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Den 20 september varje år kommer 
den. Regeringens budgetproposition för 
kommande år. Då skrollar jag mig fram 

till utgiftsområde 17 i det rykande färska 
dokumentet. Det är där anslagen till kul-

turen finns. Jag är lika förväntansfull varje 
gång. 745 miljoner kronor ökas budge-
ten med för kulturområdet! Och jag blir 

lika besviken varje gång. Nähäpp... 
Inga ökade satsningar på våra orkestrar 

den här gången heller. Samverkans- 
modellen som regeringen tycker är  

toppen får faktiskt lite ökade anslag, men 
de ska gå visst till bild och form.  

25 miljoner till fria grupper och arrangö-
rer inom scenkonstområdet känns ändå 

lite kul, tänker jag positivt. 250 miljoner 
får biblioteken. Det är ju bra. Då kan 

man gå dit, låna en tidning och läsa om 
de regionala orkestrar som hotas av ned-
läggning för att anslagen inte räcker till.

Jonas Nyberg
Redaktör

I denna min första ledare som förbundsord-
förande vill jag först upprepa det tack som 
framfördes på förbundsmötet till Bo Olsson 
för insatsen att under tolv år, med otaliga 
tågresor och dygn hemifrån, axla ordföran-
derollen. Vi är ett litet förbund så ansvaret 
och omsorgen för varje medlem kommer 
mycket nära. Det tar kraft.
Mitt samarbete med Bosse har varit mycket 
roligt och lörorikt. Det är trevligt att vi även 
fortsättningsvis kommer att arbeta tillsam-
mans för Symf i en del frågor.

Jag vill också självklart tacka förbundsmötet 
för förtroendet att leda Symf och ska göra 
mitt bästa för att motsvara förväntningarna.
Att Symf har valt en frilansare som ordfö-
rande och en korist som vice ordförande 
uppfattar jag som ett styrkebesked för Symf. 
När förbundet bildades fanns det tankar 
på att Symf enbart skulle organisera fast 
anställda instrumentalister. Nu är det själv-
klart att alla yrkesmusiker hör hemma i Symf 
oavsett anställningsform och genre. 
Med Anna-Karin Simlund får vi en stark vice 
ordförande som har erfarenhet av att driva 
viktiga frågor, ett bra politiskt kontaktnät och 
ett stort engagemang för Symf. Jag ser fram 
emot vårt samarbete.

Vi har en mycket intensiv och utmanande 
tid framför oss. Jag hoppas att vi, när vi 
nu satt ramverket genom riksavtalet, under 
kommande tre år kan gräva djupare i de 
små detaljerna som påverkar vår arbetssi-
tuation i stort och åstadkomma nödvändiga 
förbättringar. 
Vi kommer att verka i de arbetsgrupper som 
avtalet kräver, samt försöka att bygga nya 
och bättre relationer för branschen i sin 
helhet. Det finns många exempel på frågor 
att arbeta med:

• En allt större del av nya unga politiker, 
med olika partifärg, ifrågasätter offentlig 
finansiering av kultur och att det är värt att 
prioritera. Vi får inte ta för givet att den 
finansieringsordning som funnits under lång 
tid kommer att överleva för evigt. 

• I den politiska debatten har det skett en 
förskjutning de senaste åren där använd-

ningen av ordet kultur mer och mer kommit 
att beröra ursprung och integration snarare 
än musik, teater, dans och konst. Om vi 
använder ordet kultur är det inte säkert att 
mottagaren längre förstår vad vi pratar om. 
Hur når vi ut?

• Förskjutningen av ansvaret för finansiering 
av våra institutioner från staten till i många 
fall de ekonomiskt svagare regionerna har 
fortsatt. Från regeringshåll värderade man 
tidigare ner kulturen till ett verktyg för demo-
kratiprocessen. Och nu då? Vi får aldrig 
hamna i en situation där andra politikområ-
den används som ett alibi för att motivera 
en satsning på kultur. Kulturens egenvärde 
måste värnas. 

• Kulturskoleutredningens fullständigt kata-
strofala slutsats om att gruppundervisning 
ska vara norm.   

Inför valet 2018 hoppas jag att Symf 
tillsammans med Svensk Scenkonst, Teater-
förbundet och Musikerförbundet kan göra 
gemensam sak. Symf har därför redan 
bjudit in till ett inledande möte om detta 
som kommer att hållas i oktober.
Det skulle vara fantastiskt om vi tillsammans 
under ett par veckor mitt i valrörelsen 2018, 
på alla de olika typer scener som vi har, 
med hjälp av våra respektive medlemmars 
samlade kraft manifesterar vår betydelse 
för ett komplett samhälle. Att ett levande 
kulturliv är närande och inte tärande. Att 
ett samhälle utan professionell musik, teater 
och dans blir ett mörkt samhälle.

Musiker kan sedan 1984 välja mellan två 
olika fackförbund. Ibland kan det vara en 
fördel att parallellt med kraft och trovärdig-
het kunna driva frågor som kanske står i 
skarp kontrast mot varandra. Ibland skadar 
det. 

Den gångna avtalsrörelsen skapade en 
situation mellan oss och Musikerförbundet 
som inte får upprepas. Jag och Jan Granvik, 
ordförande för Musikerförbundet, har 
redan haft samtal om att det är nödvändigt 
att reda ut frågan om det är ett eller två 
förbund som gynnar musikerna bäst och 

det arbetet kommer att påbörjas nu under 
hösten. 

Symf bildades en gång i tiden för att orkes-
termusikerna kände att man som minoritets-
grupp i ett stort förbund inte hade möjlighet 
att påverka sina egna avtalsvillkor. Där ska 
vi aldrig hamna igen. Men vi måste rusta 
oss inför kommande förändringar på arbets-
marknaden och det är därför nödvändigt 
att på sikt söka ett närmare samarbete med 
en eller flera organisationer. Med vem eller 
vilka beror till slut på vad vi medlemmar vill 
ha ut av vårt fackförbund. 

Frågan om barnomsorg på obekväm arbets-
tid blev plötsligt rykande aktuell. Stockholms 
kommun ändrade sina regler och helt plöts-
ligt så blev det omöjligt att kombinera familj 
med yrkesliv för några av våra medlemmar. 
Mer om det längre fram i tidningen. 
Men det som skrämmer är att fortfarande 
anno 2017 så får vi höra från tjänstemän 
inom kommunala förvaltningar att vi i 
princip får skylla oss själva om vi valt det 
här yrket. 
Jag började med att tacka Bosse. I hans 
sista ledare citerade han punkrockaren Trin-
deman Lindeman: ”vi arbetar inte, vi spelar 
musik” från 90-talet. Skrämmande nog har 
det visat sig att den uppfattningen om musi-
ker fortfarande lever kvar hos många.
Som sagt, vi har en intensiv period framför 
oss.

Gunnar Jönsson
förbundsordförande

En intensiv period framför oss!

Sveriges Yrkesmusikerförbunds tidskrift No 3 n September/oktober 2017Sveriges Yrkesmusikerförbunds tidskrift No 3 n September/oktober 2017

Alice Bah Kunhkes 
kulturbudget:

Historisk ökning med 
745 nya miljoner men  

ingen satsning på 
scenkonsten 

Alice Bah Kunhkes  
kulturbudget:

Historisk ökning med 
745 nya miljoner men  

ingen satsning på 
scenkonsten 



4  5  

Obekväm barnomsorg

Madeleine Barringer sjunger i Kungliga Operans kör. Att jobba i ett 
operahus innebär delade arbetsdagar med repetitioner på dagtid 
och föreställningar på kvällstid. Det kan vara påfrestande för vilken 
familjebildning som helst men riktigt tufft är det om man är ensam-
stående förälder. Madeleine fick barnomsorg i hemmet beviljat 
2014 när hennes son Ossian var 16 månader gammal.
– Jag visste om att det fanns. När jag var gravid så var jag lugn 
och visste att det skulle funka.

Det visade sig inte vara lika okomplicerat som hon hade trott. Då 
var förutsättningarna olika om barnet gick i kommunal förskola eller 
om det gick i privat förskola.
– Går man i kommunal förskola är det stadsdelsnämnden som tar 
beslut om barnomsorgen men går barnet i privat förskola så är det 
utbildningsförvaltningen som beslutar.

Först fick Ossian plats på ett dagis på Essingen vilket var optimalt 
för det är där de bor. Men det var kommunalt och då fick han inte 
ha barnomsorg i hemmet. 
– Jag försökte förklara min situation för stadsdelsnämnden. Men 
jag fick rådet av bekanta att istället skaffa en plats på en privat 
förskola för då skulle det ordna sig med barnomsorgen på kvällar 
och helger.
– Då orkade jag inte bråka utan satte Ossian i en förskola på 
Kungsholms Torg. Sedan dess har allting funkat. Ossian älskar de 
som är med honom på kvällar och helger.

Madeleine fick själv rekrytera den personal som skulle sköta 
barnomsorgen. Hon gjorde intervjuer med massor av folk och till 
slut fastnade hon för några som verkade riktigt bra. Efter att de 

skickat in utdrag ur belastningsregistret blev de anställda av den 
förskola där Ossian går. Lönen betalas ut av förskolan som sedan 
får pengar av utbildningsförvaltningen. 
Förskolechefen hade vana av det här sedan tidigare eftersom skå-
despelaren Alexandra Rappaport hade barn på samma dagis och 
hade beviljats barnomsorg i hemmet. 
– Från hösten 2014 har det funkat alldeles utmärkt. 

Nu har alltså Stockholms Stad beslutat att upphöra med barn-
omsorg i hemmet för att istället satsa på nattis. Det ska dock finnas 
en möjlighet att kunna erhålla barnomsorg i hemmet om man kan 
styrka att det föreligger särskilda skäl. 
– Jag sökte upp en barnpsykolog och fick ett bra intyg av henne.

Det hjälpte dock inte. Madeleine väntade på besked hela som-
maren. Till slut kom ett brev från Stockholms Stad. Där stod det att 
jag hade fått avslag på barnomsorg i hemmet. 
Däremot kunde hon få ha Ossian på nattis. Hon tog kontakt med 
Anna-Karin Simlund som är den på Symf som har mest erfaren-
het av barnomsorgsfrågorna och som genom åren hjälpt många 
medlemmar. Anna-Karin ringde upp Kerstin Brorsdotter som är den 
som tjänsteman som beslutar om barnomsorg. Brorsdotter kunde 
varken redogöra för vilka riktlinjer som gäller för särskilda skäl och 
inte heller kunde hon ge någon underbyggd anledning till varför 
Madeleine hade fått avslag. Dock lovade hon att ta Madeleines 
ansökan ett varv till.
–  Jag hade tidigare försökt att få till ett personligt möte, så att de 
kunde få träffa mig och Ossian. Men det fanns det verkligen inte tid 
till. Nu i telefonen, beklagade sig en tjänsteman från stadsdelsför-
valtningen över att de inte hade träffats.

Stockholms Stad har ändrat reglerna för barnomsorg på obekväm arbetstid. Nu erbjuder man inte längre barnomsorg i hemmet 
utan hänvisar all barnomsorg utanför kontorstid till nattis. 16 miljoner kronor ska satsas på att bygga ut en kollektiv barnomsorg 
som varken tar hänsyn till föräldrars behov eller till barnens bästa. Många av Symfs medlemmar drabbas nu och familjer kan tvin-
nags flytta. Även om nu Stockholms Stad, efter påtryckningar från Symf, backar från sina hårda hållning finns en stor osäkerhet om 
vilken omsorg barn ska kunna få. Madeleine Barringer är en av de Symfare som chockats av Stockholms Stads nya regler.

– Hon sa också att de vill veta minst tre veckor i förväg vilka dagar 
som jag behövde omsorgen på. Jag frågade var Ossian skulle vara 
men hon svarade bara att de ligger i planeringsstadiet. Dessutom 
ville hon veta om mina barnflickor skulle vara intresserade av att 
jobba på nattis. Det visade att de inte alls är förberedda för sina 
nya riktlinjer. Det finns uppenbarligen ingen färdiga nattis.

Den existerande nattbarnomsorg på obekväm arbetstid börjar 
först klockan halv sju på kvällen. Då behöver barnen först hämtas 
på dagis för att kunna vara hemma ett par timmar. I Madeleines 
fall betyder det att måste barnet lämnas på dagis igen vid halv sex 
för att vara där en timme innan personal från nattis hämtar barnet 
och ta det till nattis.

– Snacka om logistik! Och förskolan ska då tvingas hålla öppet en 
extra timme för ett enda barn. Det är inte genomtänkt!

Om inte Stockholms Stad ändrar sina regler måste Madeleine 
bekosta barnvakt tre eller fyra gånger i veckan. Ibland kanske ännu 
fler gånger. En kollega till henne har räknat ut att det är billigare att 
sjukskriva sig än att bekosta barnvakter, i varje fall om det ska ske 
med lagliga medel. Ett annat alternativ är att flytta till en kommun 
som erbjuder omsorg i hemmet.

På sociala medier har Madeleine fått nedsättande kommentarer 
om att det inte är en mänsklig rättighet att vara operasångerska och 
att hon borde byta jobb. Motsvarande kommentarer har en kollega 
i kören av tjänstemän i Huddinge kommun fått när denne nekades 
barnomsorg i hemmet där.
– Jag har utbildat mig i 10 år. Jag jag frilansat som solist och sjung-
it många roller vid bland annat Folkoperan, Vadstenakademien, 
Confidencen och Parkteatern. Men arbetsmarknaden i Sverige är 
tuff och till slut tröttnade jag på att fyllnadsstämpla och leva på 
korta kontrakt. Då dök ett jobb i extrakören på Kungliga Operan 
upp. Det var ett stort steg från att ha stått längst fram på scenen 
till att inordna sig i ett kollektiv. Men det är en härlig arbetsplats. 
Dynamisk och spännande! Härligt att ha kollegor och jag får även 
chansen att ibland stiga fram och sjunga småroller. Det passar mig 
perfekt och jag har kunnat kombinera min passion med en stabil 
inkomst och satsa på familjelivet också.

Madeleine erkänner att det inte var ett jobb i en kör som hon 
drömde om när hon gick Operahögskolan men hon upptäckte att 
hon trivdes med att sjunga i extrakören.. 
– Sedan fick jag ett vikariat. Det rullade på med vikariat efter vika-
riat, under flera år. Jag var så tacksam och glad. Så småningom 
fick jag provsjunga för en tjänst i Kungliga Operans kör och jag 
hade en sån himla tur att jag fick ett fast jobb.
– Så vadå byta jobb? Jag är så arg! Det verkar som att politiker, 
tjänstemän och många medborgare tycker saker som visar att vi 
inte är viktiga. 

Madeleine är bekymrad hur lite sångare och musiker uppskat-
tas i Sverige.  Hon undrar hur man ska kunna nå ut med vad hon 
och hennes kollegor gör. Hur ska man förmedla att det de gör är 
viktigt?
– Men statusen är tyvärr inte är så hög. Jag lever nog i en fantasi 
om att vi är betydelsefulla.Kultur är inte lönsamt i pengar och det 
kommer aldrig att bli det. Men det ger så otroligt mycket i upplevel-
ser och känslor till människor. n

Jonas Nyberg

Madeleine Barringer, sopran i Kungliga Operans kör och en av många 
föräldrar som är beroende av kommunal barnomsorg i hemmet.

Barnens bästa ska komma i första hand när en kommun bedömer behovet av barnomsorg. Många kommuner verkar inte ha förstått det.

Stockholms Stad storstatsar på:
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Vad mer kan Symf göra?
Barnomsorg på obekväm arbetstid har i 
många år varit en viktig jämställdhets- och 
rättighetsfråga för Symf. Vi har under åren 
i omgångar försökt påverka politikerna att 
erbjuda omsorg på obekväm arbetstid, 
företrädesvis barnomsorg i hemmet, som 
möjliggör för våra medlemmar att förena 
föräldraskap med förvärvsarbete. 

Vi försöker påverka på många sätt. När 
den nya skollagen kom 2011 syntes vi 
såväl i tv och radio som i debattartiklar. Vi 
uppvaktade politiker och förskoleministern, 
skrev skrivelser till riksdagsledamöter. Vi höll 
också ett seminarium för ledamöterna i riks-
dagens kulturutskott om barnomsorgsfrågan. 
Vi har samarbetat med Barnombudsmannen 
och Sveriges Makalösa Föräldrar samt med 
skolverket. Sedan den nya skollagen bör-
jade gälla har vi aktivt följt praxis och tolk-
ning av motivtexterna. Vi har kontinuerliga 
kontakter med jurister hos bl a skolverket, 
skolinspektionen och Barnombudsmannen. 

Var i Sverige erbjuds barnomsorg  
i hemmet?
Göteborg, Nacka och Värmdö är exempel 
på kommuner där barnomsorg i hemmet 
erbjuds. Tyvärr är det ju upp till de lokala 

politikerna att bestämma när och i vilken 
omsorgsform barnomsorg på obekväm 
arbetstid erbjuds, därför kan barnomsorg 
i hemmet ett år erbjudas i en kommun för 
att nästa år tas bort. Symf trycker på för att 
kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda 
omsorg på obekväm arbetstid. Utifrån nuva-
rande skollag är de bara skyldiga att sträva 
efter att erbjuda det. Strävanslagstiftningen 
gör lagen svårtolkad och varje kommun har 
sin tolkning.

Är det ett brott mot skollagen att inte 
erbjuda den barnomsorg som familjen 
behöver?
Symf anser att förarbetena till skollagen 
är tydliga med att kommunen ska hjälpa 
till med omsorg, utifrån barnets bästa och 
förälderns behov, om föräldern inte själv 
kan ordna sin omsorg och om arbetsti-
derna inte är möjliga att förändra. Eftersom 
barnets bästa ska komma i främsta rummet 
tycker vi att det är självklart att det erbjuds 
en omsorgsform som utgår ifrån barnets 
behov. Till exempel ska ett barn med behov 
av kvällsomsorg inte behöva sova borta om 
föräldern finns hemma nattetid. 

Vad planerar Symf att göra nu?
Symf ska försöka få till en bedömning hos 

Skolinspektionen så att vi får ett klargörande 
om behovet ska styra omsorgsformen. 
Vi kommer fortsätta påverka så att man 
lagstadgar om barnomsorg på obekväm 
arbetstid i skollagen. Parallellt med det på-
verkar vi direkt lokala politiker och försöker 
så långt det är möjligt att hjälpa föräldrar 
att få sin omsorg ordnad. För Symf är det 
viktigt att våra medlemmar ska kunna förena 
föräldraskapet med förvärvsarbetet. Idag är 
Symf det enda fackförbundet i Sverige som 
aktivt arbetar med frågan om barnomsorg 
på obekväm arbetstid och försöker driva 
frågan framåt. Vi är ett litet förbund men vi 
vågar driva stora frågor! n

Vilka rättigheter har du? 
I skollagen framgår att kommunen ska sträva 
efter att erbjuda omsorg för barn under tid 
då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den 
omfattning det behövs med hänsyn till för-
äldrars förvärvsarbete och familjens situation 
i övrigt. I förarbetena till den bestämmelsen 
sägs att en kommun är skyldig att sträva ef-
ter att erbjuda omsorg under tid då förskola 
eller fritidshem inte har öppet.

Hur ska en bedömning av barnets bästa 
gå till? 
Enligt skollagen ska barnets bästa vara 
utgångspunkten i all utbildning och annan 
verksamhet enligt skollagen. Barnets situa-
tion ska så långt det är möjligt  klarläggas 
och barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka 
sina åsikter. Av förarbetena till skollagen  
 
 

framgår att bestämmelsen har sin utgångs-
punkt i FN:s barnkonvention.
En prövning av barnets bästa ska göras i 
alla beslut som berör barn. Det bör också 
tydligt framkomma i utredningar hur en 
sådan prövning har gjorts. Kommunen är 
skyldig att göra en sådan prövning eller 
bedömning. För att avgöra vad som är 
barnets bästa krävs en bedömning av vilka 
konsekvenser ett beslut eller en åtgärd får 
för det enskilda barnet. 

Vem tar beslutet? 
I förarbetena står att ”Ansvarig nämnd och 
förvaltning för förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem bör svara för behovsprövning-
en”, ofta är det en särskild handläggare 
på kommunen som har hand om detta. Hör 
efter med din kommun!

Vad ska stå i en ansökan?
Det kan skilja lite från kommun till kom-
mun men grundläggande är att du genom 
intyg från din arbetsgivare stärker att dina 
arbetstider inte är möjliga att förändra och 
att dina ordinarie arbetstider är förlagda 
på kvällar och helger, samt att du själv inte 
kan ordna omsorgen. Det är i ansökan 
också bra att tydliggöra att du arbetar 
delad arbetsdag, vilket för många av våra 
medlemmar är en förutsättning för att kunna 
verka i yrket. Vidare är det bra att beskriva 
hur er vardag ser ut och hur många timmar 
ditt barn kan behöva vistas i förskolan. 
För många barn innebär nattisalternativet 
orimligt många timmar i barnomsorg utanför 
hemmet. Därför förespråkar Symf barnom-
sorg i hemmet för sina medlemmar – beho-
vet är ju kvällsomsorg inte nattomsorg. n

Ingen risk att regeringen gillar oss på facebook

Bra att veta om barnomsorg:
 S T R Å K S T U D I O N

VIOLINATELJÉ

Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

Tegnérvägen 5b
802 67 Gävle
073-5150992

michael@wallmo.com
wwwww.thebowstudio.com

Årets kulturbudget blir för flertalet av våra medlemmar en besvi-
kelse. Samverkansmodellen vattnas ut ytterligare, i och med att 
fler områden som den ska omfatta, tillkommer. De pengar som 
regeringen tillför måste mötas ekonomiskt av regioner och kom-
muner. Risken är att detta inte är möjligt utan att omfördela anslag 
från befintliga verksamheter. Den största enskilda satsningen på 
kulturområdet som görs i årets budget för samverkansmodellen är 
princip öronmärkt för biblioteksverksamheten. 

Utvecklar inte verksamheterna
För scenkonstinstitutionerna tycks statens budget inte ens kommer 
att kunna täcka nödvändiga löne- och kostnadsuppräkningar. Det 
finns en stor risk för att man i ekonomiskt svaga regioner tvingas 
konstatera att pengarna inte kommer att räcka till för att utveckla 
verksamheterna och nå ut till fler medborgare. Förutsättningarna för 
att alla delar av Sverige skall få tillgång till orkester och opera på 
professionell nivå minskar. 

25 miljoner till fria grupper
Vad har regeringen för tankar om samverkansmodellen? Sett till de 
prognoser för 2019 och 2020 som presenteras har man i alla fall 
inga ambitioner att ta ett större ekonomiskt ansvar. 
En del av våra medlemmar har dock möjlighet att gynnas av 
budgeten i och med de satsningar på fria grupper och den fria 
scenkonsten som regeringen föreslår. 25 miljoner kronor årligen 
ska förstärka fria grupper inom scenkonsten, musikfestivaler och 
arrangörsföreningar. Det är glädjande men långt mindre än vad 
många hade hoppats på.

Mera pengar till stipendier
En del av satsningen på den fria konsten kommer att kanaliseras 
via konstnärsnämnden exempelvis genom stipendier. Dock hade 
Symf hellre sett att regeringen valt att satsa mer medel på ökade 
arbetstillfällen genom en bredare satsning på musikområdets 
samtliga aktörer. Länsmusiken är som bekant livsviktiga arbetsgivare 
både för frilansare och de egna ensemblerna. Många av landets 
arrangörsföreningar för en tynande tillvaro och frågan är om den 
ekonomiska förstärkning som det ges utrymme för i budgeten verkli-
gen kommer att gör någon påtaglig skillnad.

Hyressystem ses över
Det är bra att regeringen vill se över hyressystemet för bland annat 
Kungliga Operan och Dramaten. En omfördelning av de  
byråkratiska kostnaderna som följer av att olika statliga instanser 
byter pengar med varandra skulle kunna bidra till mer kulturverk-
samhet för pengarna.

Skrämmande lite
Sammantaget kan vi konstatera att visst satsar regeringen på 
kulturen. Hela budgeten ökar med 745 miljoner kronor i år. Det 
är skrämmande hur lite av detta som kommer våra medlemmar till 
godo. Jag tror inte regeringen gillar oss på facebook. Heller. n

Gunnar Jönsson 
förbundsordförande

Symfs uppvaktning gav resultat
Stockholm Stad öppnar för barnomsorg i hemmet Regeringens kulturbudget för 2018

Anna-Karin Simlund och Jonas Nyberg uppvaktade utbildningsdirektören Lena Holmdahl och borgarrådssekreteraren Sonja Pagrot-
sky. Simlund och Nyberg visade tydligt hur staden bryter mot skollagens intentioner genom att neka föräldrar den barnomsorg de 
behöver. Resultatet av mötet blev att Stockholm nu kommer att göra en ny prövning av sina tidigare negativa omsorgsbeslut.

En historisk budget. Så har kulturdepartementet valt att kalla årets kulturbudget. 745 miljoner kronor tillförs kulturområdet men 
Symfs ordförande kan ändå hålla sig för skratt. Det blir ingen förstärkning av de medel som går till merparten av våra medlemmars 
verksamheter. En satsning på den fria konsten finns med, men även här går merparten av pengarna till andra än musiker.

Anna-Karin Simlund, vice förundsordförande  
och Symfs jämställdhetsombud

Kulturminister Alice Bah Kuhnke meddelar på en pressträff i Stockholm att 
Unga Klara blir nationell scen för barn och unga.
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Ulriksdals Slottsteater stod färdig år 1753. Namnet Confidencen 
kommer av att det i en av de ståtliga angränsande salongerna 
hade installerats ett ”table à confidence”, ett bord som kunde 
sänkas ner i källaren. Där dukades det om för att åter höjas genom 
en lucka i golvet. På så sätt kunde förtroliga samtal föras utom 
räckhåll för nyfiket tjänstefolk. Den lilla teatern, ritad av Carl Fredrik 
Adelcrantz, användes fram till slutet av 1700-talet men någon gång 
efter att Gustav III mördats slutade den användas. På 1920-talet 
återupptäcktes den. Lång tid skulle förflyta innan teatern återställdes 
helt och hållet. Operasångerskan Kjerstin Dellert drog igång ett 
räddningsarbete med start 1976 men det skulle dröja ända fram till 
2004, då scenen och scenmaskineriet återställdes i 1700-talsskick, 
innan slottsteatern återfick det mesta av sin forna glans.

Den här sommaren hittade Orfeus och Eurydike sin självklara 
plats i Confidencens vackra teatersal. Försiktigt ljussatt, omsorgsfullt 
orkestrerad och i avskalad regi fick Glucks opera ett eget liv långt 
från storslagna gester och bombastiska åthävor.
– När jag får jobba som jag vill, vill jag göra verket som det är, 
utan att hjälpa det och utan att lägga till, säger Arnold Östman. 

Utgångspunkten har varit Adelcrantz teater och han har anpassat 
uppsättningen efter lokalen. Orkestern är liten, endast nio musiker 
framför scenen och en harpist undangömd i kulisserna. Ensemblen 
på scenen består av en fyra sångare stark kör, tre sångsolister, två 
dansare och en skådespelare. 
– Jag försöker definiera tiden. Det betyder att det inte var barock-

dans utan lite senare dans, den som ledde fram mot den klassiska 
dansen och spelet var heller inte barockmusicerande utan det 
begynnande klassiska musicerandet. 

Skulle uppsättningen ha varit helt tidstrogen skulle man ha använt 
kastrater. Som bekant är dessa svåra att få tag på nuförtiden. Men 
när operan hade premiär sjöngs Orfeus-rollen av en dåtidens stora 
kastrater, Gaetano Guadagni.
– Man tröttnade på kastraterna för att de var för dyra, och kanske 
inte heller så bra på scenen, och kvinnor fick sjunga rollerna efter-
som deras röster låg närmast.

När Christoph Willibald Gluck installerade sig som hovkapell-
mästare i Wien var den italienska operan, ”Opera seria”, domine-
rande i Centraleuropa. Det skulle komma att ändras och Gluck var 
drivande i att reformera operakonsten. Tillsammans med librettisten 
Calzabigi och teaterintendenten Durazzo gick Gluck i bräschen för 
en ny operaform, reformoperan.
– Det är idén om att en opera inte ska delas upp i arior och recita-
tiv utan det ska mer vara ett flöde. Handlingen ska var enkel och gå 
framåt hela tiden. Helst ska den vara enad i tid och rum, men det 
är inte den här. Man kan säga att Orfeus och Eurydike inte riktigt är 
en färdig reformopera. Det här är en saga berättad i fem tablåer.

Handlingen ska alltså var lätt att följa för lyssnaren. För att 
det skulle fungera på Confidencen fick man ändra lite på språket 
operan sjungs på.
– De ställen som är knutpunkter har vi valt att sjunga på svenska för 
att man ska få en sportslig chans att följa med i handlingen. Men 
allt annat sjungs på originalspråket italienska. 

För Arnold Östman är sångsättet nyckeln till hur Glucks opera ska 
spelas på instrumenten.
– Det vi studerar är deklamation och hur man sjunger deklamatio-
nen. Och hur man sedan sjunger bel canto och hur man spelar i 
den stilen. 
– Vi har inte bestämt oss för en slags regi som rollerna ska passa in 
i utan vi låter skådespelet få bygga på deklamationen och musiken. 
Sedan ser vi vad som kommer ut av det. 

– Dansen var väldigt viktig och den var ny. Och den är ny här med. 
Det är alltså ingen barockdans utan snarare en försmak av den 
dans som skulle komma. Adelcrantz teater är heller ingen barocktea-
ter. Den är snarare Rokoko. 

Föreställningen passar naturligt in på Confidencen. De levande 
ljusen, det mjuka spelet från ensemblen och det återhållna age-
randet från scenen. Musiken hamnar i fokus och ett poetiskt lugn 
infinner sig. Lustigt nog känns det ändå inte gammalt utan fräscht 
och lekfullt. Avsaknaden av cembaloackompanjerade recitativ känns 
även det befriande.
– Det var ju Gluck som hittade på att lägga recitativens ackompan-
jemang på stråket. Han hade möjligtvis någon cembalo någonstans 
men den var inte viktig. Även harmoniken är spännande. Gluck 
leker med dur och moll. När det är som värst i handlingen är det 
dur. När det är som lyckligast, då är det moll. Han mixar känslor på 
ett väldigt intressant sätt. Han var verkligen en teaterkille.

Arnold Östman har fått några år på sig för att sätta upp föreställ-
ningar som passar teatern allra bäst, alltså det som ger mest utifrån 
Confidencens speciella förutsättningar.
– Den målsättningen gillar jag.  

Han har hunnit med att vara konstnärlig ledare för Vadstena-
Akademien, han var med och startat NorrlandsOperan och han 
har varit ledare för Drottningholms Slottsteater. Han har dirigerat 
orkestrar vid massor av prominenta operahus och konserthus runtom 
i världen. Arnold Östman är medlem av Kungliga Musikaliska 
akademien och har en mängd titlar och utmärkelser att skryta med. 
Men skryter, det gör han inte. Istället utstrålar han ödmjukhet när 
han talar om musiken och alla de musiker han har spelat med under 
åren.
– Jag tycker om tanken på att ganska unga människor börjar syssla 
med det här och sen känner man dem hela deras liv. Tills de inte är 
så unga längre. Vad vithåriga de har blivit, vad konstigt!

Han berättar att många av de musiker han arbetat med genom 
åren lärde han känna under tiden i Vadstena. Sedan fick han ar-
beta med en del av dem på NorrlandsOperan och några finns med 
nu på Confidencen.
– Vi försöker bygga upp kompetensen här och det sker inte över en 
sommar.
Inför varje föreställning av Orfeus och Eurydike har han repeterat 
med ensemblen.
– Ja, vi har så kort instuderingstid att vi behöver fortsätta att arbeta 
hela tiden.

Han betonar återigen att spelsättet är så nära besläktat med sång-
en och att det ställer stora krav på musikerna. På frågan om det 
är skillnad på hur musiken låter nu inför de sista föreställningarna 
jämfört med hur det lät på premiären, svarar han med ett leende:
– Ja, det är stor skillnad.

För den som vill få sig en musikalisk resa tillbaka till 1700-talet 
och vill uppleva mer av reformopera finns alla anledning att hålla 
utkik efter kommande sommars operarepertoar på Confidencen. För 
mer Gluck ska det bli. I varje fall om Arnold Östman får bestämma. 
Och det får han ju. n

Jonas Nyberg

Årets sommaropera på Confidencen blev Glucks opera Orfeus och Eurydike. Ambitionen var att framföra operan på ett sätt som 
låg originalet så nära som möjligt. Arnold Östman regisserade, arrangerade och dirigerade uppsättningen. Det var dock inte första 
gången han dirigerade verket. Första gången var för 40 år sedan. Nu fick han göra operan på ett sätt som bjöd publiken på en 
tidsresa till premiären av Orfeus och Eurydike i Wien år 1762. 

Sommaropera på Confidencen

8
Operakapellet repeterar med Arnold Östman inför en av föreställningarna av Orfeus och Eurydike i Confidencen vackra teatersal.

Arnold Östman, svårfångad på bild i det minimal ljuset från pulten.

Scen ur Orfeus och Eurydike. Längst till höger Maria Sanner i rollen som 
Orfeus. Foto Martin Hellström



10

Det började med en idé om att göra bättre frilansproduktioner, en tanke om att kunna erbjuda mer musik effektivare. Nu, ett drygt 
decennium senare, gör Stockholm Concert Orchestra stora egenfinansierade och påkostade Disneyproduktioner med tusentals 
människor i publiken. Två musiker och eldsjälar har i tolv år skrivet musikarrangemang, producerat turnéer och skapat arbets-
tillfällen för mängder av frilansare.  Symfoni har träffat slagverkaren Magnus Einarsson och hornisten Johan Ahlin och pratat om 
lusten att spela musik, skapa jobb, boka hotellrum och baka bullar.

På Stockholm Concert Orchestras hemsida kan man läsa att 
orkestern ”grundades 2005 för att möta en växande efterfrågan 
på levande musik framförd av en mångsidig och flexibel orkester”. 
Det är en sanning med modifikation. I själva verket har Magnus 
och Johan med sitt sätt att arbeta bidragit till att skapa fler jobb åt 
frilansande musiker.
– Jag hade funderat under flera år och slut kom jag fram till att 
det är värt ett försök att göra något som kunde bli ett mer uppstyrt 
sätt att handskas med frilansproduktioner. Jag pratade med Johan 
som både är duktig på att skriva musikarrangemang och en bra 
musiker, säger Magnus Einarsson. 

År 2005 lanserade de tillsammans Stockholm Concert Orchestra. 
De skaffade en logga och en hemsida. Idén byggde på att när 
det är frilansuppdrag så ska de bli så väl utförda som möjligt 
utifrån de förutsättningar som finns.

De började i ett ganska blygsamt format och riktade bland an-
nat in sig på kyrkorna. De hade konstaterat att många kyrkor brän-
ner av det mesta av sin budget under hösten. Då spelas Faurés 
och Mozarts Requiem, Lars-Erik Larssons Förklädd Gud och andra 
stora verk. När det väl drar ihop sig till jul vill de är pengarna 
på upphällningen. Men eftersom en hel orkester skulle bli för dyrt 
valde man ofta att kanske bara ha orgel och två trumpeter.
– Jag skrev arrangemang på massor av vanliga jullåtar. Jag utgick 
från körarrangemangen och byggde på stråk, blås, piano och 
orgel. Det gick åt 10-12 musiker. Då fick kyrkan helt plötsligt råd 
med en liten orkester och inte bara två trumpeter, säger Johan.

De menar att alternativet för kyrkorna egentligen inte att de 
skulle ha en orkester utan alternativet var att de skulle ha en orgel. 
Men för Magnus och Johan var drivkraften att se till att de till en 
rimlig kostnad fick en så stor orkester som möjligt
– Vårt syfte är inte att göra produktioner med så lite folk som möj-
ligt utan precis tvärtom, säger de.

De öser på med exempel. Engagemanget går inte att ta fel på. 
De brinner för det de gör och de fyller i varandras meningar under 
samtalet. Det vore förstås förminskande att säga att det känns lite 
som att ha Piff och Puff på besök, men bilden av berättarglädjen 
och entusiasmen har sina beröringspunkter.
 – Vi kanske får en förfrågan från ett eventbolag om fem musiker till 
en invigning men det slutar med att vi blir 16 musiker. Johan arrar 
musiken och vi lyckas övertalar dem om att det blir bättre om vi 
spelar den här musiken med en orkester, säger Magnus.

Ett annat exempel: De fick en förfrågan om att spela in filmmusik 
till Maria Bloms (hon som gjorde Masjävlar) nya film. De ville att 
musiken skulle spelas av ett par stråkmusiker. Men Johan hade en 
annan inställning.
– Nej, här ska det inte spelas in musik med några få instrument. 
Musik som är mening att låta stort mäktigt blir bättre om man 
spelar in den med stor orkester. 

Efter lite övertalning blir det istället en orkester på 18 personer 
som kommer att spela in musiken till filmen. 
– Det är precis det vi vill! Vid förfrågan om en duo eller trio så 
försöker vi föreslå en något större ensemble. Vi talar om hur mycket 
mer musik de kan få för förhållandevis lite mer pengar, säger de.

De menar att många av dem som beställer musik inte vet skill-
naden mellan att använda ett fåtal musiker och en hel orkester. De 
måste få höra det en gång för att inse hur mycket mer musik de får 
för pengarna. 
– Om ett eventbolag vill ha ett coverband på fem personer och 
vi lyckas övertala dem att istället ta en underhållningsorkester på 
22 musiker, då har vi inte bara lyckats skapa fler arbetstillfällen 
för musiker för stunden. Vi har också skapat en efterfrågan efter en 
sådan här orkester och nästa gång eventbolaget vill ha motsva-
rande musik, då kommer de ihåg hur häftigt det var förra gången, 
säger Magnus.

En av drivkrafterna för de båda musikerna är alltså att skapa fler 
arbetstillfällen, inte bara föra andra. De är själva frilansare, även 
om Johan Ahlin har en deltidstjänst i Västerås Sinfonietta, och de 
är själva beroende av att få jobba. En annan drivkraft är att få 
spela populärmusik.
– Vi älskar att spela underhållningsmusik, säger de.

De har gjort en hel del projekt där de har spelat tillsammans 
med populära artister. Under Stockholms Kulturfestival för ett par år 
sedan gjorde de ett program med musik av Cornelis Vreeswijk. 
– Vi kompade Anne-Louise Hansson, Ebbot och en massa andra. 
Jag tror vi arrade 30 låtar på två veckor. Vi var ett 25-manna-
band. Vi hade stråk, ett mini-big band och någon oboe. Det var 
helt underbart! Det här är ett kall!

När Johan och Magnus sätter ihop sin orkester för en produktion 
använder de i första hand frilansare. Det händer ibland att de inte 
kan hitta just den de behöver bland de frilansande musiker som är 

Stockholm Concert Orchestra

Bilden: Simon Chalk dirigerar Stockholm Concert Orchestra i Globen 
under nordenturnén med Il Divo. Foto: Lisbet Spörndly

Magnus Einarsson och Johan Ahlin ler i kapp på Symfs innergård
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tillgängliga. Då kontaktar de musikerna som sitter i orkestrar. 
– Man ska inte ringa sina polare utan man ska ringa in rätt musiker 
till rätt position, säger Johan.
 
De försöker också få till en bra gruppdynamik. De anstränger 
sig för att det ska bli en bra blandning på de musiker som är med 
i produktionerna. De blandar unga, gamla, killar och tjejer och 
placerar dem i pultarna efter noga övervägande. Alla musiker får 
avtalsenliga gager. Alla får kontrakt. All information kring spel-
ningar och turnéer läggs upp i en mobilapp, som musikerna loggar 
in på. De försöker digitalisera så mycket som möjligt för att allt ska 
bli så smidigt som det bara går. Dels för att spara arbete och dels 
för att spara pengar.
– Det här ingen kassako för oss. Vi tar ut samma gager som alla 
andra musiker.

De menar att verksamheten är så personalintensiv att det är svårt 
att få ett överskott. Faktum är att det är väldigt få som tjänar stora 
pengar i den här branschen. Undantaget är de större artisterna. 
Men deras kompband eller orkestrar drar inte in några stora 
pengar.
– Är det så att man tänkt sig att bli rik, då skulle man inte ha blivit 
musiker.

Om det skulle bli ett överskott från en produktion finns en plan för 
de pengarna också.
– Då satsar vi dem i en egen produktion eller hjälper upp något 
underfinansierat gig.

När de förbereder sina turnéer lägger de ner massor av tid 
på planeringen. De har tidigare erfarenheter av att turnera med 
orkestrar från både mindre och större konserthus och de tycker att 
det ibland saknas kunskap om vad musiker verkligen behöver för att 
det ska bli bra konserter. Även vid kommersiella event har inte allt 
fungerat prickfritt. 
– Allt ska vara bra ordnat. Det ska finnas fika, det ska finnas bra 
mat och bra omklädningsrum. Om allt sådant fungerar, då fungerar 
allt annat också, menar Magnus som är den som tar på sig det 
största planeringsansvaret.

De lägger ner mycket möda för att allt ska bli så bra som möjligt 
för deras musiker.
– Jag har inget emot att bre mackor en söndag morgon. Hellre det 
än att få smörgåsar levererade på lördagen av någon catering- 
firma. De är ändå inte goda dan efter, säger Johan som utan  
åthävor gärna bakar 150 bullar att ta med till sin orkester.

De pratar om skillnaderna mellan att handskas med en orkester 
som är hopsatt enligt deras modell och hur det är att hantera en 
orkester med tillsvidareanställda musiker från någon av de stora 
institutionerna. Magnus menar att man på en institution måste ta 
hänsyn till musikernas krav och önskemål på ett helt annat sätt än 
han behöver göra. I ett konserthus ska man arbeta tillsammans i 
många år och där är man tvungen att lägga ner omsorg på att 
lösa konflikter. Där måste man ha en arbetssituation som ska vara 
hållbar över lång tid. Det är inte samma situation för Stockholm 
Concert Orchestra.
– Om någon har invändningar mot något och inte tycker att de 
exempelvis kan avresa vid den bestämda tidpunkten. Då säger jag 
att det är lugnt. Jag tar bort dig från den här produktionen och tar 
in någon annan istället. Jag lägger inga värderingar i det. Det är 
endast av praktiska skäl. Vi har ingen möjlighet att ta den hänsy-
nen som andra måste ta, säger Magnus och fortsätter: Jag brukar 
tänka: Är det här ett bra gig? Är det ok betalt? Är det acceptabelt? 
Om jag tycker att det är bra nog för mig, då tror jag det är bra för 
andra också.

Närmast på agendan för orkestern står livemusik till två filmer. 
Först ut är La La Land, storfilmen från 2016 med Ryan Gosling och 
Emma Stone i huvudrollerna. Den spelar de i Globen i Stockholm 
och på Spektrum Arena i Oslo. Efter det är dags för deras egna 
storsatsning, Disney´s tecknade film Frost. Den kommer att spelas 
på Waterfront i Stockholm den tredje och fjärde november. La 
La Land har en utomstående producent men Frost producerar de 
själva.
 
Det är inte första gången de försöker sig på ett sådant här stort 
projekt. I april spelade de soundtracket till Pirates of the Caribbean 
på stor orkester. Det är mycket jobb med den här typen av produk-
tioner, men de är överens om att det är värt besväret. De tycker att 
det är så häftigt att göra filmmusiken live till filmen som visas på 
jätteskärm ovanför orkestern.

De är också imponerade över kvalitén på de musiker som de 
jobbar med.
– Det är nu man får tillbaka allt som musikskolan gjorde på 70- och 
80-talet. Vilken fantastisk nivå det är på våra musiker! Ta träblåset 
som exempel. Vem som helst kan hoppa upp till förstastolen och 
spela ett solo för 17000 personer i publiken i Telenor Arena i 
Oslo, säger Johan och refererar till turnékonserten med Andrea 
Bocelli.
– Det är en sån jävla hög nivå! Det är bara frilansare och det låter 
så himla bra. Så var det inte för 20-30 år sedan, menar han.
 
Magnus Einarsson och Johan Ahlin lägger ner ett enormt arbete 
för att producera, arrangera och marknadsföra sin orkester. Det 
är svårt att förstå hur två personer kan lägga ner så mycket arbete 
och egentligen bara tjäna pengar på det när de själva är med 
och spelar och får samma gager som de andra musikerna. Kanske 
är det så enkelt att möjligheten att få tillfredsställa lusten att spela 
musik är viktigare än allt annat. Det tillsammans med stoltheten över 
sina medmusiker. Johan slutreplik, på sedvanligt mustigt manér, får 
sammanfatta:
– Ta vilken repetition som helst. Man vet att folk kommer så väl för-
beredda. Första tonen sitter som en pinne i en hundskit. Då tänker 
man. Det här är kul! n

Jonas Nyberg

Konferensen är uppbyggd kring ett antal 
teman, där en panel tillsammans med en 
moderator inleder diskussionerna innan 
ordet är fritt för alla delegater. 
Att formulera teman för en konferens där 
deltagarna kommer från hela världen är inte 
helt lätt. En lärdom som den första konferen-
sen i Berlin gav var också att antalet teman 
måste begränsas för att diskussionerna ska 
bli meningsfulla.

Som vid de tidigare konferenserna visade 
det sig tydligt att förutsättningarna för att 
arbeta med orkesterverksamhet är väldigt 
olika runt om i världen. Trots det finns ändå 
några frågor som förenar: orkesterns roll 
och värde i samhället, utåtriktad verksamhet 
och utbildning, upphovsrätt samt arbetsmil-
jöfrågor som under årets konferens hand-
lade om psykosocial arbetsmiljö.

Frågan om orkesterns roll i samhället 
innehöll mycket som känns igen från diskus-
sionerna här hemma. Några exempel är 
att kultur ställs mot vård och omsorg, att 
verksamheten upplevs som elitistisk och att 
orkestervärlden upplevs som sluten. Alla var 
rörande eniga om att vi måste kunna vara 
relevanta för samhället och de utmaningar 
som finns. En viktig diskussion kring detta 
handlar också om balansen mellan konstens 
egenvärde och nyttoeffekterna för samhäl-
let. Min uppfattning är att vi inte ska vara 
rädda för att lyfta fram de mervärden som 
verksamheten kan ge. Många framförde 
också det stora mervärde en professionell 
musikernärvaro ger för samhället utanför, vid 
sidan om orkesterverksamheten.

Utåtriktad verksamhet och utbildningsinsatser 
är också något som är aktuellt på de flesta 
håll, och det finns många exempel på intres-
santa projekt. En fråga som dök upp kring 
detta var om det finns en gräns för när nya 
projekt gör att orkestermusikerns förväntade 
insats faller utanför det som rimligen kan 
krävas av yrkesrollen. Det finns inget enkelt 
svar på detta, men en förutsättning för att 

inte passera en sådan gräns är att musi-
kerna tydligt informeras och inkluderas i nya 
arbetsformer.

När det gäller frågor om upphovsrätt i 
allmänhet och digitaliseringens effekter i 
synnerhet så är den diskussion som vi för 
här hemma i allt väsentligt densamma som 
finns i andra länder. Här kom inte oväntat 
Berlinfilharmoniens digitala konserthus upp, 
och den allmänna uppfattningen var att 
den affärsmodellen, ägd och driven av 
musikerna själva, knappast är realistisk på 
andra håll.
Arbetsmiljöfrågorna har varit ett återkom-
mande tema på alla konferenser, och i år 
låg fokus på den psykosociala miljön under 
rubriken mobbning och trakasserier. Det är 
glädjande att dessa frågor nu diskuteras 
med stor öppenhet, och vi fick också ett gott 
exempel från Finland, där Helsingforsope-
rans orkesterchef Kaisa Ronkkö berättade 
om ett imponerande arbete kring detta.

Efter att ha haft förmånen att delta i samtliga 
konferenser och även i den arbetsgrupp 
som förberett dessa ser jag ett stort värde 
i att ha ett internationellt forum för orkester-
frågor. Jag hoppas att Symf även i fortsätt-
ningen kommer att engagera sig i detta, 
och i så fall så kommer två medskick för 
framtiden:
• Ta in flera kritiska röster i konferenserna. 
Det finns tyvärr en risk att alltför mycket 
handlar om att övertyga de redan frälsta, så 
mer mothugg kan behövas.
• Höj nivån på moderatorerna. Hittills har 
dessa utsetts bland förbundens företrädare. 
Ingen skugga över dessa, men jag är över-
tygad om att fristående moderatorer med 
sakkunskap ytterligare kan höja nivån på 
konferenserna. 

Detta blev en mycket kort redogörelse, så 
om någon eventuellt vill ha mer information 
om det som avhandlades så kan ni nå mig 
via denna tidnings utmärkta redaktion. n

Bo Olsson
f d förbundsordförande för Symf

Musiker från 30 länder möttes i Montreal
Den internationella musikerfederationen FIM:s orkestermusikerkonferens hölls i år i Montreal mellan den 11 och 14 maj. Närmare 
300 deltagare fanns på plats, och naturligt nog var Canada och USA väl representerade. Detta var den fjärde upplagan av konfe-
rensen sedan starten i Berlin 2008. 

I Globen med ovanligt välklädda Il Divo. Foto: Lisbet Spörndly

Bo Olsson i djup konsentration på FIM:s fjärde 
internationella orkesterkonferens. 
Foto: Patrik Stenström

Musiker och fackliga representanter samlades i Montreal i maj för att diskutera gemensamma frågor. Foto: Patrik Stenström
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Frilansavdelningen

Frilanstelefon: 08-693 03 36 (telsvar) 
E-post: frilans@symf.se

Frilanskollegor!
Så har en sommar gått och jag hoppas att alla fått en avkopplande 
och skön sommar med vänner och familj. 
Som frilansare är ju sommaren även ett arbetstillfälle och förhopp-
ningsvis har ni haft en bra arbetssituation och fått de ersättningar 
och kontrakt ni har rätt till.
Det finns dock all anledning att rapportera in avvikelser eller sådant 
ni upplever som felaktigt eller kränkande till oss i styrelsen. Det 
underlättar framtida arbete och kanske kan vi rätta till något även i 
efterhand.
Jag har själv åkt runt till några spelplatser och kollat in miljö och 
arbetsvillkor under sommaren. Mycket har blivit bättre men ibland 
så förvånas man ändå över hur svårt det kan vara att få arbetsgi-
varna att följa gällande avtal och att förstå frilansarens verklighet 
och respektera detta.

Vi har fått en ny förbundsstyrelse i Symf, en unik sådan. För första 
gången i Symfs historia sitter en frilansare som Förbundsordförande, 
nämligen Gunnar Jönsson. 
Gunnar har därmed avgått som ordförande för avdelning 14 och 
jag har trätt in som tf ordförande fram till ett nytt årsmöte. Vi tackar 
Gunnar varmt för det fina arbetet han gjort för avdelningen.
Som vice ordförande har vi en korist, Anna-Karin Simlund, som 
redan visat sin styrka i arbetet med rätten till barnomsorg på kvällar 
och nätter, nu senast i Stockholmsregionen. 
Vi önskar dem all lycka i det fortsatta arbetet med att föra förbundet 
mot en lysande framtid.

Medlemsantalet i frilansavdelningen ökar stadigt vilket är mycket 
glädjande. Men vi ser också med sorg att många väljer att lämna 
yrket då villkoren för att kunna leva som frilansmusiker hårdnat. Vi 
måste därför intensifiera arbetet med att påverka makthavarna att 
satsa på kulturen. Symf initierar flera olika vägar för att få igång en 
dialog och påverkan på politiker på nationell och regional nivå. 
Om ni vill hålla er lite à jour och hjälpa till att sprida kunskaper 
kring konstens villkor så rekommenderas att gå in på KLYS:s hem-
sida www.klys.se (KLYS = Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares 
Samarbetsnämnd). Där finns många fina tips och intressanta artiklar 
samt manifest kring kultur och en broschyr om ”Att ta betalt!” Gå 
dit och läs! Symf är en av medlemmarna via Federationen Svenska 
Musiker (FSM)
Glöm för all del inte heller att skriva in er i Frilanskatalogen på 
hemsidan så att framtida arbetsgivare lätt kan hitta er.

Efter många och delvis svåra förhandlingar skrevs att nytt 3-årigt 
avtal med Svensk Scenkonst under den 2 juni. Oklarheter kring 
tolkningar av vem som har företrädesrätt att skriva avtal med Svensk 
Scenkonst har försvårat förhandlingarna samt tagit kraft från andra 
viktiga frågor. Vi hoppas att inför nästa avtalsomgång så har dessa 

frågor lösts så att vi kan gå vidare med bland annat löner och 
andra arbetsvillkor. Tyvärr så nådde vi inte framgång med att höja 
procentsatsen för korister för att få jämställda löner mellan instru-
mental- och vokalmusiker. Problem uppstod då det visade sig att 
Musikerförbundets del av avtalet inte hade följt med i övergången 
från divisorer till procentsats. Det oroar mig att arbetet med att få 
likartade lönevillkor är så svårt trots att avtalet så länge haft inskrivet 
att lönerna ska jämställas. Frågan ska dock behandlas under avtals-
perioden och då kan en höjning av koristernas procentsats komma 
att ske tidigare, dvs under nuvarande avtalsperiod.

Det ser ut som att ett Musikens Hus i Stockholm kan komma snabbt 
närmare ett förverkligande. I postens gamla sorteringscentral i 
Tomteboda öppnas möjligheter för ett kulturhus med stor bredd 
då Musikverket, Allianserna med flera visat intresse att flytta dit. 
Förhandlingar pågår och vi hoppas att Stockholmsregionen snart 
kan få ett hus där man kan hyra in sig för att öva och musicera till 
en rimlig kostnad.

Nu är SOK, Scenkonstens Omställnings- och Karriärsväxlingsstif-
telse, igång med att arbetet att hjälpa de som ansökt om stödet. En 
av avtalets viktigaste frågor var att skapa bättre förutsättningar för 
frilansarna som har varit eller är anställda vid offentligt finansierade 
scenkonstinstitutioner att kunna få ta del av de pengar som avsatts. 
Vi kommer att återkomma om vilka villkor som gäller och hur man 
gör i en senare artikel. Under tiden rekommenderar jag att gå in 
på SOKs hemsida och läsa på www.sokstiftelsen.se

Vi kommer att justera minimitarifferna så att de ligger i nivå med 
Musikerförbundets minitariffer. Inom frilansavdelningens styrelse 

kommer framöver att diskute-
ras hur vi ska stärka avdel-
ningens representation i hela 
vårt långa land. Kanske blir 
det någon form av regionala 
ombud med bredare mandat 
som blir den framkomliga 
vägen. Höstens arbete får 
ge svar på den frågan. Alla 
tankar kring detta välkomnas 
varmt! 

Med förhoppning om en 
fruktbar höst med många 
arbetstillfällen! n

Sten Dereman
tf ordf. Avd 14 Frilans

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

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 livförsäk-
ring, olycksfallsförsäkring, sjukför-
säkring och barnförsäkring. Alla 
försäkringarna har bra villkor och 
låga premier.

Symf kan erbjuda en hemförsäkring 
och bilförsäkring med enkel premie-
beräkning. Försäkringarna tecknas på 
www.bostadsforsakringen.se där du 
lätt kan jämföra med din nuvarande 
premie.

Läs mer i detalj  om de olika försäk-
ringarna på Symf hemsida 
www.symf.se 
Frågor om Symfs medlemsförsäk-
ringar besvaras av Direct på telefon 
026-614100 eller på symf@direct.se.

Betalar du rätt avgift?
Symfs medlemsavgifter 

Fullvärdigt medlemskap:       varav frilansavgift

Avgiftsnivå I  Inkomst över 275 000   295:-/mån  54:-/mån

Avgiftsnivå II  Inkomst mellan 200 000 - 275 000 253:-/mån  46:-/mån

Avgiftsnivå III Inkomst under 200 000   190:-/mån  34:-/mån

Avgiftsnivå IV  Första verksamhetsåret   142:-/mån  26:-/mån

Avgiftsnivå V  Yrkesverksam pensionär   142:-/mån  26:-/mån

Avgiftsnivå VI  Dubbelansluten (från annat förbund än LF) 142:-/mån  26:-/mån

Medlemskap med begränsade förmåner:  
Studerandemedlem, pensionär: 315:-år (Information, rådgivning, hemsida, tidning 
och försäkringsförmåner ingår)
Vilande:  315:-år (Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)
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.

Kunskap ger pengar!
Är du medlem i Unionens a-kassa är det bra att veta följande:
Om du har ett arbete just nu - bra!
Be din arbetsgivare om ett kontrakt eller avtal och skicka en kopia till oss.
Du har precis avslutat ett arbete - ok!
1. Gå till Arbetsförmedlingen och anmäl att du söker nytt arbete så 

skickar vi information till dig. 
2. Be din arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg. Enklast fyller arbets- 

givaren i det på www.arbetsgivarintyg.nu och skickar det till dig. 
När du har godkänt arbetsgivarintyget skickar du det direkt till oss. 
Tjänsten kräver att ni båda har BankID. 

3. Gå in på vår hemsida och logga in på Mina sidor för att fylla i kassa-
kort. De ingår i din ansökan! Ring om du behöver papperskassakort.

Du hittar mer information om a-kassa och kulturarbete på vår hemsida 
unionensakassa.se/kulturarbete. Har du frågor kan du skicka ett  
meddelande på Mina Sidor eller mejla till kultursektionen@unionen.se.  
Du kan också ringa oss på 0770-77 77 88.
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1 Chalumeau har blivit ”skalmeja” på svenska. Detta är något förvirrande 
eftersom man vanligen med skalmeja i dagens språkbruk vanligen avser 
instrument med dubbelt rörblad. Men sådan betydelseglidning för musik-
instrumenttermer är mycket vanlig.

Blåsinstrument med enkla rörblad tillhör de mest spridda instrument-
typerna i världen. Genom att skära ut en tunga ur ett gräs- eller 
vassrör skapar man en enkel ljudkälla – rörets längd bestämmer 
tonhöjden och med hjälp av eventuella fingerhål kan man få ut fler 
toner ur instrumentet. Sådana instrument har tillverkats av människor 
sedan urminnes tider och finns i de flesta kulturer. Utvecklingen mot 
dagens moderna klarinett med klaffsystem och överblåsningsmöjlig-
heter har gått via tyska instrumentbyggare från slutet av 1600-talet. 
Johann Christoph Denner (1655–1707) brukar pekas ut som den 
moderna klarinettens skapare. Denner var instrumentmakare, verk-
sam i Nürnberg runt sekelskiftet 1700. Men om Denner verkligen 
uppfann så mycket är faktiskt ganska osäkert. Han arbetade som 
många andra med att försöka förbättra samtida instrument och det 
troliga är att man på många andra håll i Centraleuropa arbetade 
med ungefär samma idéer.

De föregångare till klarinetten som Denner och hans kolleger arbe-
tade med att utveckla brukar med en fransk term kallas chalumeau. 
Termen är ett typiskt instrumentnamn, som helt enkelt betyder vass. 
Den latinska termen är ”calamellus” och på grekiska ”calamos”.1 
Instrumentet liknar i mensuren ett slags blockflöjt som försetts med 
ett rörblad vid anblåsningen. I folkliga traditioner i Europa finns 
liknande äldre klarinettyper fortfarande i bruk på sina håll. I nordisk 
tradition finns t.ex. flera typer av chalumeau-liknade instrument. I 
Norge har vissa klarinettyper haft något av en revival under senare 
år t.ex. meråkerklarinetten från Nord-Trøndelag nära gränsen till 
Jämtland och østerdalsklarinetten som är en rekonstruktion av en folk-
lig klarinett som finns på Glåmdalsmuseet i Elverum. Så vitt jag vet 
har inga liknande försök gjorts med svenska folkliga klarinetter även 
om det inte saknas förebilder i museisamlingarna. 

Ett intressant folkligt klarinettinstrument är också så kallat tunghorn 
(no tungehorn) som använts i herdekulturen i västra Skandinavien. 
I Sverige har tunghorn spelats i de västra delarna av landet. 
Belägg finns från Värmland, Dalarna och Jämtland. 1972 spelades 
hornspelaren Anton Moberg från Rörbäcksnäs i västra Dalarna in 
av Svenskt visarkivs medarbetare Gunnar Ternhag. Så vitt jag vet är 
det de enda kända svenska inspelningarna av tunghorn i Sverige. 
Anton Mobergs hornspel har också beskrivits av musikforskaren 
Holger Larsen i en artikel i Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 
från 1977.

Klarinettens särdrag
Tunghornen bildar ett slags specialfall av folkliga klarinetter och kan-

hända borde de inte klassificeras som klarinettinstrument om man 
följer en strikt definition. Enligt en sådan karakteriseras klarinetten 
av enkelt rörblad och cylindrisk borrning. Tunghornet har naturligtvis 
hornets gestalt och har därmed snarast konisk form. De folkliga 
enkla klarinetterna liksom chalumeaun däremot, stämmer bra med 
definitionen. Den korta cylindriska formen gör att de snarast ser ut 
som renässansblockflöjter som försetts med rörbladsmunstycke. 

Den cylindriska formen är en viktig akustisk förutsättning. Den inne-
bär att instrumentet överblåses i duodeciman (oktav + kvint). Denna 
akustiska egenhet skiljer klarinetten från instrument med oktavöver-
blåsning som saxofonen (som är konisk) och flöjtinstrument med i 
övrigt samma mensur som klarinetten. Det var också problemen 
med överblåsning som sysselsatte instrumentmakarna i början av 
1700-talet. Med hjälp av en registerklaff och fler fingerhål lyckades 
man skapa ett instrument med kontinuerligt tonförråd. Klarinetten 
kräver ett mer komplext greppsystemet än t.ex. saxofonen men ger i 
gengäld ett större tonomfång.

Namnet
Termen ”klarinett” började användas i början av 1700-talet. Ordet 
är en diminutivform av clarino, som är egentligen är en benämning 
på ett slags trumpet, av lat. cla´rus ”klart ljudande”.  Utvecklingen 
under 1700-talet ledde till ett allt större spelregister och det som 
”ljöd klart” var naturligtvis klarinettens nya överblåsningsregister. 
Instrumentet förändrades därmed från ett dovt mjukt tonredskap till 
ett skarpt genomträngande instrument som kunde användas i olika 
utomhussammanhang. Från mitten av 1700-talet och hundra år 
framåt hade klarinetterna oftast fem klaffar. Det räckte för att täcka 
ett tämligen stort tonomfång. Det är intressant att tänka på att t.ex. 
Mozarts klarinettkonsert i A-Dur från 1791 skrevs för en sådan 
”primitiv” klarinett. Under 1800-talet utökades antalet klaffar till över 
20 i två skilda utvecklingslinjer, den tyska Oehler-klarinetten och 
den franska Böhm-klarinetten. Den kanske viktigaste förbättringen 
kommer från den mekanik för tvärflöjter som utvecklats av Theobald 
Böhm. På 1830-talet skapade han ett klaffsystem för tvärflöjt för att 
man med fingrarna i bekvämt spelläge skulle kunna manövrera klaf-
far på stort avstånd. Den viktigaste innovationen är ringklaffen med 
vars hjälp musikern påverkar en klaff samtidigt som fingret sätts mot 
ett fingerhål, tack vare en metallring runt hålet.
Böhms system togs helt eller delvis över av andra träblåsinstrument 
som oboe, saxofon och klarinett. 

Klarinettfamiljen
Klarinettinstrument har egentligen hela tiden tillverkats i olika 
storlekar. Under 1700- och 1800-talen har dock instrumentfamiljen 

kommit att standardiseras. Klarinetter kan och har byggts i alla stor-
lekar och tonarter. Den ”vanliga” klarinetten har Bb som grundton. 
För att underlätta spel i korstonarter finns A-klarinetten, som ligger 
en halvton lägre med något mjukare klang. C-klarinetter, en ton 
över den vanliga klarinetten, används tämligen ofta av svenska 
folkmusiker. Detta för att anpassa sig till fiolmusiken.
Basklarinetten är stämd i Bb, en oktav lägre än B-klarinetten. En 
sopraninoklarinett stäms i Ess och s.k. altklarinetter en oktav under 
denna. Ytterligare en medlem i klarinettfamiljen är bassetthornet, 
som är en altklarinett i F med en ters extra tonomfång på djupet 
tack vare en förlängning av tonröret med ”bassettklaffar”. I säll-
synta fall används även kontrabasklarinett i Ess eller B. 

Sammanfattningsvis kan man säga att klarinettinstrument är blåsin-
strument med cylindriskt tonrör och enkelt rörblad som ljudkälla. Be-
nämningen klarinett avser oftast instrument med separat munstycke 
och registerklaff. Med folkliga klarinetter avser man oftast instru-
ment där munstycket är en fast del av instrumentkroppen och där 
överblåsningsmöjligheter saknas. n

Dan Lundberg

Allt du inte trodde du ville veta om klarinetter
Dan Lundberg är inte bara chef för Svenskt visarkiv, han är också riksspelman på härjedalspipa och en hejare på att spela klarinett. 
Hans intresse för klarinetter har föranlett honom att skriva en vetenskaplig artikel om instrumentet. Den som hade hoppats på att 
Symfoni var en klarinettfri zon blir antagligen besviken. Ni andra är välkomna att djupdyka i denna faktaspäckade artikel.

VARANNAN
MUSIKER ÄR

HÖRSELSKADAD!

EAR GUARDIAN 
är appen som hjälper 
dig att inte bli en av dom. 

Ladda ner från App Store 
(iOS) och mät hur mycket 
av rekommenderad 
dagsdos ljud du 
förbrukar under en 
repetition eller hur lång 
tid du kan öva utan 
att påverka hörseln.

NORRLANDSOPERAN
SÖKER  
VIOLA TUTTI
ANSÖKAN MED MERITFÖRTECKNING SKA VARA OSS TILLHANDA 
SENAST 3 NOV 2017. PROVSPELNING ÄGER RUM 1 DEC 2017,  
I KONSERTSALEN PÅ  NORRLANDSOPERAN I UMEÅ.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV ORKESTERCHEF  
GENE KINDELL, SE MEJLADRESS NEDAN.  
 
ANSÖKAN SKICKAS TILL:
GENE.KINDELL@NORRLANDSOPERAN.SE

LÄS MER PÅ WWW.NORRLANDSOPERAN.SE

(2 POSITIONER)

Instrumentbyggaren Liebau har signerat denna vackra chalumeau. Vi vet inte 
så mycket om  Liebau, mer är att han(?) även tillverkade traversflöjter och 
fagotter. Liebau var troligen tysk och levde på 1700-talet. Instrumentet är 
stämt i C och har två klaffar. Finns i Scenkonstmuseets samlingar i Stockholm. 
Foto: Sofi Sykfont.

Tidig klarinett tillverkad ca 1840 av I. Larshoff i Köpenhamn. Instrumentet är 
stämt i Bb och har 11 klaffar. Foto: Sofi Sykfont, Scenkonstmuseet.

Modern Bb-klarinett i Scenkonstmuseets samlingar. Foto: Foto: Sofi Sykfont.

Gurka med sex fingerhål och cylindrisk borrning. Instrumentbyggare: Dan 
Lundberg 2017. Ekologisk tillverkning och tonförråd.  
Foto: Emma Emanuelsson, Musikverket.
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Vår käre vän och kollega Lars Wallén är död. Han dog i 
sviterna av en cykelolycka.
Han dog när han gjorde något av det han älskade mest; att 
cykla! Att fara runt som ett jehu på sin Bianchi racercykel var 
sedan något år hans nyfunna passion och livsluft och det är 
förmodligen så att han gav järnet och körde 100 procent in i 
det sista såsom han ju gjorde med allting annat han engage-
rade sig i. Denna sista cykeltur slutade på ett sätt som ingen 
kunnat förutse. Den slutade i tragedi.
Vi kollegor i Malmö SymfoniOrkester gör nu vårt bästa för 
att hantera en mycket dramatisk händelse och ett abrupt slut 
på en relation till en kollega som satt sin prägel på MSO i 
nästan 35 år.
Lasse blev anställd i Malmö SymfoniOrkester 1983 som 
alternerande solofagottist. Dessförinnan var han anställd i 
Kungliga Hovkapellet i Stockholm. 

Spelglädje och positiv energi kännetecknade Lasses konstnär-
skap. Han var solist med MSO, en aktiv kammarmusiker och 
hans framträdanden höll alltid hög internationell nivå.
Lasse arbetade fackligt för Malmö SymfoniOrkesters kamrat-
förening Symf avdelning 6 i nästan 20 år. Han var ledamot 
i den lokala fackklubben, senare blev han vice ordförande 
och sedermera ordförande under väldigt många år. Hans 
kunskaper om avtal, både lokala och centrala, var impone-
rande. Dessa kunskaper i kombination med en säker känsla 
för gällande praxis och god samverkan gjorde honom till en 
fin företrädare och representant för orkestern. Antalet timmar 
Lasse lagt ner på att arbeta för orkesterkollektivet är oräkneliga. 

På en fråga han fick om hur han orkade med alla timmars 
arbete utöver sin ordinarie tjänst svarade han: ”Man vill ju 
göra något bra för kollegorna”.
Det är omöjligt att tänka på Lasse utan att också minnas Las-
ses ljudliga och bullriga skratt som ekade mellan väggarna 
i vilket rum han än befann sig i. Alltid nära till skratt, nästan 
alltid glad och positiv. När Lasse bestämt sig för att sluta 
med fackligt arbete hittade han genast nya sätt att verka för 
kollektivets bästa genom en rad olika initiativ och som vanligt 
gav han 100 procent. ”Man vill ju göra något bra för kol-
legorna”.
Deklaration, pensionssparande, försäkringar och flytthjälp! 
Lasse har skämt bort sina närmaste genom att alltid finnas till 
hands, alltid hjälpa till. Nu är det slut på det. Vi får klara oss 
själva. Lasse är borta. Men hans gärning, hans vänskap och 
engagemang för kollektivet Malmö SymfoniOrkester kommer 
alltid att finnas kvar.

Vi i Malmö SymfoniOrkester vill gärna skicka vårt delta-
gande, vår omtanke och vår fortsatta vänskap till Lasses barn, 
Lasses pappa och Lasses familj.

Även döden kunde visa lite folkvett.
Du som till slut hinner upp oss alla.
Nog hinner du hålla din häst vid grinden.
Tillåta oss säga adjö.
(ur Liselotte J Anderssons dikt Förlåt)

Magnus Ohlsson
Kollega och vän

”Man vill ju göra något bra för kollegorna”

Lars Wallén
20 maj 1958 – 30 augusti 2017

LJUDKABIN
Ljudisolerade övningsrum 
som man monterar själv

Sparta System AB
www.spartasystem.se

När man
vill öva 
utan att 
störa sin
omgivning.
Flera  
storlekar.

Tel 0523-22517

www..olaffaren.se                                      

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

Välkommen 
till vår nya notavdelning!
Vi har tagit över Aulos musik’s 
notlager och kan nu erbjuda noter 
för alla instrument. 

z

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

Symf finns på Facebook! Det gillar vi. Gör det du också!
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Adress vid eftersändning:
Symfoni, Box 49144
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www.nordiskakammarorkestern.se
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