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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Jag röstade första gången 1979 och har 
sedan dess av olika skäl följt valrörel-
serna med stort intresse. Den valrö-
relse vi just genomlidit, med betoning 
på lidit, är nog en av de märkligaste vi 
haft. Det kan möjligtvis vara en naturlig 
reaktion på den mandatperiod vi precis 
avslutat med alla dess turer. Viljan att 
missförstå och polarisera har varit 
stark och ömsesidig respekt när man 
tycker olika har ofta lyst med sin från-
varo. Det har förvisso alltid funnits en 
vilja att ta poäng i debatter med kluriga 
och fyndiga kommentarer, men tidigare 
har man gjort detta utan att idiotförkla-
ra eller nedvärdera sina meningsmot-
ståndare. Någonting har gått förlorat i 
det offentliga samtalet. 

Då är det kanske ett gott tecken att kul-
turpolitiken försvann som valfråga den 
här gången också? Den mer hoppfulla 
tolkningen är att det inte finns så stora 
meningsskiljaktigheter att det ger klick 
på olika plattformar eller tidningsrubriker 
och att vi kan räkna med en stabil kultur-
politik även kommande mandatperiod. 
Jag hoppas att också vi inom kultursek-
torn kan mötas på ett mer respektfullt 
sätt oavsett vilka åsikter vi har, även på 
politisk nivå. Men nog hade jag trott på 
lite större svallvågor efter den uppmärk-
samhet som kulturen fick i samband med 
åtgärderna mot Covid. För det kan väl inte 
vara så att det bara är när de stora ar-
tistnamnen ger sig tillkänna som det blir 
intressant att prata om kulturen, speciellt 
när  ett val närmar sig?

Nu väntar vi med intresse på besked 
om kulturminister och därefter bud-
getpropositionen, prognoserna framåt, 
och vilka anslag kulturlivet kommer att 
få. Just nu påverkas självklart ekono-
min av Rysslands invasion av Ukraina 
och man drar sig för att koka ett ägg. Vi 
påverkas fortfarande av pandemin och 
dess effekter på publikens vanor. Det jag 
själv upplevt är dock att det är en positiv 

skillnad på publikens storlek efter som-
maren jämfört med hur det såg ut i våras. 
Med det sagt måste vi ändå få förståelse 
för att det kommer att behövas fortsatta 
stödåtgärder även kommande budgetår.
  
Ur ett rent fackligt perspektiv väntar 
ett intensivt år. Det nya huvudavta-
let är i princip sjösatt och det inne-
bär att nya möjligheter öppnar sig 
för vidareutbildning, men det innebär 
också nya regler och formuleringar i 
LAS –Lagen om anställningsskydd. Där 
gäller det att vara uppmärksam ute på 
avdelningarna, framför allt i svårare 
personalärenden. (Läs mer om de nya 
LAS-reglerna på sidan 8.)
DSM direktivet (om upphovsrätt) kom-
mer upp för beslut i den nya riksdagen 
och följer säkert med  oss in i vår egen 
avtalsrörelse. 

När man förhandlar ett nytt kollektivavtal 
är det alltid en balans mellan att bevara 
det som fungerar bra och justera det som 
kanske är mindre bra. Just nu håller vi 
på med ett förberedande redaktionellt 
arbete som förhoppningsvis ska ge ett 
tydligare och modernare avtal åtminstone 
i text och disposition. Vissa formuleringar 
är helt enkelt hopplöst daterade  och att 
göra det arbetet innan avtalsförhandling-
arna kommer att spara både tid och kraft.

Men det är också viktigt att utvärdera att 
det som är överenskommet får den effekt 
som avsikten var. 2020 var metoo-frågan 
i högsta grad aktuell. Vi kom då över-
ens om vissa principer för ett skyddsnät 
mot övergrepp och kränkningar. I första 
hand för våra korister som i sin fysiska 
gestaltning kan bli utsatta för olika 
regissörers nycker. Hur den övergripande 
formuleringen som vi kom överens om 
fungerar i praktiken kan nog ifrågasättas. 
Även om vi inte får några direkta anmäl-
ningar till oss, har vi ändå hört talas om 
tvivelaktigt agerande och vi måste ställa 
oss frågan om tystnadskulturen åter 
håller på att breda ut sig.  

Är det på det viset måste formuleringarna 
i kollektivavtalet skärpas så att vi inte 
backar in i framtiden.

Just nu när detta skrivs är förbundssty-
relsen på ett tvådagars internat tillsam-
mans med Musikerförbundets styrelse. Vi 
ska lära känna varandras organisationer 
mer på djupet, men även för att vi styrel-
sernas ledamöter ska bli bekanta med 
varandra. Det är självklart en nödvändig-
het att lära känna varandra om vi i öppna 
och ärliga samtal ska kunna undersöka 
möjligheterna att få till en starkare röst 
för de professionella musikerna i landet. 
Att vi även i denna avtalsrörelse kommer 
att samförhandla ser jag som självklart 
Vårt praktiska samarbete växer hela 
tiden. Det är bra. Nu bygger vi en bra 
relation mellan styrelserna för att kunna 
prata även om de svåra frågorna som 
kommer att behöva hanteras i vår tänkta 
gemensamma väg framåt.

Gunnar Jönsson
Förbundsordförande

Något har gått förlorat 
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En fantastisk opera om  
äkta och inbillad kärlek

Hoffmanns äventyr
av Jacques Offenbach 

Norrlandsoperan 29 okt– 10 jan

Dirigent: Henrik Schaefer
Regi, kostymdesign & scenografi: Carina Reich & Bogdan Szyber

norrlandsoperan.se

Huvudsponsorer

www.pederkallman.se

Amiralitetsgatan 20, 414 65 Göteborg. 070-325 21 39

W E R M L A N D  O P E R A  S Ö K E R

Alternerande stämledare

VIOLA
Provspelning: 

29 november 2022

Läs mer om tjänsten på 

wermlandopera.com
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Varning för varning!
Fråga ombudsmannen

Får arbetsgivaren ge mig en skriftlig 
varning?
Det beror på hur varningen är utformad 
samt vilken händelse den avser. Det finns 
två sorters varningar; så kallad LAS-var-
ning respektive varning i form av en 
disciplinpåföljd.

LAS-varningen är den vanligaste formen 
av varning, och den är en påminnelse om 
skyldigheter i anställningen. Vid missköt-
samhet är arbetsgivaren som huvudregel 
skyldig att klargöra för arbetstagaren att 
fortsatt misskötsamhet kan komma att leda till uppsägning 
på grund av personliga skäl.  Det finns inga krav på att en 
LAS-varning måste vara skriftlig, men skriftlighet rekom-
menderas av bevisskäl. 

Den andra formen av varning är en disciplinär åtgärd, vilken 
är en form av bestraffning. Det är inte tillåtet för en arbetsgi-
vare att meddela en skriftlig varning om det inte finns stöd i 
lag eller kollektivavtal, ifall det som arbetstagaren har gjort 
kan leda till skadestånd enligt lagen (1976:580) om medestä-
mande i arbetslivet (MBL) eller det tillämpliga kollektivavta-
let. Se vidare 62 § MBL. Riksavtalet har ingen bestämmelse 
om disciplinära åtgärder. 

För att en LAS-varning inte ska uppfat-
tas som en disciplinpåföljd är det viktigt 
att det tydligt framgår av dokumentet att 
det inte är någon disciplinär åtgärd. Om 
det uppstår tveksamhet om en varning 
utgör en så kallad LAS-varning eller en 
disciplinär åtgärd, har arbetsgivaren 
sannolikt bevisbördan för att det inte rör 
sig om en disciplinpåföljd.

Arbetsdomstolen har i domen AD 1980 
nr 156 förklarat att det inte går att dra 
någon tydlig gräns mellan tillåtna och 

otillåtna skriftliga varningar. Normalt brukar varningar i be-
tydelsen tillsägelse framföras muntligt, men enbart den om-
ständigheten att en varning är skriftlig gör den inte otillåten. 
En nyanserad prövning måste göras av omständigheterna i 
varje enskilt fall. Avgörande är innehållet, utformningen och 
det huvudsakliga syftet.

På arbetsplatser där det inte finns något kollektivavtal är 
disciplinära åtgärder tillåtna enbart om det finns stöd för det 
i lag eller i de enskilda anställningsavtalen.

Theo Caldwell, ombudsman

Hur ser en lyckad teambuilding ut? Så här: Styrelserna för Symf och Musikerförbundet på gemensamt styrelseinternat för att 
prata om framtiden.

Foto: receptionisten på Scandic
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Wallingatan 35, 111 24 Stockholm

Tel: 08-411 29 29

         alla som har varit 
med på vägen hittills!

alla gamla och nya 
TRÄBLÅS-MUSIKANTER 
att följa med oss under 
nästa 40 år!

    har gjort en affisch 
för att fira jubilaren.för att fira jubilaren.

       du veta hur 
affischen kan bli din?

     till: 
www.jonasnaslundab.se/
jubileum-musikant/

        skicka e-post till: 
jubileum@jonasnaslundab.se
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Nya möjligheter att studera även för yrkesverksamma
Trygghetsöverenskommelsen innehåller ett helt nytt statligt 
omställningsstudiestöd, som består av ett bidrag och ett 
frivilligt lån till den som vill studera. Det statliga stödet är 
tillgängligt för alla, men den som omfattas av huvudavtalet 
kan även få ett kompletterande studiestöd. Det statliga stö-
det är tillgängligt oavsett om individen är anställd eller egen-
företagare, oavsett anställningsform och oavsett om man är 
tjänstledig från sin nuvarande anställning eller arbetslös. 
Målgruppen för stödet är de som är etablerade på arbets-
marknaden. För att få tillgång till stödet behöver individen ha 
arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst åtta år under 
en fjortonårsperiod samt i genomsnitt 16 timmar i veckan 
under minst tolv månader inom en ramtid på 24 månader.

Studier i upp till ett år
Individen kan få stöd för upp till 44 veckors heltidsstudier (två 
terminer). Veckorna kan tas ut i följd eller spridas ut över ett 
arbetsliv. De kan även tas ut på deltid, som minst en dag per 
vecka. Stödet kan användas till utbildningar som är berätti-
gade till stöd inom ramen för det ordinarie studiemedelssys-
temet, men också till utbildningar som en omställningsorga-
nisation bekostar. Det kan handla om högskoleutbildningar, 
men också utbildning inom yrkeshögskolan eller hos privata 
utbildningsanordnare. Studierna ska syfta till att stärka indi-
videns framtida ställning på arbetsmarknaden. Stödet är inte 
avsett för utbildning som arbetsgivaren normalt hade varit 
skyldig att tillhandahålla som kompetensutveckling inom 
ramen för anställningen

Upp till 80 procent av lönen
Det statliga bidraget ger upp till 80 procent av lönen, men som 
mest 21 300 kronor per månad vid heltidsstudier (2022). Det 
kan jämföras med bidraget i det ordinarie studiemedelssys-
temet som är ungefär 3 600 kronor per månad. För den som 
kommer att omfattas av huvudavtalet och har en lön över taket 
för det statliga bidraget kompletteras den statliga ersättning-
en med ett avtalat så kallat kompletterande studiestöd. 

Genom omställningsorganisationerna – för Symfs del är det 
TRS Trygghetsrådet – kan den som sagts upp på grund av 
arbetsbrist eller sjukdom i dag få ett omfattande stöd för 
att få ett nytt jobb. Ekonomiskt stöd för att studera är en av 
flera insatser. Det nya kompletterande studiestödet innebär 
tillsammans med omställningsstudiestödet en kraftfull för-
stärkning av det ekonomiska stödet under studier.
Samtidigt kommer fler att omfattas. Det tidigare omställ-
ningsavtalet gav endast stöd då en tillsvidareanställning 
upphörde. Nu kommer även de vars tidsbegränsade anställ-
ning löper ut kunna få stöd. Symfs medlemmar har redan nu 
det stödet men många andra på arbetsmarknaden saknar 
den möjligheten. Man kommer också kunna få stöd under 
anställning, oavsett anställningsform, och detta stöd kallas 
för kompetensstöd.

Vägledning till studier blir en viktig uppgift för omställnings-
organisationerna, som också, i samband med att en individ 
ansöker om det nya statliga omställningsstudiestödet, ska 
ge ett yttrande till CSN avseende om en utbildning kan anses 
stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden. 
Samtidigt finns de andra formerna av stöd som omställ-
ningsorganisationerna idag tillhandahåller kvar. Det handlar 
exempelvis om rådgivning till nytt jobb och avgångsersätt-
ning till den som blivit uppsagd.

Omställning och karriärväxling genom SOK-stiftelsen
Alla medlemmar i Symf som arbetar på en arbetsplats som 
har en lokal Symfavdelning omfattas av ett omställning- och 
karriärväxlingsavtal. Som korist kan du tal del av detta från 
45 års ålder fram till och med 55 år. För instrumentalister 
gäller 55 år till och med 63 år. Det finns en del regler som 
omgärdar detta men i korthet kan sägas att du som är sugen 
på att byta karriär kan ansöka om stöd till omställning. Det 
kan vara en utbildning eller uppstart av en ny verksamhet. 
När du får din ansökan godkänd får du ekonomiskt stöd 
under två år (med möjlighet till förlängning). Mer information 
och länkar finns på symf.se.

Det statliga omställningsavtalet som ingår i huvudavtalet kan 
innebära en möjlighet till en utökad tid för studier. Du skulle 
kunna påbörja en utbildning med statligt omställningsstöd 
för att sedan söka till SOK-stiftelsen och därmed få garante-
rat ekonomiskt stöd under tre år istället för endast två år. 

Jonas Nyberg
Källa: TRS, Journalistförbundet m fl

Ett nytt regelverk för arbetsmarknaden ska börja gälla första oktober i år. Det omfattar både förändringar i lagstiftning och 
i kollektivavtal. Förändringarna i Lagen om anställningstrygghet – LAS – kommer sannolikt inte påverka Symfs medlemmar 
i någon större utsträckning. Trygghetsöverenskommelsen kan dock komma att innebära nya möjligheter till kompetensut-
veckling och möjligheter till omställning. Arbetsgivarorganisation Svensk Scenkonst har förhandlat fram ett avtal med PTK 
som Symf har anslutit  sig till.

Nya möjligheter till studier
Det nya huvudavtalet
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Kortfattat:
• Sakliga skäl istället för saklig grund  
   för uppsägning
• Utökat undantag från  
   turordningsreglerna
• Allmän visstid ersätts av  
   särskild visstid
• Heltid som norm
• Förändring vid tvister om  
   ogiltigförklaring
• Svårare för arbetsgivare att ”hyvla”  
   arbetstid, m.m.

Sakliga skäl istället för saklig grund vid 
uppsägning
Dagens krav på saklig grund vid upp-
sägning ersätts av krav på ”sakliga 
skäl”, för att göra det mer förutsäg-
bart vad som ska räknas som sakliga 
skäl när en arbetsgivare säger upp en 
anställd på grund av personliga skäl. 
Ändringen syftar också till att tydliggö-
ra att fokus i prövningen ska ligga på 
avtalsbrottets allvar.

Som en förändring av vad som gäller 
idag ska inte längre någon vägning mot 
den anställdes personliga intresse av 
att behålla anställningen göras vid upp-
sägning på grund av personliga skäl. 
Inte heller ska man göra någon prognos 
av hur den anställde i framtiden kan 
tänkas bete sig. Därutöver förtydligas 
att en arbetsgivare ska anses ha upp-

fyllt sin omplaceringsskyldighet genom 
endast ett erbjudande om omplacering, 
såvida det inte finns särskilda skäl.
Ändringen till ”sakliga skäl” ska dock 
inte innebära någon förändring i sak 
när det gäller uppsägningar på grund 
av arbetsbrist.

Utökat undantag från turordnings- 
reglerna
Alla arbetsgivare, oavsett antal an-
ställda, ska vid uppsägning på grund av 
arbetsbrist kunna göra undantag från 
turordningen för tre anställda som är 
av särskild betydelse för den fortsatta 
verksamheten. Om ett sådant undantag 
har gjorts, ska inga ytterligare undan-
tag få göras vid en ny uppsägningspro-
cess som sker inom tre månader från 
det att den första uppsägningen skett. 
Idag är det enbart arbetsgivare med 
upp till tio anställda som kan använda 
sig av undantagen från turordningsreg-
lerna.

Allmän visstid ersätts av särskild 
visstid
Anställningsformen allmän visstidsan-
ställning ersätts med den nya anställ-
ningsformen särskild visstidsanställ-
ning – just ”allmän visstidsanställning” 
tillämpas inte på Symfs avtalsområde. 
Enligt de nya reglerna ska en särskild 
visstidsanställning övergå till en tillsvi-
dareanställning redan då den anställde 
varit anställd i sammanlagt mer än 
tolv månader under en femårsperiod 
eller under en period då den anställde 
har haft särskild visstidsanställning, 
vikariat eller säsongsarbete och an-
ställningarna har följt på varandra. Vid 
beräkning av anställningstid i särskild 
visstidsanställning ska även tiden mellan 
anställningarna anses som anställnings-
tid för anställda som under en kalender-
månad har haft tre eller fler anställning-
ar i särskild visstidsanställning.

Ändringen innebär att anställningen 
snabbare övergår till en tillsvidarean-
ställning jämfört med gällande regel-
verk där en visstidsanställning som 
huvudregel har övergått först efter att 
den anställde varit anställd hos arbets-
givaren i allmän visstidsanställning i 
sammanlagt mer än två år under en 
femårsperiod.
En annan förändring är att en anställd 
som har haft särskild visstidsanställ-
ning i mer än nio månader under de 
senaste tre åren ska ha företrädesrätt 
till återanställning i ny särskild viss-
tidsanställning.

Heltid som norm
I nya LAS gäller heltid som huvudregel 
såvida annat inte uttryckligen avta-
lats. Om en anställning är en särskild 
visstidsanställning ska arbetsgivaren 
i samband med anställningens ingå-
ende skriftligen upplysa den anställde 
om detta samt skälen för det. Denna 
ändring i lagen syftar till att förbättra 
situationen för visstidsanställda.

Tvister om ogiltigförklaring
Till skillnad från nuvarande regler då 
en anställning anses bestå under en 
tvist om giltighet av en uppsägning, 
kommer en anställning framöver att 
upphöra vid uppsägningstidens utgång 
även om uppsägningen är tvistig. Detta 

Förändringar i de svenska anställningsskyddsreglerna har diskuterats under en längre tid, och nu har riksdagen röstat 
igenom de förslag på ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) som regeringen lämnade för ett år sedan. Ändringarna 
trädde i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas för första gången från och med den 1 oktober 2022. Flertalet av de nya be-
stämmelserna är dispositiva, vilket betyder att avvikelser får göras genom eller med stöd av kollektivavtal. Nedan redogörs 
kortfattat för några av de huvudsakliga ändringarna.

Så ändras anställningsskyddet

Symf informerar
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innebär att arbetsgivaren inte behö-
ver betala lön och förmåner under en 
pågående tvist om uppsägning. Om 
domstolen däremot ogiltigförklarar 
uppsägningen ska lön och förmåner er-
sättas retroaktivt för hela den tid som 
tvisten pågått.
Förändringen innebär en avsevärt 
minskad risk för en arbetsgivare vid 
uppsägningar på grund av personliga 
skäl, då en långdragen tvist idag ofta 
innebär höga lönekostnader under på-
gående process oaktat om domstolen 
slutligen ger arbetsgivaren rätt i sak.

Eftersom anställningen inte längre ska 
bestå under en tvist bedöms dock att de 
allmänna skadestånden vid ogiltigför-
klaring av felaktiga uppsägningar och 
avskedanden kommer öka, men detta 
kommer rättstillämpningen utvisa. 
Dessutom ska en anställd som tvistar 
om giltigheten av en uppsägning inte 
kunna stängas av från rätten till arbets-
löshetsersättning.

Svårare för arbetsgivare att ”hyvla” 
arbetstid
Vid omorganisation av en driftsenhet 
där anställda med lika arbetsuppgifter 
erbjuds omreglerad sysselsättnings-
grad, så kallad ”hyvling”, ska arbets-
givaren enligt de nya reglerna iaktta 
särskilda turordningsregler. Vidare ska 
arbetstagare som erbjuds och accep-
terar omreglerad sysselsättningsgrad 
ha rätt till omställningstid. Under 
omställningstiden, som max är tre må-
nader, bibehåller den anställde tidigare 
sysselsättningsgrad och anställnings-
förmåner.

Uthyrning av anställda – anlitande av 
bemanningsföretag
Som en del av samma lagreform har 

regeringen även beslutat om ändring 
i lagen om uthyrning av arbetstagare. 
Enligt de nya reglerna ska en anställd 
hos bemanningsföretag som genom 
uthyrning varit placerad på en och 
samma driftsenhet hos ett kundföretag 
i minst 24 månader under en period om 
36 månader, erbjudas tillsvidarean-
ställning hos kundföretaget.
Om erbjudandet accepteras upphör 
anställningen hos bemanningsföreta-
get. Kundföretaget kan dock välja att 
erbjuda den anställde en ersättning 
motsvarande två månadslöner istället 
för en tillsvidareanställning.

Förstärkt omställningsstöd
Utöver förändringarna i LAS stärks 
också det kollektivavtalade omställ-
ningsstödet för individer som sägs 
upp. Dessutom ska anställda som inte 
omfattas av kollektivavtal ha rätt till 
ett nytt offentligt omställnings- och 
kompetensstöd.

Även ett nytt parallellt offentligt studie-
stöd – så kallade omställningsstudie-
stöd – införs. Omställningsstudiestödet 
kommer att tillämpas för första gången 
för studier från och med den 1 januari 
2023. Detta ska bland annat främja 
kompetensutveckling under anställning 
med hjälp av studiestöd. (Se sidan 7)

Utökad informationsplikt
Det finns ytterligare ett lagförslag som 
medför förändringar i LAS och som 
grundar sig på EU:s arbetsvillkorsdi-
rektiv (Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 
2019 om tydliga och förutsägbara ar-
betsvillkor i Europeiska unionen).

Förändringarna trädde i kraft den 
29 juni 2022 och består bland annat 
i en utökning av 6 c § LAS om vilken 
skriftlig information arbetsgivaren är 

skyldig att lämna till den anställde när 
en anställning inleds. Symf och Svensk 
scenkonst håller på att se över mallar 
för anställningsavtal, så att de uppfyller 
kraven i 6 c § LAS.

Paula Hogéus & Johan Wijk, EY Sverige
med tillägg av Theo Caldwell, Symf

(Bilder och foton: Pixaby)

www..olaffaren.se                                      

Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08 - 668 13 15   Öppettider se hemsidan

Pv9 Flute Workshop Stockholm
Pionvägen 9, 17674 Järfälla

Tel 070-270 48 08 • pv9@telia.com

Stig Hedbom
Certifierad Reparatör och 

Professionell Flöjtist.
Flöjtateljé med utställning 

i Järfälla, 2 mil norr om 
Stockholm.

www.pv9.net

Reparationer och renoveringar, 
även antika flöjter.
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– Jag var jätteglad när jag fick jobbet på Operan. Men nu har 
jag lärt mig att vara operasångare. Nu kan jag det. Nu vill jag 
göra det andra som jag är bra på. Jag vill spela cello, säger 
Anders Blom när han möter upp i De Geerhallens lunch- 
servering.

Han berättar att han och hans familj precis har installerat sig 
i den nya lägenheten i Norrköping. Hans fru har fått jobb som 
hemspråkslärare. Barnen, 12 och 14 år gamla, har börjat i 
nya skolor.
– Vi ville egentligen flytta hit redan för ett år sedan. Men 
kommunen tog inga beslut om tjänster så det fick dröja tills 
nu. Och snart har vi packat upp alla kartonger!

Att en sångare spelar cello kan tyckas, om inte märkligt så 
i varje fall ovanligt men Anders Blom har flera konstnärliga 
högskoleutbildningar bakom sig. Han började med att stude-
ra cello på Musikhögskolan Göteborg.

– När jag gjorde min slutredovisning på Musikhögskolan kun-
de jag inte låta bli att skämta till det lite. Jag hade haft sång 
som biintrument och jag bestämde mig för att sjunga ”Non 
più andrai, farfallone amoroso” ur Figaros Bröllop. När min 
cellolärare, Lidia Turestedt, som var från Bulgarien skulle 
skriva under mina examenspapper sa hon:
”Anders! Du måste göra någonting åt din röst!”
– Jag valde att tolka det som ”att jag måste göra någonting av 
min röst”, säger han med ett skratt.
 
Efter att ha gått diplomutbildning på cello på Sibeliusakade-
min i Helsingfors gick han vidare och studerade sång. Också 
det på Sibeliusakademin. Han blev operasångare. Nu har 
karriären fått ett nytt spår.

Anders började vikariera som cellolärare i kulturskolan i 
Norrköping för två år sedan. 
– Jag fick en chans här i Norrköping. Det var helt underbara 

Anders blommar ut med ett nytt system
Anders Blom sjöng i Kungliga Operans kör i nästan 20 år. Han sjöng en massa småroller i olika operauppsättningar och en 
riktigt stor roll som den hårt prövade VD:n i Operans uppsättning av Glada Änkan. Han satt som ordinarie ledamot i Symfs 
förbundsstyrelse. År 2020 tog han tjänstledigt, sökte ett vikariat som cellolärare på Kulturskolan i Norrköping och sedan, 
efter bara två veckor, sa han upp tjänsten i operakören. Nu, två år senare, satsar han allt på El Sistema

Side by Side i Göteborg samlade över 2000 unga musiker. Här orkester och kör i Scandinavium under ledning av Ron Alvarez. Foto: Anders Blom
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artikeln fortsätter på nästa uppslag

elever här och jag hoppades på att de någon kulturskola ville 
ha mig efter det året. 

Vikariatet tog slut. Han sökte och fick en tjänst i Katrineholm 
för att sedan bli erbjuden en anställning i Norrköping, på 
kulturskolan men inom El Sistema.
– Det var svårt att säga upp sig men det var inte svårt att 
tacka ja, säger han.

El Sistema är ursprungligen en statligt finansierad frivillig mu-
sikskola för barn och unga i Venezuela. Den grundades 1975 av 
ekonomen och dirigenten José Antonio Abreu, med syftet att ge 
alternativ till livet på gatan med kriminalitet och våld. I Sverige 
blev startskottet avfyrat av Gustavo Dudamel, Göteborgs Sym-
foniker och kulturskolan i Angered år 2010. Sedan dess har El 
Sistema i Sverige vuxit till att omfatta mer än 100 kulturskolor 
med sammanlagt 10 000 barn och unga i verksamheterna.
I Norrköping finns El Sistema i två skolor, Klockaretorpssko-
lan och Tamburinens skola.
– Alla som går där är välkomna, säger Christina Granholm, 
som är fiollärare och Anders kollega.

Anders Blom säger att han från början var lite osäker på El 
Sistema men att han nu har ändrat inställning. Han menar 
att vi måste hjälpas åt för att få kommande generationer att 

ta plats i, och ta hand om, våra orkestrar.
– Side by side, liksom, säger han.

Side by Side är en filosofi inom El Sistema men är också 
namnet på det som kallas för Sveriges största musikläger. 
Tanken är att man alltid ska ha en kompis bredvid sig som 
stöttar en så att man inte är ensam. I juni åkte Anders Blom 
och Christina Granholm med 10 elever och föräldrar till Side 
by Side i Göteborg. 

Anders Blom och Christina Granholm. Foto: Björn Sunnerstam 



12 I SYMFONI I SEPTEMBER/OKTOBER 2022

Lediga tjänster i  
Norrlandsoperans  

symfoniorkester

Läs mer och ansök på  
norrlandsoperan.se

Stämledare flöjt 
Ansök senast 20 oktober 

(Provspelning 24–25 januari 2023)

2:e konsertmästare 
Ansök senast 20 december  
(Provspelning 24 februari 2023)

 

Yankho från Bolibompa och Christina Granholm som Bolibompadraken på 
Göteborgs Konserthus scen. Foto: Anders Blom
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– Vi skulle ha åkt förra året men det blev digitalt på grund av 
pandemin, säger Christina.

Över 2000 barn och ungdomar från sex års ålder upp till 23 
spelade, repeterade och konserterade ihop med bland annat 
Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Symfonikers Vokalen-
semble. Som publikmagnet fanns Yankho från Bolibompa.
–  Christina fick ha på sig Bolibompadrakens dräkt. Våra 
barn fick komma upp på scenen. De jublade för att de fick 
så mycket uppmärksamhet. Jag är så glad över att jag fick 
uppleva Side by Side ihop med eleverna och Christina för det 
var verkligen en upplevelse, säger Anders.

Han tycker att de som är nya på sina instrument får mer 
undervisningstid inom El Sistema och att det är svårare att 
undervisa i den traditionella kulturskolan.
– Det har hänt ganska mycket i världen sen jag gick i mu-
sikskolan här i Norrköping på 70-talet, inte minst med det 
digitala. Jag kallar oss för analogiseringsavdelningen. Vi 
hjälper till med att koordinera den fysiska världen med hjälp 
av musik, säger han.

Innan Anders flyttade till Sverige från Finland jobbade han 
ett tag som cellolärare för att försörja sig.
– När jag var tillbaka i Sverige frågade jag en cellolärare i 
Järfälla vad det är för skillnad på undervisningen i Sverige 
och i Finland. ”Det är ungefär 40 minuter”, svarade han. I 
Finland på den tiden hade nybörjarna två gånger 30 minuter 
i veckan, alltså 60 minuter. De som var lite äldre som hade 
gjort någon lite examen hade 45 minuter i veckan. I Sverige 
fick barnen bara 20 minuter i veckan, säger han.

Anders och Christina administrerar allt som har med elever, 
lärare och föräldrar att göra. De anordnar det som kallas 
Vänstay. 
– Då spelar vi med eleverna och familjerna är med. Vi fikar, 
pratar och knyter kontakter så att det blir ett socialt sam-
manhang. Det är jättebra att föräldrarna får veta vad vi håller 
på med. Alla får ju inte ta hem instrumenten, i varje fall inte 
i början. När de sedan kommer hem med instrumenten vet 
föräldrarna vad vi gör och vad det leder till, säger de.

Att bryta utanförskap, att involvera och kommunicera är 
viktiga delar i El Sistemafilosofin. 
– I kulturskolan i Katrineholm har man enorma rekryterings-
problem i de utsatta grupperna. Man är rädd för att spela 
musik för då kan man bli mördad. De har hört om rappare 
som har blivit skjutna, säger Anders. 

Han menar att de här personerna inte har något socialt sam-
manhang med någon annan grupp i samhället än den egna. 
– De kommer från länder där myndighetspersoner är de som 
myglar och det enda sättet att få hjälp är att köpa en tvätt-
maskin till den tjänstemannen för att få det man behöver. 
När de kommer till Sverige har de kontakt med myndigheter 
som Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan och 
Polisen men inte med svenskar. Nästan ingen pratar svenska 
eller engelska. Det är mycket svårt att nå fram. Men musiken 
är ett språk som ändå funkar, säger han.

I Norrköping är det, till skillnad mot Katrineholm, kö till 
nästan alla instrument i Kulturskolan. El Sistema är en bra 
rekryteringsbas. I Norrköping börjar förskolebarnen med 
rytmik och när de börjar i årskurs två får de börja spela 
stråkinstrument eller träblås. Efter sexan slutar de med El 
Sistema-undervisningen och förhoppningen är att de då ska 
fortsätta i kulturskolan. Anders och Christina har hand om 
barnen som spelar stråkinstrument. De håller till på Tam-
burinens Skola och de har fioler och celli.
– Vi har döpt vår orkester till El Tambor, säger Anders.

Dagen efter att Symfoni varit på besök i Norrköping ska de 
möta barnen för första gången och de ser verkligen fram 
emot att sätta igång efter sommaren.
– Jag känner det lite som i Blues Brothers: ”The Band!”. Jag 
trodde inte jag skulle känna så med El Sistema, men nu gör 
jag verkligen det, säger Anders.

Jonas Nyberg

Två unga violinister i Scandinavium, Raed och Zaid från Norrköping.  
Foto: Anders Blom

El Sistema i kör också. Foto: Anders Blom
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Frilansavdelningen ǀ E-post: avd14@symf.se

I skrivande stund är det några dagar 
kvar till valet. Kulturpolitik har fått 
stå tillbaka för andra frågor i vanlig 
ordning, men en fråga som kan ge en 
fingervisning om var de ideologiska 
skiljelinjerna går är kultursponsring. 

I kulturnyheterna intervjuas företrädare 
för flera orkestrar, som närmast enhäl-
ligt vittnar om att reglerna för spons-
ring är komplicerade. Företrädare för 
alla partier utom vänsterpartiet vill i 
någon mån underlätta för kulturspons-
ring. Högern vill se att sponsringen 
delvis ska kunna ersätta den offentliga 
finansieringen, medan vänstern vill se 
sponsringen som ett komplement till 
den offentliga finansieringen.

Underlättade skatteregler för spons-
ring var något som Moderaterna gick 
till val på redan 2006. De pekade på 
exempel i Storbritannien och USA där 
näringslivet har en mycket större roll i 
upprätthållandet av kulturlivet än här. 
Coronapandemin kom ju i någon mån 
att blotta bristerna i en sådan modell. 
När orkestrarna inte längre kunde ge 
konserter uteblev också sponsorerna 
och musikerna blev lidande. 

En annan aspekt är oberoende. I mindre 
amerikanska orkestrar har donatorer 
ett stark inflytande över repertoarval 
och det kanske inte är för mycket sagt 
att repertoaren i många fall har stagne-
rat kring ett 20-tal manliga komposi-

törer från andra halvan av 1700-talet 
fram till ca 1900. Därför är det intres-
sant att Moderaterna nu framhåller 
sponsring som en möjlighet till just 
oberoende. Man menar på att kraven 
som ställs på kulturutövare för att få 
olika former av offentliga stöd begrän-
sar den konstnärliga friheten.

Det är på sin plats att fråga sig hur 
viktigt just underlättandet av skattereg-
lerna är för att få in fler sponsorer. Det 
är på inget sätt svårt att sponsra en or-
kester i dag. Vad som avses är osäker-
heten kring hur donationen ska beskat-
tas, den så kallade avdragsrätten. Den 
springande punkten är att sponsringen 
kräver en motprestation och att: ”Om 
marknadsvärdet av motprestationen 
understiger sponsringsutgiften medges 
avdrag endast för värdet av motpresta-
tionen. Överskjutande del ses som gåva 
och är inte avdragsgill.” (Skatteverket)

Är det då så att den eventuella risken 
att behöva betala gåvoskatt är det 
som håller sponsorer borta från våra 
konserthus? Jag har mycket svårt 
att tro det. Min bild av näringslivets 
entreprenörer är att de är handlings-
kraftiga nog att få till ett samarbete om 
de skulle vilja. När A.P. Møllers fond 
ville bygga en opera i Köpenhamn lät 
de sig inte hindras av att en skatteregel 
var vagt formulerad. Eller för den delen 
när Carlsberg lät bygga Glyptoteket 
hundra år tidigare i samma stad. Vi 

har goda exempel i Sverige också. En 
enskild donation av Caroline Wijk låg till 
grund för att man skulle kunna bygga 
Göteborgs konserthus. Även konsert-
huset i Stockholm byggdes med hjälp av 
privata donationer.

Genom historien har rikedom och väl-
stånd gått hand i hand med kulturella 
guldåldrar. Det vi upplever här i Sverige 
idag är ett ovanligt och beklagligt 
undantag. För de politiker som förordar 
en större kultursponsring är inte den 
viktiga uppgiften att förenkla skatte-
systemen. Det är att skapa opinion i 
näringslivet för att gå in med medel. 
Kontaktnäten för att påverka affärs-
världen finns hos politikerna, inte hos 
konserthusens VD:ar, marknadschefer 
eller producenter.

Nils Carlsson, ordförande avd. 14.

Kära frilansare
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Skattereduktion för 
a-kasseavgiften
Från halvårsskiftet blir det billigare att vara medlem i a-kassan tack  
vare en skattereduktion på 25 procent som riksdagen beslutat om.

Du hittar information om oss och om arbetslöshetsförsäkringen  
på vår hemsida unionensakassa.se. Om du har frågor kan du  
skicka ett meddelande på Mina Sidor eller ringa på 0770-77 77 88.

Från och med den 1 juli är det möjligt att göra avdrag på 
skatten för de medlemsavgifter du betalar till a-kassan. 

Vår avgift är alltså oförändrad, men du får göra ett skatteav-
drag för de avgifter du betalar efter den 30 juni.

Du behöver inte själv göra något för att få del av reduktio-
nen. Det sköts automatiskt via slutskattsedeln efter att vi, din 
a-kassa, har lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket.

Bestämmelsen innebär att  
den som är medlem i en svensk 
a-kassa får göra en avräkning 
mot den beräknade skatten med 
25 procent av den in- 
betalade a-kasseavgiften och 
gäller avgifter som betalas efter 
den 30 juni 2022.

PROVSPELNINGSKURS 
för stråk & blåsmusiker

Är du frilansande stråk eller blåsmusiker och 
vill förbättra dina färdigheter inför provspelningar? 

Delta i Musikalliansens intensivkurs i provspelning 
där du under två dagar får chansen att träna på 

provspelningssituationen i en verklighetsnära miljö.
  

För stråkmusiker: 
8–9 oktober, Västerås Konserthus

Handledare: Marie Macleod

För blåsmusiker: 
5–6 november, Västerås Konserthus 

Handledare: Fredrik Ekdahl

För anmälan och info om övriga 
kurser och seminarier:
Musikalliansen.se

annons3.indd   1annons3.indd   1 2022-09-12   10:402022-09-12   10:40
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Emilia Emelia Gardemar är rektor för Lilla Akademien sedan 
10 år och berättar att när hon började sin tjänst fanns redan 
då en liten modell över hur salen skulle se.
– För sex år sedan fick vi kontakt med akustikern Yasuhisa 
Toyota som kom hit och gick igenom husen. Han kom snabbt 
fram till att salen inte kunde byggas i det hus vi hade tänkt.

Yasuhisa Toyota har arbetat med många konsertsalar runt-
om i världen och han samarbetade med arkitekten Giorgio 
Paulù. De ansåg att man behöver 14 meter i takhöjd för att 
få till akustiken och därför behövde salen byggas i en annan 
byggnad.
– Vi tänkte först att det inte var möjligt i det huset, där vi hade 
all klassrumsundervisning för mellanstadiet och högstadiet.

Man fick tänka om och sprida ut klassrummen i de övriga 
husen men byggstarten dröjde. Byggnaden är blåmärkt 
av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att bebyggelsen 

representerar ”synnerligen höga kulturhistoriska värden” 
och det att det var många detaljer att beakta i bygglovsansö-
kan. År 2020 inleddes äntligen arbetet med ombyggnaden.
– Vi hade långa diskussioner om hur man adderar själ till hu-
sen vi förvaltar. Det blev ändå lite poetiskt eftersom det från 
början var ett barnhem och nu är barnen tillbaka i huset igen.

Namnet på salen, Drottning Silvias konsertsal, kommer av 
att drottningen har varit beskyddare för Lilla Akademien 
sedan många år. Några kungliga pengar har dock inte ström-
mat in.
– Vi har ett mycket gott stöd från vår fastighetsägare, vilket vi 
är tacksamma för. Vi har också lagt ner ett stort jobb på att 
ansöka om bidrag från stiftelser och privata donatorer och vi 
har hos många mött ett intresse av att bidra till skapandet av 
salen och den framtida verksamheten.

Konsertsalen kommer att kompletteras med digital teknik 

Drottning Silvias Konsertsal
I juni i år stod en ny scen för musik färdig i Stockholm. Lilla Akademiens nya sal, Drottnings Silvias Konsertsal, invigdes äntli-
gen. Idén föddes för mer än 10 år sedan och turerna blev många. Att få bygglov till de kulturminnesmärkta byggnaderna från 
1886, som en gång i tiden huserade Allmänna Barnhuset men som via sjukhus, åldrings- och mentalvård nu är hemvist för 
Lilla Akademien, var tidskrävande och tillstånden dröjde. Dessutom blev salen uppförd i en helt annan byggnad än den som 
från början var tilltänkt.

Drottning Silvias Konsertsal invigdes 7 juni i år i närvaro av kungaparet. Foto: Christine Olsson
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som gör att man både kan sända konserter och ta emot 
sändningar från hela världen.
– Vi kommer att till viss del hyra ut konsertsalen men all 
verksamhet kommer att vara grundad i en fast vision om att 
det ska vara en mötesplats för barn och unga och bidra till 
det professionella musiklivet. 

Emelia Gardemar säger att salen ska vara en plats för musik 
och lärande. 
–  Projektet att skapa salen heter Rum för musikaliska möten 
och vi ger plats för musicerande på olika sätt och inom olika 
genrer. 

Lilla Akademien har 450 elever. Det finns en förskoleklass, 
grundskola, gymnasium och pre-college – en efter gymnasial 
konst- och musikutbildning. Det senare är en högskoleförbe-
redande musikutbildning som på ett fördjupat sätt som kan 
utgöra en bro för vissa elever till musikhögskolan.
– Vi har också en stor kursverksamhet med 450 elever som 
kommer hit på helgerna. Eleverna är från två år upp till 16 
år. Det är som en hel kulturskola. Sammantaget är det alltså 
900 barn och unga som finns här i huset.

Eleverna har sett fram emot den nya konsertsalen med stor 
spänning och förväntan. Bara två dagar innan invignings-
konserten fick 150 av dem tillträde till salen för att repetera 
invigningsprogrammet.
– Vi tänker att detta läsår blir ett invigningsår, då Lilla 
Akademien också firar 25 år, med många olika konserter, 
med våra elever, med gäster och med elever som har gått på 
skolan och kommit vidare i musiklivet. I oktober öppnas den 
första säsongen i salen med en stor öppningskonsert med 
Nils Landgren, som kommer hit under fyra dagar och till vå-
ren kommer Evelyn Glennie. De kommer både att arbeta med 
våra elever och ge konserter, säger Emelia Gardemar.

Jonas Nyberg

SVERIGES NATIONALORKESTER SÖKER 

Solocellist
Tillsvidareanställning med provår enligt överrenskommelse. Provspelning äger rum 19-21 december 2022  
i Göteborgs Konserthus. 

Tenor
Provsjungning för en fast plats i tenorstämman samt vikariepool för tenorer för Göteborgs Symfonikers Vokalensemble.
Den fasta tjänsten är en tillsvidareanställning om 20% med ett års provperiod. 

Mer information på gso.se/jobb

HUVU DS P ONSOR E R VOLVO O C H GÖTE BORGS -P OS TE N .

Den nya konsertsalen kan ta emot 300 personer.  Foto: Christine Olsson
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”Ryktet spreds i byn att det hade kommit utlänningar som vil-
le höra musik, så under den närmaste timmen samlades folk 
och en del hade instrument med sig; saraija (en långhalsluta), 
flöjter med både en och två pipor. Alla i byn verkade antingen 
spela eller sjunga - eller bådadera. Det stora rummet i Omers 
brors hus var 6 x 3,5 m, och där trängdes snart 40-50 perso-
ner. De som inte fick plats gick omkring i snön utanför och 
sjöng. Det vi nu skulle få vara med om var en ”sijelo”; en by-
sammankomst med musik.”

Citatet är hämtat från ett radiomanus som ingår i Folke Ra-
bes samling i Svenskt visarkiv som som fick hans personar-
kiv som donation efter hans död 2017. Musiken som spelades 
in i byn Kuti i Bosnien 1963 är ett intressant exempel en 
musikalisk resa från den lilla byn i sydöstra Bosnien till Kon-
sterhuset i Stockholm via Svenskt visarkiv och tillbaka.

När Folke avslutat sina studier i komposition vid Musikhög-
skolan i Stockholm erhöll han ett resestipendium för kom-
positörer. Syftet med denna typ av stipendium var vanligtvis 
att finansiera en studieperiod med en internationellt känd 
kompositör, i till exempel Berlin, Paris eller Rom. Men Rabe 
var mer intresserad av att försöka komma i kontakt med 
äldre och ”äkta” folkmusiktraditioner. På Sveriges Radio 
hade han hört program med märklig och i hans öron mycket 
dissonant folkmusik från Balkan; en musik som skiljde sig 
från det mesta av vad han hittills hade hört.

”Jag anade instinktivt att de här trakterna, som i århundraden 
hade varit trampade av folkvandringar - illyrer, romare, olika 
slaviska folk och turkar österifrån, men också centraleuropéer 
- ja, jag anade att det måste ha varit en smältdegel för olika 
färgstarka musikkulturer.”

Han talade med musikforskaren Ernst Emsheimer, som då 
var chef för Musikmuseet i Stockholm, och denne rekom-
menderade i sin tur Rabe att söka upp den danska musiket-
nologen Birthe Traerup som hade gjort fältarbete i Jugosla-
vien, främst i Kosovo. Så i februari 1963 packade Folke Rabe 
och hans fru Ursula parets lilla Volkswagen-bubbla och gav 
sig av söderut.

När Folke och Ursula hade hittat ett hotell i Sarajevo åkte de 
för att besöka Musikkonservatoriet och dess rektor, profes-
sor Cvetko Rihtman. Han var mycket tillmötesgående och 
lovade att försöka hitta en bra ”dörröppnare” åt dem. Efter 
några dagar hade han fått kontakt med en pensionerad mu-
seivaktmästare. Hans hette Omer Vrabac och var i 70-års-
åldern. Vrabac kom från byn Kuti i Romanija-bergen, femtio 
kilometer nordost om Sarajevo. Där hade han en bror och 
några andra släktingar och vänner som de kunde besöka. 
Ytterligare en person, pianisten Elly Basic från Zagreb, var 
villig att följa med dem på resan till Kuti. Hon påpekade att 
en pensionerad museivaktmästare förmodligen inte talade 
något språk som paret Rabe kunde förstå och eftersom hon 

Tonsättaren och musikern Folke Rabe blev 81 år och gick bort 2017. Hans personarkiv donerades till Svenskt Visarkiv och 
utifrån det materialet skrev Dan Lundberg en biografi med titeln ”Så att denna sång inte dör. Folke Rabe”. I biografin finns en 
reseskildring från när Rabe reser till en liten by, Kuti, i Bosnien i början på 60-talet. Musiken han får höra blir till ett verk som 
Kungliga Filharmonikerna uruppför långt senare. Då, i samband med uruppförandet, får han veta att den lilla byn förstördes 
under kriget som rasade i det forna Jugoslavien i början på 1990-talet. Folke Rabes inspelningar och hans musikaliska verk 
blev därmed ett sista eko från ett nedbränt kulturarv. I detta nu rasar ett annat krig i Europa. Rysslands angreppskrig i Ukraina 
utraderar liv, byar och städer. Musik, konst och kulturarv försvinner i lågorna. Rabes reseskildring nedan känns otäckt aktuell.

Så att denna sång inte dör
Under kriget i Bosnien utraderades hela byar. Sången och musiken tystnade för alltid. Nu händer samma sak i Ukraina. Foto: Petar Ubiparip
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tyckte att den planerade resan lät mycket intressant och 
erbjöd hon sig att följa med som tolk.   

Tidigt nästa dag hämtade de upp Elly Basic och Omer Vrabac 
och gav sig av upp i bergen. Omer hade med sig sin 23-åriga 
dotter Naza som var född i byn Kuti men uppvuxen i Sa-
rajevo, så det blev trångt i folkvagnen. Vägarna var smala 
och slingrade sig ständigt uppåt. När det började skymma 
slutade vägen plötsligt. Och nu informerades de plötsligt om 
att det inte fanns någon väg sista biten fram till byn Kuti. De 
var tvungna att lämna bilen och fick pulsa fram till fots längs 
en stig i den djupa snön. Ingen ville heller svara hur långt det 
var att gå. Elly Basic förklarade dunkelt att ”människor från 
bergen” aldrig gav några exakta svar. Efter en lång vandring 
kom de till en dal med många små, låga timmerstugor - och 
där var det, Kuti. De välkomnades i Omer brors hus och 
erbjöds bröd och fårost. Brodern var en stilig gammal man 
med ett grått tygstycke lindat om sitt huvud. Rabe fortsätter: 
” Han log vänligt hela tiden, ett leende med mycket få tänder. 
Jag tyckte att han såg ut lite som en rövarhövding...”.   

”I en sådan här ganska isolerad by långt ut på landet levde 
gamla patriarkaliska, muslimska normer fortfarande starkt 
kvar, ännu in på 1960-talet. Omers dotter Naza hade ju vuxit 
upp i Sarajevo i en ganska urban miljö och gjorde på många 
sätt ett modernt intryck, men när hon kom ut här till Kuti - till 
bymiljön - anpassade hon sig genast till det patriarkala mönst-
ret, passade upp på männen och gjorde bara sådant som hon 
blev tillsagd att göra. Man förklarade för mig att vanligtvis 
umgicks man i byn i en strikt uppdelning med män och kvinnor 
var för sig, men vid vårt besök lättade man lite på konvenan-
sen eftersom vi var utlänningar och var ute i ”vetenskapliga” 
ärenden, som det hette. Hade det varit en vanlig kvällsunder-
hållning - sijelo - så skulle kvinnorna först ha frågat sina fäder 
eller män om lov, ifall de ville sjunga.”

Inspelningssessionen var framgångsrik – under kvällen och 
natten spelades 34 låtar in. Folke och Ursula återvände till 
Sverige och banden med inspelningar placerades i Rabes 
bokhylla hemma i Stockholm. Han använde några av in-
spelningarna i undervisning och vid några tillfällen när han 
arbetade för Sveriges Radio, men mestadels stod de kvar i 

hyllan. Han träffade Elly Basic några gånger i Zagreb och i 
Stockholm under olika konferenser. Han hade också planer 
på att återvända till Kuti för att se hur byn hade utvecklats. 
Men sedan kom det kriget i Bosnien i början av 1990-talet och 
Kuti befann sig i en av de svårast drabbade delarna av landet. 
Nära gränsen till Serbien och inte långt från Srebrenica.

I slutet av 1990-talet komponerade Rabe ett orkesterverk 
för Kungliga Filharmonikerna. Stycket är delvis baserat på 
två av sångerna som han spelade in i Kuti 1963. I slutet av 
stycket exponeras en av sångerna vars text lyder ”Du måste 
föda en likadan till som jag, mamma, så att denna sång inte 
dör.” Budskap kan tolkas på två sätt, dels ett uttryck för 
traditionsmedvetenhet, dels ett konstaterande av att man 
måste vara två för att kunna sjunga sången. Den täta, sym-
biotiska tvåstämmigheten är själva grunden för den speciella 
sångtraditionen som Folke spelade in i Kuti. I övrigt bygger 
stycket på tonmaterial ur en annan sång ”Kad mladi vojnik 
na strazi stoji” som handlar om en ung soldat som hejdar en 
förbipasserande flicka.

I samband med uruppförandet 1998 i Konserthuset i Stock-
holm deltog Rabe i en av Sveriges Radios internationella 
sändningar. I programmet berättade han om resan till Kuti 
1963 och bjöd in potentiella lyssnare som visste något om 
Kuti och dess öde under kriget att kontakta honom. Efter 
sändningen fick han kontakt med en bosnisk familj som flytt 
till Sverige under kriget och slagit sig ner i Småland. Frun i 
familjen var född och uppvuxen i Kuti. Man berättade att byn 
hade bränts ner fullständigt 1992. Kontakterna ledde till att 
Rabe reste tillbaka en sista gång 2007. 

”Nu gick det att köra hela vägen fram på en väg som dock 
var mycket knagglig; mer ett stenröse än en väg... Några rui-
ner från kriget fanns knappast eftersom nästan alla hus i den 
gamla byn hade varit av timmer och alltså brunnit upp. Inne 
i busksnåren såg man stenhögar efter husgrunder, och ruinen 
av något enstaka stenhus.”

Den gamla byn Kuti, som den såg ut på 1960-talet, lever allt-
så endast kvar i människors minnen och i sångerna i arkiven. 
Rabe skriver också att några sommarstugor byggts på plat-
sen, men av gårdarna och bebyggelsen som stod där 1963 
finns inget kvar. Det är intressant att följa inspelningarna och 
därmed musikens färd. Hur de bokstavligen gjort en såväl 
kulturell som geografisk resa tur och retur – en loop. Efter 
att ha förts till Sverige blev de en del av Folke Rabe privata 
inspelningssamling och hamnade så småningom i Svenskt 
visarkiv. Innan dess, genom Rabes komposition, flyttades 
de mellan musikgenrer och dök upp i symfonisk form på 
Konserthusets scen i Stockholm. År 2019 lämnades kopior av 
inspelningarna över till Musikkonservatoriet i Sarajevo och 
de är nu redo för nya äventyr, kanske inom någon helt annan 
genre eller vad det än måtte bliva. 

Utdrag ur Dan Lundbergs biografi om Folke Rabe som ingår i 
antologin ”Stories about music in Bosnia and Herzegovinia”

Tonsättaren Folke Rabe (1935-2017). Foto: Svenskt Visarkiv
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symf, Alströmergatan 21
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EXPERTIS, VÄRDERINGAR  
OCH HANDEL

Regeringsgatan 72, 111 39 Stockholm | 08-22 24 20 | sebastianskarp.se
Sebastian Skarp  
Stockholm 2021

Janine Jansen and Sebastian Skarp  
in the Berliner Philharmonie (with 
Sakari Oramo) and her new Violin 
made by Sebastian.

Sebastian Skarp har just mottagit  
medalj från Kung Carl XVI Gustaf  
”För framstående insatser inom 
instrumentkultur”.

Följ oss på Instagram:
sebastian.skarp.violinmaker 


