönen. Brukar
komma vid nästa ordinarie löneutbetalningstillfälle som man använder i den orkester
du jobbat i. Ibland har man system där
man gör extra utbetalningar för visstidsanställda vilket alltid känns trevligt. Sådana
arbetsgivare tycker vi om. Lönen på din
specifikation ska anges exklusive tillägg och
semesterersättning.

JULKLAPPSTIPS: Trumpetstrumpor,

Arbetsgivarintyg
Begär alltid ett arbetsgivarintyg efter avslutad anställning. I kombination med anställningsbevis blir detta en bra dokumentation
av hur mycket du arbetat under ett år. I olika
kontakter med myndigheter har det visat sig
att detta är mycket viktigt för den som lever
på visstidsanställningar att kunna visa upp
en väl dokumenterad anställningshistorik.
Spara en kopia för eget bruk innan du
skickar in till A-kassan
Observera: Om du fakturerar har du inte
rätt att kräva ett arbetsgivarintyg.

Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, mån-fre 11-18 & lör 11-15

Om lönen inte kommer
Det kan ibland ta upp till två månader innan
lönen kommer. ”Vi har våra rutiner”. Ring
och påminn, för det är inte okej att vänta så
länge. Mer brukar inte behövas.
Symf hjälper i annat fall till med rådgivning
och med utformning av eventuella lönefordringar. Ofta räcker med ett samtal från förbundet med krav eller hot om åtgärder för

www..olaﬀaren.se

öjtmugg, tubaslips, klarinettmagnet,
hornkeps, pianohalsduk, olkakform,
oboepin, Bachservetter, fagottpenna,
G-klavshalsband, musikerkaﬀe, notljus,
basharts, Mozartskasse, trombonblock,
cellonyckelring, kazoo, chokladdyglar,
sa
saxofonglas, basklavsörhängen, tuner,
gitarrsudd, altklavssmycke...GOD JUL!

att en arbetsgivare skall få loss tummarna.
Likadant om arbetsgivaren med en tår i
ögat berättar att de räknat fel och att pengarna räcker bara till halva gaget. Ta kontakt
med någon av våra ombudsmän så får du
hjälp. Har du följt rådet att ha ett skriftligt
kontrakt finns det mycket större möjligheter
att nå framgång.
Konkurs
Ibland går en produktion helt fel och arrangören går i konkurs.
Här gäller speciella regler. Nu visar det
sig hur viktigt det är att ha ett kontrakt som
visar att du är löntagare. Du måste se till att
anmäla dig på arbetsförmedlingen från och
med första dagen då uppsägningsbeskedet
kommer. Om inte konkursförvaltaren själv tar
kontakt med dig så är det viktigt att anmäla
sin lönefordran för att få tillgång till den
statliga lönegarantin. Den täcker lönen för
en period av tre månader innan ansökan
om konkurs lämnas in.

Kontakta kansliet (någon av ombudsmännen) för vidare stöd. Om du fakturerar har
du inte rätt till statlig lönegaranti. Risken att
du förlorar hela ditt gage vid en konkurs är
mycket stor.
Symf Frilans
Du som frilansar är medlem i Symf Avd 14.
En avdelning som alla andra i Symf med
det undantaget att den omfattar hela landet.
Där får du hjälp med råd och stöd om du
känner att du inte har blivit rätt behandlad.
Då man som frilansare är väldigt utsatt i
sina kontakter med arbetsgivare och lätt kan
få bråkstakestämpel på sig, kan Frilansavdelningen agera mellanhand och föra
samtal om frågor på det principiella planet.
Krävs det mer än så för att lösa problemet
så står SYMFs ombudsmän och övrig central service även till ditt förfogande. n
Frilansavdelningen

Symfs nya hemsida
Tredje november kom den ut ”live”. Det var många år sedan en
ny sida fanns överst på önskelistan vad gäller kommunikation med
medlemmarna. Vad det är som är nytt? Först och främst är designen
modernare. Frilanskatalogen har fått sökfunktioner. Nu kan du hitta
frilansande musiker i ett avgänsat område och du kan också söka
på instrument. Nytt är även att alla de musiker som är medlemmar
i Symf och inte har heltidsanställning kan vara med i katalogen.
När dessa har loggat in på sidan och klickat i att de vill vara med i
katalogen kommer antalet sökbara musiker att växa markant.
För den som vill bli medlem i Symf är det nu också mycket enklare
att fylla in sin ansökan och skicka in den till oss med ett knapptryck.
Lätt som en plätt!
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Den nya sidan är under uppbyggnad och allt finns inte ännu på
plats. Om du saknar något eller har idéer som skulle göra sidan
bättre. Hör av dig!
För dig som är medlem!
Om du har en e-postadress registrerad hos Symf kan du enkelt
logga in för att komma åt medlemsidorna. Följ bara instruktionerna
så ska allt gå bra. En del brandväggar hos vissa internetleverantörer och hos några konserthus har ibland trilskat. Hör då av dig till
Symf så hjälper vi till.
Om du inte har någon e-postadress registrerad hos Symf så skickar
du ett mejl till medlemsregistret@symf.se så fixar vi det. n
Symfs kansli

Göteborgs Symdoniker
– en del av

Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester söker

VIOLIN TUTTI
ALTERNERANDE STÄMLEDARE
Två tjänster. Tjänsterna är tillsvidareanställningar med provår enligt överenskommelse.

LÄS MER PÅ GSO.SE/JOBB

Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symfoni, Box 49144
100 29 Stockholm
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Behöver du transportera gods? Ring inte oss.
Men vi använder gärna vår erfarenhet av femtio år i branschen till att förflytta enskilda instrument såväl som hela ensemblen
(eller för den delen ovärdeliga guldskatter från Inkariket) säkert inom din hemstad eller till andra sidan jorden. Ingenting är för
stort eller för litet, och vi ser aldrig det vi fått förtroendet att transportera som ”gods”.
Då hade vi aldrig blivit Nordens ledande företag inom hantering av scenkonst, konst och kultur.
MTAB ETABLERADE I NORDEN SEDAN 1968

