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Det har varit val i Sverige. I skrivandets 
stund finns inget självklart regeringsalter-
nativ. Kanske kommer valet av regering-

en inte ha så stor inverkan på svenskt 
musikliv. Ändå har det här valet visat 

på tendenser som är oroande. Ett parti 
har vuxit sig starkare och representerar 

det största hotat mot en viktig svensk 
tradition inom kulturpolitiken, nämligen 

den att politiker inte ska stoppa fing-
rarna i syltburkarna. 

Nu finns ett parti som tycker det är helt 
rimligt att dra in finansiering till kultur 

som kritiserar och ifrågasätter.
Vi har sett det förr. Kanske inte just här 
men väl i Francos Spanien, Mussolinis 

Italien, Stalins Sovjetunionen och i 
Hitlers Tyskland. Jämförelsen kan tyckas 

orättvis men ändå... Det finns all  
anledning till oro.

Jonas Nyberg
Redaktör

Alströmergatan 21, 112 47 Stockholm 
symf@symf.se

Omslagsmodell: Cristina 
Nicolae
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Nästa valrörelse börjar nu!

Nu är det nästan ett år sedan jag 
skrev min första text och jag 
funderar lite över hur det här året 

har utvecklat sig. Det finns det tre saker som 
jag berört tidigare som samverkar på ett 
sätt som kan vara dåligt för oss på sikt. Det 
är kulturfrågans betydelse i den politiska 
debatten, styrning av innehållet i den offent-
ligt finansierade kulturen och utredningen 
Konstnär – oavsett villkor. Tre pusselbitar, 
som väver in i varandra, men som nu kan 
bilda en bild av utvecklingen.
Men det mest aktuella är förstås valet. 
Jag kan inte påminna mig om att kulturen 
nämndes en enda gång i debatterna, och 
vem som blir kulturminister är fullständigt 
omöjligt att spekulera i. Men oavsett vem 
det blir säger erfarenheten att det inte 
brukar bli några omvälvande förändringar i 
rikspolitiken. Inriktningen brukar vara stabil 
i uppfattningen att offentligt finansierad 
kultur är viktig och nödvändig, även om 
man viktar olika i sina prioriteringar. Med 
detta sagt finns signaler som är värda att 
uppmärksamma.

Första pusselbiten är den offentligt 
finansierade kulturens ställning i kom-
mun och landsting. I en del regioner 

är den föremål för debatt, framför allt från 
SD. De använder ordet kultur mest i den 
politiska debatten, men i ett helt annat sam-
manhang och med en annan innebörd, än 
vad vi gör. De är också mest kritiska till att 
skattepengar går till kultur som inte gynnar 
deras politik. Sett till hur valresultatet ser ut 
finns det en risk att kulturen offras i det poli-
tiska spelet när nya majoriteter ska formas. 
Därav min oro för att man i rikspolitiken 
abdikerar från att prata om kultur på ett 
sätt som gör den relevant i samhällsdebat-
ten. Utan ett stadigt ställningstagande från 
rikspolitiken lämnar det fältet fritt för lokala 
partiföreträdare att tolka hur viktig kulturen 
är för respektive parti och för samhället. 

Nästa pusselbit är debatten om arm-
längds avstånd. Jag skrev i årets 
första nummer att jag upplevde att 

den principen är på väg att luckras upp. 
Enligt en enkät som SVT:s Kulturnytt gjorde 
svarade 65% av regionala kulturpolitiker att 
man tog helt avstånd från påståendet att 
”En politiker bör kunna stoppa till exempel 
utställningar eller föreställningar i offentligt 

finansierad verksamhet, t ex konsthallar, 
museer och teatrar”. 22% tog delvis avstånd 
från påståendet och 7% instämde delvis. 
1,9% instämde helt i påståendet. Att det 
bara var 65 % som helt höll med om påstå-
endet kan vara ett tecken på att man uppfat-
tat från rikspolitiken att det är ok att politiskt 
styra innehållet i kulturutbudet. Jag hör från 
frilansare som söker projektbidrag att om 
man i sin ansökan inte formulerar sig med 
rätt ord och prickar av ett antal mål med sitt 
projekt så får man inga pengar. De målen 
är produkter av politisk inriktning. Jag gör 
ingen värdering av om det är rätt eller fel, 
det är inte mitt uppdrag, men symbolvärdet 
av hur man agerar nationellt och respekterar 
armlängds avstånd påverkar lokalt. 

Den sista pusselbiten är utredningen 
Konstnär – oavsett villkor. Den har 
kommenterats tidigare i Symfoni 

men det finns en sak som sticker ut i alla de 
förslag som läggs. Det är en förändring i 
förordningen som styr samverkansmodellen. 
((2010:2012) § 8, för den som är intres-
serad.) Innebörden av förslaget är att hela 
den statliga styrningen av vilka områden 
som samverkansmodellens medel ska gå till 
tas bort. Jag måste säga att jag är förvå-
nad över att en utredning vågar lägga ett 
sådant förslag. En lätt omvärldsspaning ger 
ju vid handen att vi går mot ett nytt politiskt 
landskap. Finns också mycket att lära av 
utvecklingen i Danmark. Sett till vad jag 
redan har nämnt är en ytterligare avveckling 
av styrningen från staten, för att uppnå de 
nationella kulturmålen, inte det som behövs.

Vad visar då pusslet? Bilden jag ser är en 
utveckling mot att staten fortsätter att lämna 
över det kulturpolitiska ansvaret till regio-
nerna och där riskerar besluten att bli mer 
politiserade. 

Jag ser också ett antal nödvändiga 
åtgärder. Framför allt så måste var 
och en ta ett större ansvar för att 

påverka de ”goda krafterna” i sin nära 
omgivning. Jag tror att den tiden är förbi då 
vi med tillförsikt om fortsatt verksamhet en-
bart kan ägna oss åt att spela eller sjunga. 
Om ingen annan pratar om betydelsen av 
orkestern, kören eller operahuset så måste 
vi göra det själva. Och vi måste göra det 
med ett språk som når fram till mottagarna. 

Min övertygelse är att om vi ska ha någon 
chans att förändra inför nästa val måste vi 
börja arbeta nu.
Från Symf kan vi på central nivå öka 
ansträngningarna för bredare samverkan 
mellan Svensk Scenkonst, Musikerförbundet 
och Teaterförbundet och ha tätare kontakt 
med politiker.
Lokalt kan man vårda sina vänföreningar. 
Finns det ingen kan det kanske vara värt 
att starta en. I dessa brukar det gömma sig 
mycket kraft och kompetens som kan vara 
till hjälp och nytta. 
Gemensamma ansträngningar med arbets-
givarna. Lyft frågan på samverkansmöten 
så att ni gemensamt hittar lokala modeller. 
Hjälp varandra i de regioner där institutio-
nerna ligger nära.

Jag är övertygad om att det i grund 
och botten finns ett starkt stöd för vår 
konstform i samhället. Men vi kan i 

dag inte konkurrera med frågor om vård, 
skola och rättsväsen. För att kunna göra det 
måste vi göra oss synliga för den bredare 
valmanskåren, inte bara för våra konsert-
besökare, och förklara varför det vi gör är 
viktigt. 
I september 2022 är det val. Jag tycker vi 
börjar nästa valrörelse nu. n

Gunnar Jönsson
förbundsordförande
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En ny diskrimineringslagstiftning trädde i kraft 1 januari 2017. Den 
lade än tydligare ansvar på arbetsgivaren för att sätta in förebyg-
gande åtgärder mot olika former av diskriminering. Den nya lagen 
hade inte fått någon effekt alls. Var det någon som ens läste den? 
Ändå är det den lagen i kombination med arbetsmiljöverkets 
anvisningar för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) samt 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som ger förutsättningar för ett 
lyckat arbete mot sexuella trakasserier.
TCO har alltså tagit fasta på dessa lagar och förordningar och har 
nu i september presenterat en sprillans ny handbok. Den har två 
huvudteman:

• Det förebyggande arbetet, för att förhindra förekomsten av 
sexuella trakasserier och repressalier, som sker i samverkan mellan 
arbetsgivare och den fackliga organisationen och dess förtroende-
valda.

• Vad som krävs om sexuella trakasserier inträffar på arbetsplatsen.
Egentligen är det inga konstigheter. Det förebyggande arbetet ska 
bestå av riskbedömning som man gör genom att undersöka arbets-
förhållanden. Man ska analysera, vidta åtgärder samt följa upp 
och utvärdera. Självfallet ska man ha ett policydokument som ska 
ha formen av en övergripande avsikts- och programförklaring.
Mer spännande blir det när handboken beskriver vad som krävs av 
den som arbetsgivaren utsett som ansvarig för arbetet mot sexuella 
trakasserier. Läs här:

Kraven på ansvariga personer
Den eller de personer som har tilldelats denna uppgift ska ha kom-
petens, kunskaper, erfarenhet, resurser och beslutsrätt. Detta innebär 
att chefer och arbetsledande personal med denna uppgift ska ha: 
• Specialkunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder för 
att förebygga skador. 

Nya tag mot trakasserier
Efter #metoo-upproret förra hösten utbröt full aktivitet på Sveriges alla fackförbund. Scenkonsten visade sig vara mer drabbad än 
genomsnittet på arbetsmarknaden. Det framkom i en undersökning som scenkonstens parter lät göra. Resultatet var minst sagt 
nedslående. TCO, där Symf är medlemsförbund, satte igång med att utforma en handbok. Den är tänkt som en manual för förtro-
endevalda – skyddsombud och fackliga representanter – att använda för att bevaka både det förebyggande arbetet mot sexuella 
trakasserier och rutinerna för att hantera de trakasserier som faktiskt förekommer. I början på september var den klar.
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• God insikt i hur människor reagerar i olika situationer och är 
insatta i de hälsomässiga effekterna av till exempel hög arbets-
belastning, övertid, kränkande särbehandling inklusive sexuella 
trakasserier, våld, hot och missbruk. 
• Kunskaper om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och 
föreskrifter från Arbetsmiljöverket. I det här sammanhanget är det 
grundläggande att ha kunskaper om diskrimineringslagen, och om 
föreskrifterna om SAM och OSA samt gärna om föreskrifterna AFS 
1994:1 om arbetsanpassning och rehabilitering. 
• Tillräckliga resurser till sitt förfogande och rätt att fatta beslut inom 
sitt område. 
• Kunskaper om ändamålsenliga metoder för undersökning och 
riskbedömning. 

Kunskapskravet
I kunskapskravet ingår att arbetsgivaren ska se till att den eller de 
personer som ska svara för det förebyggande arbetet, har fått 
kunskap om hur sexuella trakasserier ska hanteras. I detta ingår att 
kunskap ska finnas om vad som är sexuella trakasserier och hur 
man går till väga för att undersöka om sådant förekommer och hur 
det ska motverkas. 

Det här är självfallet inga nyheter men när det listas så här ty-
dligt framstår det som osannolikt att det finns särskilt många 
arbetsmiljöansvariga arbetsgivare inom vår bransch som innehar 
den här kompetensen. Därför borde handboken läsas inte bara av 
förtroendevalda utan också av alla arbetsgivare.

Både arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen ställer tydliga krav 
på samverkan. Det innebär att det inte duger att arbetsgivaren 
tar fram policydokument som den fackliga organisationen och/
eller skyddsombuden sedan godkänner. Nej, arbetet ska ske från 
grunden i samverkan. Det är också arbetsgivarens ansvar att denna 
samverkan kommer igång och fortlöper. 

Det ska också poängteras att rätten till information enligt både 
arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen är vidsträckt och utgör ett 
viktigt verktyg för skyddsombud och andra förtroendevalda. Förutom 
att få muntlig information har den förtroendevalda rätt att få ta del 
av olika dokument som kan ha betydelse för uppdraget.

Handlingsberedskap
”Handlingsberedskapens funktion är att snabbt komma till rätta med 
problemet. I detta ligger att omedelbart stoppa pågående sexuella 
trakasserier eller undanröja upptäckta risker för sexuella trakasserier. 
Det gäller också att stödja den som är utsatt eller har utsatts samt att 
genom förebyggande åtgärder säkerställa att trakasserierna inte up-
prepas. Att ha en handlingsberedskap är också en förutsättning för 
att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sin utrednings- och åtgärdsplikt 
vid misstanke om sexuella trakasserier.”

Om någon på arbetsplatsen har blivit utsatt för trakasserier är det 
viktigt att det finns rutiner som svar på två viktiga frågor:
• Vem ska man anmäla till?
• Vad ska arbetsgivaren vidta för åtgärder?

Handboken ger en hel del råd kring hur sådan här rutiner ska se 
ut. En del kan tyckas självklara medan andra väcker nya tankar. Till 
exempel slås fast att arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsplikt inte 

bara omfattar sexuella trakasserier som äger rum mellan anställda. 
Enligt arbetsmiljölagstiftningen är arbetsgivaren skyldig att utreda 
och vidta åtgärder när exempelvis en kunds anställda eller en 
leverantörs anställda utsätter arbetsgivarens anställda för sexuella 
trakasserier.

Vad händer om arbetsgivaren inte följer lagen?
När det har kommit till arbetsgivarens kännedom att det finns mis-
stanke om sexuella trakasserier har arbetsgivaren en utrednings- och 
åtgärdsplikt.
 
En arbetsgivare som inte fullgör denna skyldighet gör sig skyldig 
till brott mot både arbetsmiljö-och diskrimineringslagen. En sådan 
situation ställer krav på den fackliga organisationen att agera, vilket 
kan ske på olika sätt.

Den fackliga organisationen kan begära tvisteförhandling om man 
anser att arbetsgivare inte fullgjort sina plikter och att man därmed 
bryter mot diskrimineringslagen. Kommer man inte överens i förhan-
dlingen kan tvisten komma att avgöras i domstol.

Så fungerar det dock inte vad gäller brott mot arbetsmiljölagen. I 
det här fallet betyder det att man inte har uppfyllt sina skyldigheter 
enligt anvisningarna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organi-
satorisk och social arbetsmiljö. Då blir det det Arbetsmiljöverket som 
får prova ärendet.

Vid mycket allvarliga sexuella trakasserier där det föreligger ome-
delbar och allvarlig fara för arbetstagarens hälsa kan ett skyddsom-
bud som uppmärksammat faran utlösa ett så kallat skyddsstopp. 
Skyddsstoppet innebär att arbetet stoppas för den arbetstagare som 
är utsatt för trakasserierna. 

Till sist
Handboken är ganska grundlig och kan säkert vara till nytta ute på 
våra avdelningar. En nackdel är att bokens språk är stelt och livlöst. 
Det är synd. Kanske har man utgått ifrån att skydds- och fackombud 
är vana att läsa myndighetstexter och därför inte lagt så stor vikt vid 
läsbarheten, vare sig språkligt eller layoutmässigt. Men innehållet 
är bra och kan vara till stor hjälp för att få ordning på arbetet mot 
sexuella trakasserier på våra arbetsplatser. Det är bra! n

Jonas Nyberg

TCO:s Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet finns att 
ladda hem som pdf på Symfs hemsida under fliken arbetsmiljö.

På Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida finns tips och 
lathundar för arbetet mot såväl diskriminering som sexuella trakas-
serier.
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Inför japanturnén spelar Dalasinfoniettan i Leksands kyrka. Det är 
också i Leksands vänort, Tobetsu, som ett par av turnéns konserter 
är förlagda. Japan och Sverige firar i år 150 år av diplomatiska 
förbindelser vilket är en anledning till det stora kulturutbytet mellan 
länderna som just nu pågår. Det är i Tobetsu, som ligger utanför 
Sapporo på Japans nordligaste ö Hokkaido, som Dalasinfoniet-
tan ska spela skolkonserter. Det är sannolikt helt unikt för en svensk 
orkester.
– Det ska bli jättekul. Vi ska också göra en konsert ihop med Sap-
poro Philharmonic Orchestra, säger Anders Norén som spelar viola 
i sinfoniettan och är ordförande i den lokala symfavdelningen.

Meningen är att Dalasinfoniettans och Sapporoorkesterns musiker 
ska sitta ihop – varannan svensk och varannan japan – med sinfo-
niettans musiker som stämledare. Men så mycket mer än så vet inte 
Anders Norén och hans kollegor om den japanska orkestern.

– Det finns ett klipp på Youtube där de spelar Mozart. Det låter 
bra, säger han.

Förutom skolkonserterna och samarbetet med Sapporo Philhar-
monics bjuder länsmusikshefen Karina Holdar på en föreläsning om 
svenska tonsättare med en stråkkvartett ur sinfoniettan. Ytterligare en 
kvartettkonsert, med förstärkning av oboe och  avslutningsvis, Dalas-
infoniettans egen stora konsert i Tokyo. Med på turnén följer också 
cellisten Thorleif Thedén som spelar Sjostakovitj Cellokonsert nr 1.

Turnén till japan är också inledningen på den säsong som blir Dan-
iel Blendulfs sista som chefdirigent för Dalasinfoniettan.
– Jag har lärt mig otroligt mycket och det känns som vi nu förstår 
varandra bättre och bättre. Det märks på repetitionerna. Vi når 
mycket längre på mycket kortare tid, säger han.

Högst upp under takåsarna på vinden i Musik i Dalarnas hus i Falun repeterar Dalasinfoniettan. Chefdirigenten Daniel Blendulf leder 
repetitionen som är den sista inför konserterna i Leksand och den på hemmaplan, i Kristinehallen. Det är även sista repetitionen 
inför avresan till Japan. Det är koncentrerat och syrefattigt.

Sista färden för Daniel och Dalasinfoniettan
Daniel Blendulf repeterar med Dalasinfoniettan inför avfärden till Japan
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NOTBELYSNING
Fokuserad notbelysning från RAT-
stands. LED-lampor – inga glöd-
lampsbyten. Extra tunt lamphus. 

Färgtemperatur och 
ljusstyrka regleras med 
en liten ratt på sidan. 
Kraftig metall klämma 
som passar alla notställ.

Anders Norén tycker att orkestern har utvecklats positivt under 
en längre tid, inte bara under Daniels chefskap, utan även under 
tiden med Tobias Ringborg som musikalisk ledare.
– Daniel har kommit med himla massa energi, bjudit oss att spela 
och musicera på ett bra sätt. Han är en ytterst kompetent dirigent, 
säger Anders.

Daniel Blendulf tycker själv att han lärt sig att repetera på ett 
mycket effektivare sätt. Han säger att han har försökt utveckla 
orkesterns lyssnande.
– I en sådan här liten kammarorkester behöver man inte alltid 
någon som står och viftar. Viftandet i sig kan stänga av lyssnandet 
och därför har jag försökt få musikerna att själva ta ansvaret för 
vad som är viktigt i balansen i det vi spelar. Om, till exempel,  
violinerna förstår att just i den här delen är det klarinetterna som är 
viktiga så behöver inte jag tjata om det. Då löser sig det mest av 
sig själv, säger Daniel.

När Daniel lämnar Dalasinfoniettan kommer en annan ung 
dirigent att ta över det musikaliska ledarskapet, nämligen spanjoren 
Roberto González-Monjas som gästat orkestern en gång tidigare 
med ömsesidig kärlek som resultat. Det är med ett visst vemod 
Daniel lämnar orkestern för nya uppdrag och en del av framtid-
splanerna är hemligstämplade.
– Tidigare har jag mest jobbat i Sverige. Nu kommer jag att 
arbeta ganska lite här framöver. Istället blir det mer i Asien och 
Australien, framförallt i Singapore och Brisbane, men också i USA 
och Europa, säger han.

Men Dalasinfoniettan kommer att hålla sig på hemmaplan efter 
japanturnén. Under säsongen väntar förutom de reguljära klassiska 
produktionerna en hel del annat. Skolkonserter är en självklar del 
av orkesterns verksamhet ute i länet. Tyvärr har det blivit allt mindre 
av att dubblera de klassiska konserterna på andra ställen än i 
Falun.
– När jag började i Dalasinfoniettan för 14 år sedan dubblerade 
vi alla våra konserter. Ibland kunde en och samma produktion 
spelas både tre och fyra gånger. Det har tyvärr minskat kraftigt. 
Arrangörerna i länet har tyvärr alldeles för lite ekonomiska resurser, 
säger Anders Norén.

Det finns dock andra samarbeten som har utvecklats. Två produk-
tioner per år görs ihop 
med Musikkonservatoriet 
i Falun. En på hösten och 
en på våren då studen-
terna spelar ihop med 
orkesterns musiker. Dalas-
infoniettan är dessutom 
huvudman för konserva-
toriets påbyggnadskurs. 
Inom ramen för det finns 
en tävling, Dalasolist, 
som går varje år.
– Ungdomarna på 
konservatoriet spelar upp 
för en jury från Dalasin-
foniettan och priset är 
att få uppträda med oss 
på höstkonserten, säger 
Anders.

Det finns ytterligare en 
tävling. Konservatoriets 

kompositionselever tävlar om att få ett av sina verk uruppfört av 
Dalasinfoniettan. Det vinnande musikstycket spelas på den gemen-
samma höstkonserten.

Det finns också ett samarbete med Dalateatern som återkommer 
mer sällan. Nästa år sätter de tillsammans upp musikalen Sweeney 
Todd. Den kommer att spelas på Magasinet, ett gammalt godsma-
gasin vid järnvägsstationen i Falun.
Sammanlagt gör orkestern ett 70-tal konserter per säsong och med 
en uppåtgående trend i besöksantalet. Dalasinfoniettans stora 
dilemma är bristen på  vettiga lokaler. Administrationen och den 
bristfälliga repetitionslokalen finns i ett hus och konsertlokalen, Kris-
tinehallen där de ger sina abonnemangskonserter, delar orkestern 
med en skola, ett kommunfullmäktige och ett landstingsfullmäktige 
samt med Musikkonservatoriet.
– Det är inte vi som står först i kön när det gäller tillgång till den 
lokalen. Det är därför vi i dag repeterar på vinden eftersom landst-
ingsfullmäktige sammanträder i Kristinehallen, säger Anders Norén.

I våras kom ett utspel från Borlänge att man ville bygga ett nytt 
kulturhus där Dalasinfoniettan skulle flytta in. Detta satte fart på 
politikerna i Falun som inte alls ville bli av med orkestern. 
– Falun håller nu på att ta fram ett förslag som ska innebära att vi 
får verksamhetsanpassade lokaler, säger Anders.

Han säger att det känns lite lyxigt att ha två städer som båda vill 
ha orkestern hos sig men är ändå tveksam till en flytt till Borlänge, 
inte minst på grund av den problematik det skulle innebära att 
bygga upp en helt ny publikbas. Att stanna i Falun är antagligen 
en bättre lösning även om osäkerhet finns huruvida Faluns planer 
verkligen sätts i verket. 
– Det här är fjärde gången under mina år här som detta kommer 
upp. Jag törs inte riktigt tro på att det verkligen kommer att bli av 
den här gången men jag hoppas, säger Anders Norén. n

Jonas Nyberg

Anders Norén, djupt koncentrerad
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Kantaten som Fredrik Österling komponerade väckte stort nationellt 
intresse redan innan den hade framförts. Även internationellt upp-
märksammades den. The Guardian, Der Spiegel och andra stora 
tidningar skrev om ”The Fag Train” och internationell tv och radio 
rapporterade om det nykomponerade stycket som framfördes vid en 
konsert i Helsingborg den 26:e maj i år.
– Det hatbrev som kom till mig osade av förakt och rädsla för kärle-
ken mellan människor. När Rickard Söderberg föreslog att jag skulle 
tonsätta det, fanns det ingen tvekan. Genom att betrakta texten som 
ett operalibretto blev det möjligt för oss att närstudera de känslor 
som den anonyma avsändaren ville ge uttryck för. Och samtidigt 
gör vi det en konstnärlig institution bör göra: vi speglar vår samtid 
genom konsten, uttalade sig Fredrik Österling i samband med att 
projektet presenterades.

Evig kärlek i Schumanntolkning
På konserten där kantaten Bögtåget framfördes togs ytterligare ett 
nytt grepp. Rickard Söderberg sjöng Robert Schumanns Frauenliebe 
und – Leben. Verket beskriver en kvinnas kärlek till en man men den 
här gången sjöngs sångerna av en man och därmed fick detta 
ode till kärleken en mer allmän betydelse. Den eviga kärleken fick i 
Söderbergs Schumanntolkning fritt spelrum och orkesterns följsamma 
spel i Fredrik Österlings orkestrering underströk känslan av pas-
sion som inte låter sig snärjas av vare sig dåtidens eller samtidens 
normer.

Norénsk spegling
För att ändå undvika det sockersöta och kanske för att poängtera att 
kärlekens prövningar ändå alltid finns närvarande hade Österling 
komponerat ett antal mellanspel till sångerna.
- Jag tänkte mig mellanspelen som en samtida kommentar till 
1800-talsskildringen av den ideala tvåsamheten. En Norénskt 
färgad spegling, om man så vill, eller en klingande psykoanalys av 
parets väg mot det oundvikliga slutet, säger Fredrik Österling.

Poetisk kräkning
För många i publiken var det ändå Bögtåget som hade lockat dem 
till Helsingborgs Konserthus. Rickard Söderberg berättar från podiet 
om hur han reagerade när han fått läsa brevet som den eller de 
upprörda abonnenterna hade skrivit.
– Det här brevet kom från en person som på ett ganska poetiskt sätt 
beskrev hur han ville kräkas när han såg en prideparad och hur 
Helsingborgs Symfoniorkester hade hoppat på Bögtåget. Det är ett 
tåg som jag så gärna skulle vilja åka!

Cool orkester
Rickard hörde av sig till Fredrik Österling med ett förslag.
– Ska vi inte göra något kul? Ska vi inte ta och tonsätta det här 
brevet? Och eftersom att det här är en så cool orkester med en så 
cool ledning så blev svaret: Ja, det är klart vi ska!
Rickard menar att det är gjort med glimten i ögat och med lust och 
med glädje. 

– Men under detta finns ett stort allvar. För i grund och botten hand-
lar det här om vilket sorts samhälle vi vill ha. Det handlar också om 
hur vi ska tala med varandra och hur vi ska tillåta människor att leva 
så som de är födda till. 

Gulligt hatbrev
Rickard Söderberg säger att brevet visserligen är att betrakta som 
ett hatbrev men ändå tycker han att det är lite gulligt. Det finns så 
många andra brev av den här typen som är otroligt mycket hård-
are. Brev som drabbar personer som inte har en scen att stå på och 
som inte har den uppbackning som Rickard har en kväll som denna.
– Det är för dem som vi ska starta det här bögtåget. Så att vi kan 
gå ut i världen och vara vaksamma på hur vi talar med varandra. 
När vi ser kärlek frodas ska vi alltid skydda det lilla fröet, hur än 
den kärleken ser ut så ska den också få blomstra. n

Jonas Nyberg

De hoppade på Bögtåget!
Det kom ett brev till ledningarna för Helsingborgs Konserthus och Dunkers kulturhus. Signaturen ”Vi föredrar att vara anonyma” 
ondgjorde sig över bilder på homosexuella män på Dunkers och över att Helsingborgs Symfoniorkester hoppat på ”bög-tåget”. 
Brevskrivaren meddelade också att man i många år haft abonnemang på konserthuset men att man nu inte hade för avsikt att 
besöka konserterna mer. Brevet osade av homofobiskt hat. Tenoren Richard Söderberg, uttalad förkämpe för homosexuellas rättig-
heter och kärleksaktivist, tyckte att det vore en bra idé att tonsätta brevet. Det tyckte Fredrik Österling, tonsättare och tillika konsert-
huschef i Helsingborg, också. Resultatet blev en kantat som Helsingborgs Symfoniorkester framförde i slutet på maj i år med Richard 
Söderberg som sångsolist.

Rickard Söderberg mitt i Bögtåget. Foto: Morgan Pålsson, HSO

Söderberg, Solyom och Österling. Foto: Morgan Pålsson, HSO
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Den 2 mars 1878 stod Kungliga Musikaliska akademiens hus fär-
digt. Det unika var att det var ett konserthus öppet för alla. I husets 
stora sal har mängder av världsstjärnor spelat. Andreas Segovia, 
Mstislav Rostropovitj, Isaac Stern, Yehudi Menuhin, Julian Bream 
och Radiosymfonikernas omåttligt populära chefdirigent Sergiu 
Celibidache, för att nämna en bråkdel av alla de som musicerat 
där. Kungliga Musikhögskolan flyttade ut 1954, till nya lokaler på 
Valhallavägen. Innan dess hade mängder av svenska musiker och 
sångare tagit sina avstamp här. Birgit Nilsson och Jussi Björling 

och många, många fler började sin musikaliska bana i det vackra 
huset.

Den vackra stora salen och de omgivande foajéerna förföll sakta 
men säkert under mitten av förra seklet och ett par oömma reno-
veringar förstörde kanske ännu mer. År 1996 blev starten för att 
återge huset på Nybrokajen 11 sin forna prakt och två år senare, 
1998, stod det inflyttningsklart. Det var Rikskonserter som redan 
tidigare hade flyttat in i grannfastigheten som tog över driften. Men 

Det anrika konserthuset som blickar ut över Nybroviken i Stockholm firar i år sin 140:e födelsedag. Nu heter det Musikaliska. 
Länge var det känt som Gamla Ackis men bägge namnen syftar på Kungliga Musikaliska akademien som 1878 flyttade in i det 
nya huset som kung Oscar II lät bygga. Huset blev också hem åt  Kungliga Musikhögskolan, i början under namnet Stockholms 
konservatorium. Konsertsalen var också under lång tid hemmascen för Radiosymfonikerna. Nu är Musikaliska hemvist åt Blåsar-
symfonikerna, en orkester som också har hängt med ett tag. Närmare bestämt i 112 år.

Musikaliska jubilerar
Musikaliska, där Länsmusiken i Stockholm och Blåsarsymfomikerna hör hemma, bjuder in sin publik att fira 140-årsjubileet.
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sejouren blev kortvarig. Rikskonserter lades ner 2010 och ”Gamla 
Ackis” stod underutnyttjat under en tid. 

Ett år senare flyttade Stockholms Läns Blåsarsymfoniker in. 
De hade varit hemlösa ett tag men nu fick de för första gången 
ett hem där de både kunde repetera och framträda. Kungliga 
Musikaliska akademiens hus fick namnet Musikaliska, kort och 
gott. Orkestern kortade ner sitt lite otympliga namn till Blåsarsym-
fonikerna, minst lika kort och gott.

Lördagen den 15 september firade alltså Blåsarsymfonikerna sitt 
konserthus som fyller 140 år. En del kanske höjer på ögonbrynen 
och undrar varför de inte väntade till huset fyller 150 år.
– Det är väldigt kul med jubileum helt enkelt. Tio år till, det är för 
mycket att vänta, säger Lena Jakobsson, orkesterproducent för 
Blåsarsymfonikerna. 

Jubileet fick formen av ett öppet hus. Fri entré och massor med 
programpunkter som avslutades med en jubileumskonsert med 
Blåsarsymfonikerna på scenen i Musikaliskas stora sal.
Det jubilerande konserthuset har alltid varit en offentlig konsertlokal 
i ordets bredaste bemärkelse. När man rotar i gamla skrifter och 
läser i gamla konsertprogram framträder ett hus där allt blandades, 
både högt och lågt. Hit kom utländska musiker på gästspel, här 
framfördes uruppföranden. Hit kom konsumentföreningen, här 
möttes rösträttskvinnor. Allt fick plats i huset på Nybrokajen 11.
– Det som är roligast med att fira det här huset är att vi fortfarande 
använder huset till precis det som det byggdes för, säger Lena 
Jakobsson.

Utmaningen framöver är att öka intäkterna och att få hit mer 
publik. Elenor Wolgers är nyanställd marknadschef och det är på 
hennes axlar ansvaret för det arbetet vilar.
– Just nu håller vi på att titta på hur vi ska kunna öka uthyrningarna 
och hur vi ska kunna nyttja Musikaliska fullt ut, säger hon.

Det gäller att hitta en balans där musikverksamheten i huset kan 
samsas friktionsfritt med konferenser och andra inhyrda verksam-
heter. Det är en grannlaga uppgift där stor hänsyn måste tas åt 
alla håll.
– Alla ska må bra och man ska inte störa varandra, säger Elenor.
Hon anser att huset absolut ska få fortsätta vara ett musikhus och 
att hon tillsammans med sin kollega som är eventansvarig ska 
försöka se var den övre gränsen går för de uthyrningar som inte 
är konsertverksamhet. Man har också organiserat verksamheten i 
musikveckor och i eventveckor så att man lättare kan ta ställning till 

förfrågningar som kommer. 
– Vi som spelar här vill  att det ska dras in så mycket pengar som 
möjligt men vi vill också ha rimliga arbetsvillkor, säger Lena Jakobs-
son.

Elenor Wolgers, som närmast kommer från Scenkonst Sörmland 
ochsom  tidigare varit på Folkoperan i 16 år, menar att det finns 
ett behov av att bygga upp varumärket Musikaliska. Hon menar 
att det är relativt okänt bland vanligt folk och att det måste blir mer 
känt om man ska kunna fylla salen vid konserter och öka uthyrnin-
garna.

Även om varumärket Musikaliska må behöva ett uppsving så är 
Musikaliska akademiens gamla konserthus djupt inetsat i svensk 
musikliv. I samband med nyinvigningen 1998 publicerades en 
bok, I musikens kvarter, som är full av fakta och anekdoter kring 
huset på Nybrokajen. Det är en imponerande samling musikaliska 
personligheter som har verkat här, inte minst bland de som fick sin 
musikutbildning på”Ackis”. Här gick, förutom redan nämnda Jussi 
Björling och Birgit Nilsson, Elisabeth Söderström, Ingvar Wixell, 
Nicolai Gedda, Hans Leygraf, Leo Berlin, Eric Ericson, Karl-Birger 
Blomdahl, Sven- Erik Bäck, Ingvar Lidholm, Sixten Ehrling, Herbert 
Blomstedt, Erik Saedén, Ulla Sallert, Greta Eriksson… Greta 
Eriksson, ja! Hon slog igenom som pianospelande underbarn 
redan som 11-åring då hon debuterade i Stockholms Konserthus 
år 1930. Hon verkade också som pedagog och undervisade så 
klart på ”Ackis”. Hon var en extremt kompetent konsertpianist och 
utnyttjades flitigt av Sveriges olika konserthus. När hon blev lite till 
åren ryckte hon ofta in, med mycket kort varsel, när det av någon 
anledning hade kört ihop sig hos någon konsertarrangör. När hon 
då fick brådskande samtal svarade hon med spetsig röst: ”Jaha, 
vem är det som har blivit sjuk nu då?”

Nu finns inte längre någon musikutbildning i huset men väl en 
fin orkester, Blåsarsymfonikerna. Men mer om dem i nästa nummer 
av Symfoni. Med detta sällar sig Symfoni till gratulanterna och 
säger: Grattis, Musikaliska! n

Jonas Nyberg

Lena Haag värmer upp publiken och Blåsarsymfonikerna laddar för konsert.



GotlandsMusiken söker

Fagottist
GotlandsMusiken söker

Oboist
Pensionsdags i Blåsarkvintetten! 
Under 2019 går tre av fem kvintettmedlemmar i pension, 
däribland vår fagottist. Vi söker därför hans efterträdare.

Tjänsten är en tillsvidareanställning 100% med 6 månaders 
provanställning, och med tillträde efter sommaren 2019. 
Tjänsten innebär främst kvintettspel men även orkesterspel.

Provspelningar genomförs hos GotlandsMusiken i Visby 
8–9 januari 2019.

Obligatoriska stycken:
• W.A. Mozart: Fagottkonsert i Bb-dur, K.191, 
   1:a och 2:a satsen (med kadens)
• C. Saint-Saëns: Fagottsonat, op. 168, 1:a och 2:a satsen

Efter första dagens provspelningar görs så ett ensembleprov 
dag två med utvalda sökande (noter skickas ut i förväg).

Välkommen med din ansökan senast 15 november 2018.

För mer information, kontakta: 
Facklig representant David Nisbel tel. 0703-37 24 79
Direktör Dag Franzén, tel. 0709-69 96 60

Ansökningar med CV och kort motivationsbrev 
skickas till: jobb@gotlandsmusiken.se 

Pensionsdags i Blåsarkvintetten! 
Under 2019 går tre av fem kvintettmedlemmar i pension, 
däribland vår oboist. Vi söker därför hans efterträdare.

Tjänsten är en tillsvidareanställning 100% med 6 månaders 
provanställning, och med tillträde januari 2020. Tjänsten 
innebär främst kvintettspel men även orkesterspel.

Provspelningar genomförs hos GotlandsMusiken i Visby 
10–11 januari 2019.

Obligatoriska stycken:
• W.A. Mozart: Oboekonsert i C-dur, K. 314/271k
• F. Poulenc: Sonata för oboe och piano, FP185, sats 1

Efter första dagens provspelningar görs så ett ensemble-
prov dag två med utvalda sökande (noter skickas ut i förväg)

Välkommen med din ansökan senast 15 november 2018.

För mer information, kontakta: 
Facklig representant David Nisbel tel. 0703-37 24 79
Direktör Dag Franzén, tel. 0701-69 96 60

             Ansökningar med CV och kort motivationsbrev 
                              skickas till: jobb@gotlandsmusiken.se 

www.gotlandsmusiken.se 

Kneippbygatan 2, 622 59 Visby Tel: 0498-26 44 50. 

med 
engelskt horn

Välkommen 
till Gotland!

Välkommen till Gotland!

Stämledare viola
PROVSPELNINGSDATUM
28 januari 2019

PROVSPELNINGSVERK
· Hoffmeister eller Stamitz  
– Violakonsert i D 
 1:a & 2:a satsen med kadens
· 1:a satsen ur en konsert 
– av Walton eller Bartók

Mer information påmalmoopera.se

MALMÖ OPERA SÖKER
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På Musikkonservatoriet i Helsingfors 
arrangerades en internationell konferens 
kring musikers hälsa. Det här var den 
tredje i raden av konferenser med detta 
ämne. Tidigare konferenser har gått av 
stapeln i Piteå och Odense. Temat för 
den här gången var ”The lifespan of the 
musician”. Miikka Peltomaa, som Symfoni 
tidigare skrivit om, var president för orga-
nisationen bakom konferensen. Det är 
Miika som ligger bakom den framgångs-
rika musikermottagningen i Helsingfors.
Han fick fem snabba frågor. 

Blev konferens som du önskade?
Konferensen blev bättre än jag kunde 
drömma om. Vi har ett jättefint team i vår 
förening, som fungerade perfekt.

Är du nöjd med antalet deltagare?
Vi hade nästan 250 deltagare, de flesta 
från de Nordiska länderna, men flera från 
USA, Australien, Sydamerika och övriga 
Europa – bättre än jag vågat hoppats på.

Vilka effekter tror du en sådan här kon-
ferens kan ge? Till musiker? Till medicinsk 
expertis?

En sådan här konferens ger effekter på 
många nivåer: Medvetenheten om musikers 
hälsa växer bland musiker, i samhället och 
i media. Konferensdeltagarna lär sig mer 
om musikermedicin, de lär känna varandra 
och då stärks banden mellan musiker och 
yrkesverksamma inom hälsovården.
Jag är mycket glad över det ökade intresset 
för att starta ett nordiskt samarbete kring 
musikers hälsa – inte bara vart tredje år 
under en nordisk konferens utan däremellan 
också.

Vilka var dina personliga favoriter bland 
föreläsningarna?
Det var så många fina föreläsningar på 
konferensen. Jag kan inte plocka ut några 
favoriter. Det är som om du frågar mig vilket 
av mina barn jag håller mest kär!

När och var är nästa konferens?
Nästa konferens är 2021 i Oslo. Vi har 
redan börjat planera den tillsammans. n

Ny hedersmedlem i Symf
 

Vi har den glädjande nyheten att kunna 
presentera en ny hedersmedlem. Nu be-
höver han ju ingen närmare presentation 
eftersom det är Bo Olsson som efter ett 
enhälligt och rungande ja på förbundsmö-
tet kan titulera sig hedersmedlem i Symf. 
Bo Olsson avgick ju på egen begäran 
2017 efter 12 år som förbundsordföran-
de och innan dess en lång tid i förbunds-
styrelsen. Det är egentligen omöjligt att 
värdera all den tid och energi som Bo har 
invisterat i Symf under så många år.

 

Hederstiteln är det som vi kan använda 
oss av för att visa vår uppskattning och 
både beslutet av FS att nominera och 
Förbundsmötets beslut att godkänna nomi-
neringen kändes som självklara.
Jag vill på förbundsstyrelsen vägnar 
gratulera och, det har sagts förut, vi är 
glada för att Bo vill fortsätta att arbeta 
för medlemmarnas bästa, bland annat i 
styrelsen för Scenkonstens Omställnings- 
och Karriärväxlingsstiftelse. n

För förbundsstyrelsen 
Gunnar Jönsson

Behöver du anställa  
professionella musiker?

De hittar du i Frilanskatalogen  
www.symf.se 

Musikers hälsa i fokus

Miikka Peltomaa öppnar konferensen.



14
Frilansavdelningen

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

Frilanskollegor!
Öresundsregionen är helt fantastisk för oss 
frilansmusiker. Inom bekvämt pendlingsav-
stånd har vi 5 symfoniorkestrar, 2 fullvuxna 
operahus samt mindre privatteatrar, ope-
rahus och projektorkestrar. Lite längre bort 
finns ytterligare 5-6 orkestrar och ännu fler 
operasällskap.
Arbetstillfällena för oss är många och vi 
är många som är gränspendlare. Men, 
jag tror vi skulle vara ännu fler om det var 
lite enklare. För det är krångligt. Krångligt 
bland annat för att arbetsplatserna är 
många, anställningsformerna är många och 
arbetsplatserna ligger i olika länder.

Enklast är det om man har långtidskontrakt 
vid en institution i ett land. Då blir man 
anställd den perioden, betalar skatt i det 
landet och tillhör för det mesta landets sjuk-
försäkringssystem. Som vilken pendlare som 
helst. Men så enkelt är det sällan.
Jag själv har frilansat och pendlat mellan 
Sverige och Danmark i 20 år. Jag har stött 
på alla möjliga och omöjliga problem, fått 
många märkliga svar när jag har kontaktat 
myndigheter. Jag insåg ganska snart att jag 
helt enkelt var tvungen att vara min egen 
expert.

I tidernas begynnelse hade jag fått ett gig i 
Danmark. Hur skulle jag deklarera arbetet? 
Jag ringde till a-kassan och fick till svar att 
jag måste gå ur den svenska a-kassan och 
gå in i den danska. Det tar cirka 6 veckor. 
Men om jag jobbar i Sverige på förmid-
dagen, Danmark på eftermiddagen och 
Sverige på kvällen? Svaret jag fick var att 
det inte går. Danmark är ju utlandet. 

På de 20 åren som har gått sedan jag se-
nast hade kontakt med a-kassan skulle man 
kunna tro och hoppas att något hade blivit 
enklare och smidigare, men så är inte alltid 
fallet. Visserligen får man inte samma svar 
som jag fick på 90-talet, men en kollega 
som vände sig till a-kassan alldeles nyss 
blev avrådd från att ta jobb i Danmark pga 
”allt extra arbete med intyg och sånt” 
Det kändes som ett hån, men hen kommer 
ändå att ta jobb i Danmark.

A-kassan är dock bara en liten del av pro-
blemet, för vi har ju Försäkringskassan!
Vi måste ha kontakt med försäkringskassan 
varje år, ibland flera gånger om året angå-
ende vår socialförsäkringstillhörighet.
Då ska vi uppge alla arbetsgivare (SÅ 
många arbetsgivare?), dagar och timmar i 
de olika länderna ska räknas och social-
försäkringstillhörigheten ska utredas. Om 
vi har tur får vi ett A1/E101 utfärdat och 
är socialförsäkrade i Sverige de närmaste 
12-24 månaderna.

För att förenkla hantering och ”tvätta” sina 
inkomster har många startat eget företag 
och fakturerar nu alla gig i Danmark. Det är 
dock inte säkert att det är så bra för oss i 
längden att fakturera, varken i Sverige eller 
Danmark. (Mer om det i ett annat nummer.)
Det finns de arbetsgivare i Danmark, främst 
institutioner, som inte godkänner fakturor. 
Musikerna måste in i det danska systemet.

När man bara jobbar enstaka veckor/pro-
jekt i Danmark är det dock snudd på omöj-
ligt. Institutionerna ger dig då ett kontrakt 
där du godkänner att det är ditt eget ansvar 
att betala sociala avgifter i Sverige, från 
den danska lönen. Du ska alltså först betala 
skatt på din inkomst, sen ska du själv pröjsa 
in dina sociala avgifter av din nettolön. Det 
är dock inte så enkelt att som privatperson 
betala in sina sociala avgifter i Sverige. 
Jag ställde frågan till Försäkringskassan och 
Skatteverket för flera år sedan, väntar fortfa-
rande på svar. Istället ålägger de musikerna 
att uppmana arbetsgivaren att anmäla sig/
registrera sig hos svenska Skatteverket. Och 
här tar det stopp! Det finns ingen institution i 
Danmark som vill ta i detta.

Om vi nu ska betala in våra egna sociala 
avgifter för A-inkomst måste det ju finnas ett
fungerande system för detta.
Inget av ovan nämnda problem är nya. Vi 
har påpekat detta i minst 20 år och ibland 
har det tillsatts någon arbetsgrupp, eller så 
har man arrangerat en svensk-dansk work-
shop på ämnet.
Problemet är bara att det har varit på 

tjänstemannanivå, där det varken har funnits 
kunskap om vårt arbete eller någon större 
vilja att lösa våra problem.
Vi musiker är integrerade, vi är gränslösa i 
vårt skapande men regelverket hänger inte 
med.

Nu finns dock en liten öppning. Verksam-
hetsledaren på Öresund Direkt tog kontakt 
med mig innan sommaren och bad mig 
föreläsa för sina anställda om de utma-
ningar som vi kulturarbetare (sic) har när vi 
gränspendlar mellan Sverige och Danmark.
Min publik bestod av informatörer från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Skatteverket som dagligen svarar på frågor 
och ska vara till hjälp för oss gränspend-
lare. Vissa har jobbat där många år och 
andra är relativt nya på jobbet.

Det blev en bra dag, personalen var mycket 
intresserad och vi kommer att samarbeta 
för att ta fram relevant och korrekt informa-
tion för oss gränspendlande musiker. Jag 
fick även bra kontakt med experter från 
Skatteverket och a-kassan. Må detta leda till 
något bra! Fortsättning följer.

Jag vill uppmana oss frilansare att fortsätta 
skicka in uppgifter på våra löner till frilans-
styrelsen för att vi ska kunna följa upp det 
ganska så nya frilanslönesystemet. n

Bryndis Bragadottir
ordförande avdelning 14, Frilans! 
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Troligtvis har du inte försäkrat 
dina öron och givetvis 
kan man inte köpa nya. 
Ändå behandlar vi 
dom ofta som om 
det är fullt möjligt. 
Alldeles för många 
musiker får hörsel-
problem och det vill 
vi ändra på.

Vad kostar 
dina öron?

Med öra för orkester, 
som drivs av Sveriges 
Orkesterförbund, erbjuder 
föreläsningar, råd till  
drabbade, ljudmätningar, 
m.m. Läs mer på  
www.orkesteröra.nu  
eller kontakta oss  
på 070-5611050.

CHEFSDIRIGENT  
DANIEL HARDING
SÖKER 

STÄMLEDARE CELLO

PROVSPELNING 8-9 FEBRUARI 2019

Ansök senast den 23 november 2018 
via srso.se

LÄS MER PÅ GSO.SE/JOBB Göteborgs Symfoniker – en del av

SVERIGES NATIONALORKESTER SÖKER 

ORKESTERPIANIST stämledare
Tillsvidareanställning med provår enligt överrenskommelse. Provspelning äger rum 2-4 januari 2019 i  
Göteborgs Konserthus. Ansökan med CV skall vara oss tillhanda via mail senast 15 november 2018 till: piano@gso.se
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www..olaffaren.se                                      

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

z

 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

Sveriges Radio Berwaldhallen står bakom festivalen. Esa-Pekka 
Salonen är konstnärlig ledare och i sitt råd har han Valery Ger-
giev och Michael Tydén, tidigare chef för Berwaldhallen. I år 
hade man dessutom mycket att fira. Bergmanåret (han skulle som 
bekant ha fyllt 100 år i år) uppmärksammades med ett konsertant 
framförande av operan Höstsonaten. De baltiska staternas 100-års-
jubiluem högtidlighölls genom en konsert med Litauens nationella 
symfoniorkester ihop med Radiokören. En hundraåring till fick plats 
i festivalprogrammet, nämligen Eric Ericson. Radiokören, Lettiska ra-
diokören och Estlands filharmoniska kammarkör hyllade den svenske 
körnestorn. 

Vid sidan av alla konserter arrangerades flera seminarier med Öst-
ersjöregionen i fokus. De handlade om hotet mot demokratins kultur, 
om Estlands framgångsrika digitalisering och om fiskebestånden i 
Östersjön.
Musiken stod självfallet i centrum och att få höra Verdis Requiem 
med Kungliga Hovkapellet och två strålande operakörer var en stå-
hårsupplevelse. Lite vemodigt är det dock att ingen svensk operakör 
är ensam stor nog att framföra verket. Kungliga Operans kör har 
krympt med cirka 20 korister sedan slutet på 70-talet. n

Jonas Nyberg

Östersjöfestivalen har under de 15 år som den funnits vuxit och utvecklats för varje år. I år framfördes bland annat både Mahlers 
Symfoni nr 8 och Verdis Requiem under festivalen vilket måste vara tämligen unikt. Hela sex körer medverkade i Mahlersymfonin 
och i Requiem tog både Kungliga Operans kör och Göteborgsoperans kör plats på körläktaren i Berwaldhallen.

Ståhår i Berwaldhallen
Kungliga Hovkapellet, Kungliga Operans kör, Göteborgsoperans kör, solister och dirigenten Domingo Hindoyan tackar sig själva och publiken.
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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.

Söker du ersättning från a-kassan och fakturerar  
via faktureringsbolag/egenanställningsbolag?
Om du tar uppdrag och fakturerar detta genom faktureringsbolag/egenanställningsbolag 
ska vi  bedöma om vi ska tillämpa regler för anställd eller företagare när du söker a-kassa.  
Antalet uppdragsgivare har betydelse för vår bedömning.
Om du tar tillfälliga uppdrag som du fakturerar är det viktigt att du får ett avtal eller kontrakt med 
den uppdragsgivare du utför arbete åt. Vi på a-kassan behöver få en kopia på avtalet mellan dig och 
den faktiska uppdragsgivaren för att kunna fatta beslut om din ersättning.  

Vid avslutat uppdrag är det faktureringsbolaget som utfärdar det arbetsgivarintyg som du ska lämna 
till oss. 

Hör av dig till oss du om du har frågor om hur uppdrag genom faktureringsbolag kan påverka din 
rätt till ersättning från a-kassan.  

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. Du kan också ringa oss på 0770-77 77 88.



Danskt kulturliv har haft ett par tuffa år rent ekonomiskt. Tvåprocentiga nedskärningar i statsbidragen har de senaste tre åren gjort 
att många kulturinstitutioner har haft svårigheter att få sina budgetar att gå ihop. Därför var glädjen stor när kulturminister Mette 
Bock den 23:e augusti meddelade att kulturen skulle få ett extra tillskott på 400 miljoner danska kronor i budgeten för de kom-
mande fyra åren. En vecka senare var den glädjen som bortblåst. När statsbudgeten presenterades i sin helhet visade det sig att 
kulturen, trots det extra tillskottet, kommer förlora sammantaget mer än 800 miljoner danska kronor.
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Tidigare besked från den danska regeringen var att de två pro-
centiga nedskärningarna skulle upphöra efter 2019 men nu har 
regeringen kommit med nya besked. Nedskärningarna kommer att 
fortsätta. Dock med den skillnaden att de två procenten inte kommer 
att försvinna från kulturområdet. Staten kommer att återföra dem 
men väljer själv vilka institutioner och kulturområden som man vill 
prioritera. Det här kommer att fortgå åtminstone till år 2022. 
– Det här betyder att principen om armlängdsavstånd är borta, 
säger Søs Nynegaard som sitter i Danska Musikerförbundets styrelse 
och är ordförande för den avdelning som representerar Danmarks 
regionala orkestrar.

Søs Nyengaard berättar 
att av de fem regionala 
symfoniorkestrarna är 
det en som har drabbats 
hårdast. Regeringen har 
beslutat att orkestrarna i 
Aarhus, Aalborg, Odense 
och Sønderjylland skulle 
slippa de tvåprocentiga 
neddragningarna av de 
statliga anslagen. Istället 
skulle den femte orkestern, 
Copenhagen Philharmon-
ics, ensamt bära den 
sammantagna besparin-
gen. Deras besparingsk-
rav skrevs 2017 upp till 
hela 20 procent över en 
fyraårsperiod.

– Mette Bock har bestämt sig för att 
svälta ut Copenhagen Philharmonics, 
säger Søs Nyengaard.

Copenhagen Philharmonics, som tidi-
gare hette Sjaellands Symfoniorkester, 
söker nu desperat efter annan finansier-
ing men med sparkraven som finns 
både regionalt och kommunalt är det 
ett näst intill omöjligt uppdrag.

Av de 400 extra miljonerna som 
regeringen anslagit till kulturen, 100 
miljoner per år fram till 2022, blir 
det inte mycket som kommer de fem 
regionala orkestrarna till del. De första två åren får de 1 miljon dan-
ska kronor var, sedan blir det bara en halv miljon var de följande 
två åren. Det är mycket små summor som gör mycket lite skillnad i 
redan ansträngda ekonomier.
– Jag är inte så orolig för de fyra regionala symfoniorkestrarna, i 
varje fall inte på kort sikt. Men efter år 2022 är det mera osäkert, 
säger Søs.

Tydliga signaler från regeringen pekar mot att de statliga anslagen 
inte kommer att vara långsiktigt garanterade. Från och med 2023 
kommer staten att år för år besluta om hur anslagen på kulturområ-
det ska fördelas. Det finns mycket som talar för att det kommer att 
bli en huggsexa om statens anslag. Det är illavarslande för danskt 
kulturliv. n

Jonas Nyberg

All offentlig verksamhet med statlig finansiering har sedan 2016 har fått tvåprocentiga nedskärningar. Dessutom har alla Danmarks 
kommuner varit tvungna att låta staten bestämma över 1 procent av den statliga bidragsdelen av de kommunal budgetarna. Kul-
turen har drabbats hårt av detta. Dels har de fått två procent mindre i bidrag från staten men har också inneburit att det har blivit 
svårt att få den kommunala delen av sina anslag uppräknad i nivå med kostnadsökningarna. 

Nånting ruttet i den danska staten?
Musikhuset i Aarhus där Aarhus Symfoniorkester håller till. Fotocred: Musikhuset Aarhus

Vakanta stolar kan bli vanligt i danska orkestrar  
när anslagen uteblir. Foto: Anne Mie Dreves 

Mette Bock, glad och impopulär
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Rätt till barnomsorg på obekväm arbets-
tid har under många år varit en av de 
viktigaste frågorna på Symfs agenda. 
Vi vill att det ska kunna vara självklart 
och problemfritt för våra medlemmar 
att kunna kombinera föräldraskap med 
förvärvsarbete och vi tycker att det är 
självklart att vi hjälper till att skapa 
förutsättningar för att man som förälder 
ska kunna vara yrkesverksam som korist 
eller musiker. Det är en del av ett hållbart 
yrkesliv. 

Symf anser att kommunerna ska erbjuda 
anpassad omsorg i den omfattning som det 
behövs med hänsyn till förälderns förvärvsar-
bete och barnets eget behov, eller familjens 
situation i övrigt, om föräldern inte själv 
kan ordna omsorgen eller förändra sina 
arbetstider. 

Vi tycker också att kommunerna alltid först 
ska göra en prövning av barnets bästa och 
fastställa vad barnets bästa är. Därefter ska 
man erbjuda en omsorgsform som passar 
barnet och familjen.

Idag vet vi att många kommuner endast 
erbjuder nattis vilket innebär att barnet kan 
behöva sova borta över natten och vara 
onödigt många timmar från hemmet, trots 
att föräldern/ föräldrarna finns hemma nat-
tetid. Detta rimmar illa med FN:s barnkon-
vention.  

Till exempel vill Huddinge kommun bara 
erbjuda omsorg på obekväm arbetstid 
till och med våren då barnet fyller 10 

år. Sedan hänvisas 
familjen till privata 
barnvaktsföretag, 
vilket kan innebära 
att en ensamstående 
förälder, trots delad 
vårdnad, kan behöva 
betala 16 000 kronor 
i månaden för sin 
barnomsorg på kväl-
lar och helger. Med 
redan skattade pengar 
och efter RUT-avdrag. 
Helt orimligt anser 
Symf. Därför har vi 
för en medlems räkning överklagat ärendet 
till både Skolinspektionen och Förvalt-
ningsrätten. Självklart vet vi att många av 
våra medlemmar har samma behov, men 
överklagan, som är på 37 sidor med 30 
bilagor, hoppas vi bli prejudicerande och 
klargörande för alla kommuner i Sverige, 
och därmed till stöd och hjälp för alla våra 
medlemmar. 
 
Symf anser att rätten till att fritt välja arbete 
blir inskränkt om man inte inom scenkonst-
branschen, där ordinarie arbetstider är 
förlagda till kvällar och helger, kan förena 
föräldraskapet med förvärvsarbetet.

Möjligheten att utöva konst och kultur är 
en rättighets- och demokratifråga. Många 
kommuners tillämpning av skollagen utgör 
ett hinder och en begränsning av möjlig-
heten att som förälder utöva arbete på en 
kulturinstitution i Sverige. Konsekvenserna av 
beslutet att bara erbjuda nattis, anser Symf, 

står i strid med rätten till familjeliv, rätten till 
goda levnadsvillkor samt en rad olika kon-
ventioner så som FN:s barnkonvention och 
FN:s konvention om mänskliga rättigheter. 

Av skollagens förarbeten framgår att en 
viktig utgångspunkt är att omsorg för barn 
ska erbjudas i den omfattning det behövs 
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete 
och att det i ett modernt samhälle ska gå att 
kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. 

Vill man att det ska finnas scenkonstinsti-
tutioner i Sverige, så måste man såklart 
också skapa förutsättningar för att man ska 
kunna arbeta där, även om man är förälder 
till yngre barn. Därför behövs det en gång 
för alla ett prejudicerande fall, som gör att 
Symfs medlemmar, oavsett vilken kommun 
man bor i, ska kunna kombinera föräldra-
skap med sitt yrke! n

Anna-Karin Simlund
vice förbundsordförande

På gång:

Prejudicerande dom om barnomsorg på obekväm arbetstid?

Barnets bästa ska alltid väga tyngst när beslut om barnomsorg tas.
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symfoni, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm

Sebastian Skarp Violinateljé, Regeringsgatan 72, 111 39 Stockholm | Tel: 08-22 24 20 | www.sebastianskarp.se

Violoncell byggd  
av Sebastian Skarp

Expertis, värderingar och handel.


