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Vänlighet

Mitt i allt elände, förtvivlan och – ju längre tiden går – tristess, syns små guldkorn. De inger hopp 
om att vi människor kanske inte är så hopplösa ändå. Nu när arbetsmarknaden för musiker i det 
närmaste är som bortblåst och många brottas med stora ekonomiska problem, då – helt plötsligt 
- kommer någon och säger: Kan jag hjälpa till på något vis? Violinmakaren Sebastian Skarp är en 
sådan hjälpsam människa. Han erbjuder frilansande stråkmusiker gratis hjälp med reparationer 
och instrumentvård. Det gör mig varm om hjärtat!

Jonas Nyberg
Redaktör

Omslagsfoto: Charlotte 
Petersson (se även sid 6)
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

En snabb nedgång, en uppgång eller en 
utplattad kurva över tid? Med Folk-
hälsomyndighetens nu så ofta visade 
diagram över önskad takt på virus-
spridning framför ögonen, frågar jag 
mig hur vår egen situation kan bli. 

Våra frilansande kollegor tog den första 
smällen ekonomiskt. Trots att många 
har kunnat ta del av de åtgärder som 
regeringen presenterat runt a-kas-
sa, vilande företag, extra medel till 
kulturrådet och konstnärsnämnden, är 
stöden långt ifrån heltäckande. Många 
musiker har dessvärre ramlat mellan 
stolarna. 
I musikalliansen räknas tillfälligt anta-
let ersättningsbara dagar från var och 
ens personliga tidsbank inte av. (Mer 
om det längre fram i tidningen).  Nästa 
uppgift för Symf är övertyga politikerna 
om att man ska göra samma sak med 
a-kassan. Det är ingen som tror att det 
blir en tidig säsongsstart inför publik 
efter semestrarna. Mellan sinande 
arbetslöshetsersättning och säsongs-
start behövs det ytterligare stöd för att 
frilansarna ska finnas tillgängliga när 
konserterna åter kommer igång.
 
För institutionerna är situationen en 
annan. De ekonomiska konsekvenserna 
för dessa riskerar att komma under 
hösten och 2021. 
Just nu när jag skriver kom besked om 
stöd till Kungliga Operan och Drottning-
holmsteatern. Mycket välkommet. Det 
stora problemet efter dagens besked 
(8/5) är att regeringen så här långt inte 
har gett besked om de regionala insti-
tutionernas situation. Det man sa kan 
tolkas som att man verkar ha för avsikt 
att vänta med åtgärder till den stund 
man ser om kommuner och regioner 
kompenserar kulturen eller inte, med 
pengar från de stora miljardstöd som 
meddelats om tidigare. Dessvärre kan 
detta sluta i ett politiskt spel mellan 
staten och kommuner och regioner. 

Vi efterlyser en större tydlighet i den 
frågan redan nu.
  
Kan vi se några positiva effekter av allt 
som händer?
Jag skulle nog säga det. Det har vuxit 
fram nya idéer om hur vi kan nå vår 
publik, och i många fall kommer initiati-
ven från orkesterna eller körena. Att 
tvingas tänka och prova nytt gör säkert 
att vissa av projekten kan fortgå, även 
utan samhällskris, när det första steget 
väl är taget. En av mina käpphästar 
är att vi måste bredda såväl intresset 
som stödet för klassisk musik. Låt oss 
passa på att visa vilken betydelse kultur 
har för att ge kraft, glädje och tröst i 
människors vardag, oavsett hur den 
vardagen för tillfället ser ut.   

De digitala sändningarna lockar många 
lyssnare och tittare och det visar på 
att det finns en längtan att få ta del av 
konserter och opera. 
Symf har länge drivit frågan om att, 
med hjälp av kulturrådet, bygga upp 
digitala teknikcentrum för att möjlig-
göra för fler ensembler – stora som 
små – att till en rimlig kostnad nå en 
bredare publik. Även här handlar det 
om att ta det första steget, men nu från 
publikens sida. Det finns säkert många 
som skulle vilja gå på konsert men inte 
vågar. Kanske på grund av fördomar om 
hur man ska uppföra sig, eller att man 
helt enkelt inte vet vilken musik som 
faller i smaken. Visserligen sänds det 
redan nu konserter på TV men ofta är 
det galakonserter med klädkod smok-
ing. Efter några fina ”vardagkonserter”  
i soffan hemma, där man i eget tempo 
kan lära sig att lyssna på klassisk 
musik blir kanske steget inte så stort 
till det för oss så efterlängtade besöket 
i konsertsalongen. 

En annan fråga som bör upp på agen-
dan igen är frågan om kultursponsring 
och dess villkor. I värsta fall kan vi, när 

vårdskulden och arbetslösheten ska 
betalas, få ett samhälle som inte vill 
ha, eller inte har råd med, offentligt 
finansierad kultur. 
Låt  oss därför diskutera ett fördelak-
tigt regelverk för kultursponsring – i 
kombination med offentlig finansiering 
– så att även lokala småföretag, inte 
bara stora bolag, kan finna det attrak-
tivt och fördelaktigt att medverka till 
ett levande lokalt kulturliv. Om inte 
samhället orkar med.
Och på tal om det. Skäms Göteborgs 
Kommun! som nu överger GWO, för i 
sammanhanget småpengar. Nu dumpas 
hela orkestern, med ett behov av ynka 3 
miljoner kronor, i lådan med nedlagda 
projekt. Där trängs de sannolikt med  
linbanan över Göta Älv som kostade 140 
miljoner. 

Till sist vill jag och Symf önska er en fin 
sommar med en förhoppning om att vi 
alla håller oss friska.
 

 
Gunnar Jönsson 

förbundsordförande

Frilansarna tog första smällen

Betalar du fortfarande din medlemsavgift via löneavdrag? 

Skicka in ditt autogiromedgivande till oss!
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Peder Källman Violinbyggarmästare, Göteborg. 
www.pederkallman.se

070-325 21 39

SVENSKA 
KAMMARORKESTERN
SÖKER

För mer info och ansökan, besök 
OREBROKONSERTHUS.COM
under Kontakt > Lediga Tjänster

VIOLIN II TUTTI
sista ansökningsdag 7 juni

VIOLA STÄMLEDARE
sista ansökningsdag 8 juni

SOLO-CELLIST
sista ansökningsdag 9 juni
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Redan den 16 mars träffade Symf, till-
sammans med flera andra medlemmar 
i Klys, kulturminister Amanda Lind, ar-
betsmarknadsminister Eva Nordmark 
och socialförsäkringsminister Ardalan 
Shekarabi. På mötet redovisades de 
första reflektionerna om hur effekterna 
skulle bli för respektive fackförbunds 
medlemmar. Under tiden mellan den 
11 mars och mötet den 16 mars hade vi 
tagit fram ett antal förslag på åtgärder 
med inriktning på frilansmarknaden 
eftersom vi snabbt insåg att det var de 
musikerna som skulle drabbas hårdast. 
I första hand var det förslag på tillfälli-
ga och förenklade regler för a-kassan 
så som kortare kvalifikationstid och 
förändringar som skulle göra det lätt-
are för egenföretagare att kunna ta del 
av a-kassan. De förslag som regering-
en senare presenterade låg i linje med 
dessa krav, även om vi hade velat se 
en mer tydlig inriktning på ett separat 
stödsystem, ett system som lättare 
skulle kunna avslutas och efter krisen 
återgå till normala regler. 

En tidig enkät
En snabbenkät skickades ut till våra 
frilansare för att få en lägesbild av 
vad alla avbokningar givit för effekter. 
Resultatet av Symfs enkät samman-
ställdes och skickades till kulturdepar-
tementet som hade bett om en rapport 
om situationen för våra medlemmar. 

Musikalliansen
Ytterligare stöd till frilansare har 
genomförts genom Musikalliansen där 
Symf är en av delägarna och besluts-
fattarna. Symf har varit drivande för att 
genomföra de tillfälliga åtgärder som 
innebär att antalet ersättningsdagar 
inte räknas av om man inte är tjänst-
ledig från alliansen för annat arbete, 
samt att det är tillåtet att ta arbete 
utanför musiksektorn och att detta just 
nu likställs med musikalisk verksam-

het. Det här är nödvändiga åtgärder för 
att inte musikernas dagar skall förbru-
kas i onormal hastighet. Styrelsen har 
också tagit fram en krisplan för vad 
som händer om staten inte tillför mer 
pengar. Detta måste lösas innan som-
maren, annars måste Musikalliansen 
börja varsla anställda för att undvika en 
konkurs vid årets slut. 

Glöm inte institutionerna
När det gäller våra tillsvidareanställda 
har Symf inte haft lika mycket att han-
tera. Än så länge. Vi ser att vi i värsta 
fall har en kris i antågande. Många av 
de kontakter som vi löpande har med 
olika samarbetsorganisationer och 
kulturdepartementet är variationer på 
samma tema; Glöm inte bort de statliga 
och regionala institutionerna! 
   Symf vill inte uppträda protektionis-
tiskt i den här situationen. Vi vill inte 
medverka till att väcka gamla fördel-
ningskonflikter inom musikbranschen 
till liv. Det innebär att vi så här långt 
förhållit oss lojala med de uttalanden 
och ställningstaganden som organisa-
tioner vi medverkar i sänt ut, även om 
texterna inte alltid varit så heltäckande 
i sin problematisering som vi öns-
kat. Men om våra musikinstitutioner 
hamnar i djup ekonomisk kris hotas en 
betydande del av arbetsmarknaden för 
i princip alla Symfs musiker, både de 
med anställningar och de utan. 

Råd och stöd till medlemmar
Vi har gett råd och stöd till våra lokala 
avdelningar i de fall som arbetsgivaren 
har kommit med idéer på åtgärder som 
inte är förenliga med kollektivavtalet. 
Det är inte lämpligt att göra avsteg, 
om än tillfälliga, från kollektivavtalets 
regler eftersom vi riskerar att det kan 
få effekter på kommande avtalsskriv-
ningar.  

Underlättar för musikverksamheter
Symf har dock för att underlätta en 
bibehållen verksamhet tecknat flera 
avtal med enskilda institutioner för att 
möjliggöra streamade konserter. Det är 
tillfälliga avsteg från det centrala avta-
let som kräver ett centralt godkännan-
de. Vi gör allt för att underlätta för alla 
drabbade musikverksamheter förutsatt 
att arbetsgivarparten visar respekt för 
ingångna avtal.

Gemensamma rekommendationer
Arbetsmiljön med betoning på smit-
torisk är självklart högaktuell. Det 
tycks som att de flesta orkestrarna har 
ungefär samma arbetsmetoder men att 
det skiljer sig kraftigt åt mellan körer-
na. Det finns inga vetenskapliga stöd 
för att de åtgärder som nu vidtas är 
tillräckliga, utan är en anpassning till 
samhällets övriga förhållningsregler. 
Vi ska därför försöka att tillsammans 
med arbetsgivarorganisationen Svensk 
Scenkonst ta fram gemensamma 
rekommendationer för att i bästa fall 
kunna ha dessa på plats när vi förhopp-
ningsvis kan öppna våra arbetsplatser 
fullt ut igen till hösten. 

Hemsida och Facebook
Vi försöker också att förmedla så 
mycket information vi kan till våra 
medlemmar om de åtgärder som vidtas 
från regeringshåll. En samlingssida för 
Coronarelaterat stöd finns på symf.se 
och vi publicerar allt vi får information 
om på Symfs facebook-sida. 

Fortsatta kontakter
Vi har upparbetat en bra kontakt med 
kulturdepartementet som kommer till 
användning i vårt fortsatta arbete med 
att säkra stöd till de regionala musikin-
stitutionerna från de stödmiljarder våra 
kommuner och regioner har att fördela.  

Symf

Information från Symf

Den 11 mars kom den första förordningen om max 500 personer samtidigt i allmän sammankomst. Redan då började det 
komma samtal om inställda konserter framför allt från frilansare. Rådgivningen via telefon och mail var bitvis intensiv men 
telefonerna  fullkomligt exploderade den 27 mars då begränsningen för sammankomster sattes till max 50 personer. Den 
dagen upphörde all konsertverksamhet. Då var Symf redan i full gång med arbetet för att stötta medlemmarna.

Vad gör Symf under krisen?
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Göteborg Wind Orchestra

Aktiebolaget Norrlandsoperan ägs till 60 procent av Region 
Västerbotten och till 40 procent av Umeå Kommun. När för-
frågan från ägarna kom om huruvida man kunde ställa om 
verksamheten till produktion av sjukvårdsmaterial sattes en 
imponerande effektiv process igång. I samverkan med före-
tagets tre fackliga organisationer kom man fram till att både 
TF:s och DIK:s personal under en begränsad tid kunde ändra 
sina arbetsuppgifter, men att Symfs avtal inte gjorde detta 
möjligt på lokal nivå. Symf har däremot rekommenderat sina 
medlemmar att hjälpa till om man kan och vill.
I Norrlandsoperans Black Box, en lite mindre salong med 
240 publikplatser, har en förklädesfabrik ställts i ordning.

Tusen förkläden om dagen
Här svetsas, viks och packas skyddskläder i plast som i 
princip omedelbart kommer till användning inom vård och 
omsorg. Som mest kan ett dussintal personer arbeta här 
samtidigt, och då klarar man med god marginal av att levere-
ra de 1000 förkläden om dagen som region och kommun kan 
förvänta sig av just den här “fabriken”.

Meningsfullt
För en musiker som jag, vars arbetes resultat vanligtvis är 
ganska kortlivat - toner som i bästa fall klingar kvar med 
några sekunders efterklang - känns det märkligt tillfreds-
ställande att göra något handfast och konkret. Visst, jag 
karvar mina oboe-rör och lägger i små askar, men att få 
tillverka kartongvis med förkläden är något helt annat. Det 
är också lite annorlunda att kunna tjôta med kollegor under 

tiden man arbetar (utan att behöva viska) och inte minst lära 
känna kollegor från mer avlägsna avdelningar lite närmare. 
Man hälsar ju och pratar med alla på jobbet vid kaffemaski-
nen och det skapas en speciell gemenskap när man arbetar 
tillsammans. En väldigt fin form av teambuilding som jag 
faktiskt inte tror hade kunnat återskapas utan den märkliga 
situation vi alla befinner oss i. Inget ont som inte för något 
gott med sig, eller hur är det nu man brukar säga?

En känsla av att jag bidrar
Det går ju heller inte att komma ifrån att vår verksamhet som 
musiker för närvarande inte håller samma tempo som vi är 
vana vid. Hos oss är en mängd mindre initiativ och projekt i 
gång eller i startgroparna. En blåskvintett har spelat för och 
pratat med tredjeklassare (på behörigt avstånd, naturligtvis), 
en brassensemble livestreamar för skolbarn i Västerbottens 
inland, det förbereds för inspelningar för vår nystartade play-
tjänst och så vidare. Men vi får ju inte möta vår publik, vilket 
vi är bortskämda med att få göra varje vecka. Det gör att i 
alla fall jag stundom kan känna att jag inte riktigt uträttar 
någonting. Kompetensutveckling i all ära, men det kan vara 
svårt att hitta motivationen att öva utan att ha något att öva 
inför. De dagar motivationen tryter som mest är det närmast 
en befrielse att tillverka skyddskläder under några timmar i 
förklädesfabriken, om inte annat för en stunds känsla av att 
jag verkligen bidrar.

Johannes Ögren

Norrlandsoperan ställer om
Under den rådande Corona-pandemin passar Norrlandsoperan på att visa framfötterna, fast inte riktigt på samma sätt som 
vanligt. Norrlandsoperan har ställt i ordning en förklädesfabrik och levererar  skyddsutrustningen till Västerbottens sjukvård.

Musikerna Per-Erik Andersson och Mathias Petersson (i bakgrunden) bidrar till tillverkningen av skyddsförkläden till sjukvården. Foto: Charlotte Petersson.
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Teleskop 
transport 

lättvikt

Bagatell 2

Teleskop  
standard

TELESKOPET
Världsledande
med bl.a. 85 % 
av den ameri-
kanska marknaden och 
75 % av den franska. 
Inga skruvar - bara att 
dra upp och ner. 
Snygg design som 
passar i alla miljöer. 
Finns i olika modeller 

KLAVERNOTSTÄLL

”Nothajen” slukar alla dina notblad, 
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell 3

450:-

Bagatell 5

Flaggskeppet 
bland våra 
dirigentnotställ.   

TELESKOP 
DIRIGENT REGAL

Bagatell 1

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ
• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ 
• Stor vagn + 18 notställ 

Från  
7 500 kr

Bagatell 6
PIANO PALLAR 

ORKESTER / KÖRSTOL 
Bagatell 4

”Sitt
 rätt

”

AMADEUS

 

Livstids Garanti på alla 
teleskopnotställ & vagnar

Något mindre och 
smidigare än store-
bror, men absolut lika 
stabil och solid.

Super LED lampa 
6-8  timmars batteritid 
alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)

Passar även till våra 
Klavernotställ.

Akustik-skärmar

”Stage” lättvikts Gradänger 

Nyhet 

Köp 6 b
etala för

 5

+46 (0) 13-527 50 • info@bagatell.se • www.bagatell.se

Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

bländfri för 
publiken

BACH

Flygel- och pianomedar   
Passar till alla  
pianon och flyglar.  
Kullagrade dubbel- 

Garanti 10 år på

Medar flygel

Medar piano

hjul av hög kvalitet.

Även för 

Digitalpiano 

Flyttas mycket enkelt.
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pianon och flyglar.  
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Garanti 10 år på

Medar flygel

Medar piano

hjul av hög kvalitet.
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Digitalpiano 

Flyttas mycket enkelt.

  

Teleskop 
transport 

lättvikt

Bagatell 2

Teleskop  
standard

TELESKOPET
Världsledande
med bl.a. 85 % 
av den ameri-
kanska marknaden och 
75 % av den franska. 
Inga skruvar - bara att 
dra upp och ner. 
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passar i alla miljöer. 
Finns i olika modeller 
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”Nothajen” slukar alla dina notblad, 
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell 3

450:-

Bagatell 5

Flaggskeppet 
bland våra 
dirigentnotställ.   

TELESKOP 
DIRIGENT REGAL

Bagatell 1

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ
• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ 
• Stor vagn + 18 notställ 

Från  
7 500 kr
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PIANO PALLAR 

ORKESTER / KÖRSTOL 
Bagatell 4

”Sitt rä
tt”

AMADEUS
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En trött norrlänning har efter en heldag 
i Stockholm inkvarterat sig på nattåget 
hem till Umeå och Norrlandsoperan. Idag, 
måndagen 2 mars, har jag tillsammans 
med mina kollegor från operaorkestrarna 
i Göteborg, Karlstad, Malmö och Stock-
holm rebootat vårt så kallade branchråd - 
alltså den grupp där fackliga representan-
ter från de respektive fackklubbarna har 
möjlighet att utbyta erfarenheter och lära 
av varandras fram- och motgångar. 

Större delen av dagen har tillbringats i 
futten på Kungliga Operan där vi diskret 
ockuperade ett bord som snart belamrats 
med en icke oansenlig mängd papper 
och kaffekoppar. Många skratt, en hel del 
intensiva diskussioner och några mer eller 
mindre tragikomiska berättelser ur våra 
olika verkligheter hann vi med och jag tror 
att vi alla är överens om att det är väldigt 
viktigt, för att inte säga absolut nödvän-
digt, att utbyta erfarenheter och kunska-
per på detta vis för att bättre kunna veta 
hur vi ska prioritera och tänka i arbetet 
där hemma. Det är också bra att emel-
lanåt kalibrera den egna glad/gnäll-kom-
passen och upptäcka att vissa saker ju 
är ganska bra där hemma, och att andra 
saker såklart skulle kunna vara bättre.

För mig är detta viktig kunskap att ta med 
mig tillbaka till förbundsstyrelsen, men 
minst lika viktigt är vad vi alla tar med oss 
hem till det dagliga fackliga arbetet på 
våra respektive arbetsplatser.
Jag tror att vi bara har att vinna på att 
vara så öppna med våra erfarenheter som 
vi var idag. Bara genom att hjälpa varan-
dra kan vi tillsammans nå framgång på 
alla möjliga olika områden på hemmap-
lan. Sedan ska vi för all del inte eftersträ-
va att allt ska vara exakt likadant på alla 
ställen - de fem operahusen i Sverige 
har vitt skilda uppdrag och utmaningar. 
Vi på Norrlandsoperan är ju till exempel 
en operaorkester under en ganska liten 
del av året; större delen arbetar vi som 
en symfoniorkester. Våra arbetstidsav-
tal kan inte heller vara lika då de större 
orkestrarnas möjlighet till alternering 
och partiturledighet saknas i de mindre 
orkestrarna, där tid för återhämtning 
och förberedelser istället måste finnas i 
tjänstgöringsschemat.

Operaorkestrarnas branschråd vill 
med detta skicka en passning till övriga 
branschråd - var aktiva, det tjänar alla på!

Johannes Ögren

Operaorkestrarnas branschråd igång igen

När regeringen begränsade publika sammankomster till maximalt 50 personer tvingades 
orkestrar, körer och ensembler till att hitta nya vägar för att nå ut med sin musik. Att 
streama musiken blev till publiken är viktigt och engeläget. Många valde nya plattformar 
för sina webbsändningar. Utan att veta det bröt man mot Symfs kollektivavtal. Men Symf 
gör sändningarna möjliga genom att sluta nya tillfälliga avtal. Kontakta Anders Filén, 
förhandlingsansvarig på Symf. Han har sedan Coronautbrottets början hjälpt arbetsgi-
vare och lokalavdelningar med avtal som gör streamingen möjlig. 

Operorkestrarnas branschråd: Mia Nyström, Tomas Gunnarsson, Erik Mattisson, Jesper Sejrup Clausen och 
Johannes Ögren. Foto: Magnus Lind.

Teckna avtal om streaming!
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Musik i Ladan
Skifsladan, Uppsälje, Dala-Järna

19:e
året

Musik Anders Emilsson 
Libretto Daniel Viklund
I rollerna: Jon Nilsson, 

Agnes Auer, Linnéa Törnqvist, 
Hovsångerskan Ingrid Tobiasson, 

Torbjörn Pettersson mflO
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Midsommarhelgen
lör 26 juni 16.00
sön 27 juni 16.00

www.musikiladan.se

Världspremiär för
Vildmarkspoeten - 

opera om Dan Andersson 
(1888-1920)

Bli inte rökt
Skydda ditt viktigaste instrument

Hörseln gör ingen comeback. Gör som 
Sveriges musiker- och artistelit. Skydda 
din hörsel med Bellman ER. Formgjutna 
hörselskydd med kompromisslös ljud-
kvalitet och oslagbar passform.

Tel 031 748 37 50
bellman.com/bellman-er

annons-bellman-er-90-130-symfoni.indd   1 2016-04-06   10:19:08

 

www.fioler.se
Medlem av:

Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d’Art 
Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher e. V.

Sveriges Violinbyggarmästare

Deppa inte!
Skicka in ditt auto- 

giromedgivande så känns 
det genast bättre!
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Sammanbrottsmodellen?
Information från Symf

Analyser pekar på att landets scenkonstinstitutioner förlorar 
omkring över 40 miljoner kronor i veckan i uteblivna intäkter. 
Det handlar självfallet om biljettintäkter men också om alla 
hyresintäkter från externa arrangemang som exempelvis 
konserter och konferenser. De flesta har merparten av sina 
utgifter kvar på samma nivå som tidigare och man behöver 
inte vara ett mattegeni för att förstå att det kommer innebära 
stora underskott i slutet på året, även om verksamheten kan 
komma igång i höst.

Bygger på förtroende och tillit
De anslag som institutionerna får kommer allmänt från tre 
håll: kommun, region och stat. Vad gäller statens åtagande 
gäller följande: Riksdagen beslutar om nivån på de statliga 
medel som ska gå till regional kulturverksamhet och reger-
ingen fastställer anslagsvillkor i regleringsbreven till Kultur-
rådet. Sedan 2011 sker den statliga bidragsutdelningen till 
regional kulturverksamhet enligt den så kallade kultursam-
verkansmodellen.  Den innebär att istället för att Kulturrådet 
i en samordnande roll delar ut enskilda statsbidrag samlas 
det ekonomiska stödet under ett anslag till regional kultur-
verksamhet. Regionerna har således i uppdrag att fördela 
statsbidraget till regional och kommunal kulturverksamhet. 
Bidragen delas ut till regionerna utifrån flerårsplaner som 
regionerna sammanställer tillsammans med kommuner, 
professionella kulturutövare och civilsamhället. Statsbidra-
gen lämnas till regionerna enligt en förordning om fördelning 
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Modellen 
är ett samarbetsprojekt som bygger på ett gemensamt för-
troende, tillit och ansvarstagande från alla parter. 

Anslagen är sammankoplade
Till detta ska läggas att de statliga nivåerna på anslagen till 
den regionala kulturen är beroende av hur mycket regioner 
och kommuner lägger in i potten. I praktiken betyder det att 
om en region sänker sina anslag kommer staten också att 
göra det. Och tvärtom. Om nu riksdagen röstar igenom detta. 

Ingen direktkontakt
Problemet är att staten, via kulturrådet, inte längre har nå-
gon direktkontakt med den kultur som åtnjuter statligt stöd. 
Den går via regionerna. I den bästa av världar tar regionerna 
sitt ansvar och kompenserar de regionala kulturinstitutio-
nerna för deras inkomstbortfall. Det finns något enstaka 
exempel på det men tyvärr fler exempel på det motsatta.
I maj i år meddelade Region Skåne och Malmö stad att man 
slutit ett långsiktigt  avtal kring finansieringen av Malmö 

Opera, Malmö Live och Skånes Dansteater. Det är glädjande 
och viktigt. I Göteborg har Västra Götalandsregionen garan-
terat långsiktg finansiering för GöteborgsOperan medan Gö-
teborgs Stad hårdnackat vägrar lösa Göteborg Wind Orchest-
ras anslagsunderskott. I den bästa av världar hade staten 
trätt in och utifrån en kulturell nationell värdegrund räddat 
den anrika blåsorkestern. I dag saknas en sådan värdegrund. 

Miljarder till regionerna
I början på april i år fick Sveriges kommuner och regioner 
ett extra anslag på 15 miljarder kronor. När kulturminis-
ter Amanda Lind senare i samma månad presenterade ett 
stödpaket till det fria kulturlivet på 500 miljoner kronor fick 
hon frågan om hur vilka stödåtgärder som planerades för 
de regionala kulturinstitutionerna. Det framgick av hennes 
svar att inget riktat stöd var planerat. Istället hänvisade hon 
till de 15 miljarderna som regeringen anslagit och tyckte att 
kulturen borde kunna få del av de pengarna.

Kulturen står sig slätt
I läget vi nu befinner oss i formligen skriker regioner och 
kommuner på ökat statligt stöd. Sjukvården går på knäna, 
socialförsäkringskostnaderna rusar i höjden, arbetslösheten 
ökar och underskotten tenderar att bli enorma när företag 
går i konkurs och skatteintäkterna sjunker. Kulturen står sig 
sannolikt slätt i konkurrensen.

Kulturellt sammanbrott
Det finns ett akut behov av att regionala och kommunala 
kulturpolitiker i samverkan med institutionerna uppvak-
tar regeringen för att gemensamt utforma en ekonomisk 
räddningsplan. Annars riskerar samverkansmodellen att 
bli en byråkratisk återvändsgränd som leder till en kulturell 
härdsmälta, ett sammanbrott.

Jonas Nyberg

Kulturdepartementet gick i maj ut med ett stödpaket till de statligt finansierade kulturinstitutionerna. Fyra scenkonstinsti-
tutioner får del av det stödet: Kungliga Operan, Drottningholmsteatern, Dramaten och Riksteatern. Hur Sveriges regionala 
orkestrar, konserthus och operor ska klara sig genom coronakrisen är än så länge oklart. Deras finansiering är beroende av 
kommunernas och regionernas välvilja. När vård och omsorg nu är så extremt belastade kommer statens stöd till kommuner 
och regioner sannolikt inte kulturen till del. Farhågorna om att staten ansvar för landets kultur försvagats i och med införan-
det av samverkansmodellen ser nu att besannas. 

Göteborg Wind Orchestra spelar Gershwin inför storpublik. Men Göteborgs 
stad har slagit dövörat till och Foto: Tilo Stengel



I fjärran hörs ett ljud. Det är titeln på Roger Svedbergs bok som kom ut i april i år. Roger är musiker i Hovkapellet på Kungliga 
Operan och boken är i mycket en kärleksförklaring till operakonsten. Den är samtidigt en både humoristisk och informativ 
guide till en värld som sällan syns från salongens plyschröda säten: Slagverkarens värld – där borta och nere i operans mör-
kaste hörn.

I operans mörkaste hörn

Roger Svedbergs bok som damp ner på Symfonis redaktion 
är en odyssé över slagverkets historia och artrikedom. Här 
får läsaren veta allt om vad en operabesökare egentligen 
har hört men ej förstått. Med en lätt förbittrad ton berättar 
författaren om operalivets små och stora förtretligheter. Han 
guidar oss genom slagverksgalleriet och berättar både ut-
tömmande och anektdotiskt om instrument, spelsätt och de 
speciella utmaningar en operaslagverkare ofta står inför. Ett 
instrument återkommer ofta i boken och just det får vi aldrig 
veta vad det är. Nämligen instrumentet Sistro, ett instrument 
som har en tydlig funktion, virtuosa passager i noterna, men 
ett instrument ingen någonsin har sett.
– När jag började arbeta här bestämde jag mig för att avslöja 
mysteriet sistro. Jag kontaktade olika museer i hela Europa 
och fick olika svar varje gång. 

Mysteriet med sistro
I Svedbergs bok framgår det att i partituret till Rossinis 
Barberaren i Sevilla tydligt står att några avsnitt ska spelas 
på sistro.
– Jag kontaktade La Scala och fick veta vad de använde. Då 
provade jag det och det funkade inte alls. Jag skulle bara 
lösa det här mysteriet men det gick verkligen inte. 

Roger Svedberg gav upp sökandet 
efter sistron men han hade samlat 
på sig en hel mängd kunskap 
under tiden och det var den kun-
skapen som blev början till boken. 
Han berättar att det här är den 
trettonde versionen och att den i 
sin mest omfattande skepnad var 
över 500 sidor lång och innehöll 
analyser, in i minsta tringelslag, 
av samtliga operor han någonsin 
hade spelat. Han ger ett exempel:
– När man spelar Madama But-
terly kommer helt plötsligt två tri-
angelslag från ingenstans. Det är oförklarligt tills man inser 
att det är då den elaka betjänten Goro häller upp en whiskey 
åt Pinkerton. Men först lägger han två isbitar i glaset. Pling, 
pling – i triangeln. Sen kommer flöjten i en uppåtgående 
tonföljd (som illustrerar ljudet av hur det rinner ur flaskan). 
Det finns i partituret. 
– Jag började skriva ner sådan här saker från alla operor jag 
spelat men insåg efter ett tag att det är ingen jävel som orkar 
läsa det. Det här går ju inte!

10 ǀ SYMFONI ǀ MAJ/JUNI 2020

Roger Svedbergs nya bok är resultatet av åratals djupdykningar i opera- och slagverksvärldens skrymslen och vrår.

Roger låter kvasten gå, eller 
snarare sin rute.
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Skrönor från orkesterdiket
Han började istället experimentera med ett annat slags 
berättande. Han hade märkt att det folk älskar att höra om 
är alla skrönor från orkesterdiket, Inte bara misstag utan 
intressanta saker som till exempel hur man dämpar en 
bastrumma utan att det låter. 
– Jag hade kompisar som läste och alla tyckte det var toppen 
att få veta hur man dämpar en bastrumma. Och konsten att 
spela cymbaler. Med flit antog jag en lätt förbittrad ton. Tri-
angel är jättesvårt. Jag blir så förbannad på alla som påstår 
att det är lätt, säger Roger med ett brett leende.

Ett hjärtslag för kärleken
Han berättar om det berömda bastrumslaget i La Bohème. 
En åttondel i pianissimo. 
– Den lungsjuka Mimi knackar på dörren. Det är så mycket 
vinddrag att hennes ljus slocknar. Hon undrar om Rodolfo 
kan tända hennes ljus. Han tänder det. Det slocknar igen. De 

tappar tändstickorna på golvet. De söker efter dem på golvet 
i mörkret. Deras händer rör vid varandras. De reser sig upp. 
Ljuset tänds och deras blickar möts. Dong. Ett dovt slag på 
bastrumman. Där börjar kärlekshistorien som La Bohème 
handlar om. 
– Om man läser storyn så förstår man. Puccini var sin tids 
bästa kompositör. Det slaget finns där av en anledning. Och 
när man hittar den anledningen så blir det stort, det man 
håller på med.

Spela starkare
En av hans favorithistorier är den om den danske slagver-
karen Hans Fulling, en gammal ärrad slagverkare med en 
minst sagt kärv personlighet. 
– Ibland ritar kompositören upp en skiss av trumskinnet med 
en liten ring som visar var någonstans klubban ska träffa. 
Var är det där för skit, säger Fulling surt till sin yngre kolle-
ga. Jo, det betyder att du ska skrapa med klubbskaften på 
kanten på trumman, jättestarkt. Han gör detta och det låter 
förskräckligt. När dirigenten hör det enorma oväsendet slår 
han av och säger: What the hell are you doing back there? 
Fulling som är av den gamla skolan snackar inte engelska 
och frågar den yngre slagverkskollegan vad dirigenten sa. 
Han säger att du ska spela starkare, svarar kollegan.

Folkhemsskolad
Roger är full av berättelser och han bubblar ur sig ord på 
svårbestämd dialekt. Pappan är från Stockholm, mamman 
från Gotland och själv är han uppvuxen i Malmö. Det var ock-
så där han fick sin musikutbildning.
– Jag har gått hela den svenska folkhemsmodellen. Jag spe-
lade blockflöjt i två år. Och jag gillade det. Jag var den ende 
som gjorde det. Sen skulle jag välja instrument och jag valde 
trumpet men fick ingen plats. Jag tog nästa instrument på T 
och valde trummor. 

Djupdyker i verken
Därefter blev det musikgymnasium och efter det musikhög-
skolan i Malmö. Han började vikariera i Kungliga Hovkapellet 
i början på 90-talet och några år senare vann han en prov-
spelning vilket resulterade i fast anställning 1998. Det var 
också då han började med sina efterforskningar kring instru-
mentet sistro, vilket drygt 20 år senare resulterade i boken.
– Ju längre jag har jobbat med att spela opera desto mer 
tycker jag om opera. Och när man sätter sig in i verket – i den 
förtvivlade grad som jag gör – uppskattar man konstformen 
bara mer och mer. 

Jonas Nyberg

Roger Svedberg även aktuell med boken Carmensyndromet, 
en deckare i operamiljö som också kom ut i tryck under 
våren 2020.

Roger Svedberg demonstrerar konsten att dämpa en bastrumma.

Kärleken mellan Rodolfo och Mini börjar med ett slag på bastrumman. 
”Det sa bara boom!” Foto: Kungliga Operan.
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KVAST har sedan starten rest runt och träffat alla Sveriges orkestrar. Här föreläser Sofa Sahlin. Foto: Lei Feng Johansson. 

Allt började med att ett par kvinnliga tonsättare tittade på 
svenska orkestrars repertoar för säsongen 2008/2009. Verk 
av kvinnliga tonsättare utgjord 1,2 procent repertoaren. 
Karin Rehnqvist var en av dem och hon skickade ut ett mejl 
till alla kvinnor i FST-Föreningen Svenska Tonsättare. Mejlet 
inleddes så här:

”När vi läser orkestrarnas generalprogram för säsongen 
2008/09 finner vi att av sammanlagt 823 spelade verk är 813 
komponerade av män. Det är imponerande att se hur väl 
männen lyckas komma fram i det musikaliska samtalet på 
landets orkesterscener, det är bara att gratulera de manliga 
tonsättarna!”

Gå samman och förändra
Fortsättningen av mejlet var en uppmaning att gå samman 
och arbeta för en förändring.
– Alla som fick mejlet svarade inom ett dygn och samtliga 
var överens om att de måste göra någonting. Då bildades 
KVAST och på den vägen är det, säger Sofia Sahlin, musiker 

och ledamot av KVAST:s styrelse, då vi pratas vid via Skype i 
slutet på april i år.

Det har hänt saker
Med i samtalet är också Anne Pajunen, tonsättare, per-
formance-artist, violast, sångerska och styrelsemedlem i 
KVAST.
– Det har definitivt hänt saker men i en utopisk värld hade jag 
väl hoppats på att det skulle ha hänt mer. Frågan är lyft och 
finns närvarande hos alla musikinstitutioner och hos många 
fristående ensembler. Det är det allra viktigaste, säger hon.

Stor samstämmighet
Arbetet för att få till en förändring och en mer jämställd 
repertoar har bland annat gjorts genom besök hos orkest-
rarna för att samtala med programråd och programchefer. 
De samtalen har sedan fortsatt i omgångar.
– Samtalen med orkestrarna skedde förra året i en väldigt 
god anda. Det har varit lite kärvare tidigare. Kanske en del 
har känt sig lite trampade på tårna och inte så bekväma. Nu 

Under mer än tio år har KVAST, Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, arbetat för att påverka repertoarvalen inom 
svenskt konstmusikliv. De har besökt landets alla stora musikinstitutioner och lyft upp frågan om en mer jämställd repertoar 
på borden. Men förändringarna går långsamt. Inte för att de i första hand mött hårt motstånd utan för att kunskapen om den 
andra halvan av vårt musikaliska arv är så liten. 

Demokrati och skön konst
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finns en stor samstämmighet i att frågan är jätteviktig och 
det finns en medvetenhet kring att vi måste hjälpas åt för att 
komma framåt på ett bra sätt, säger Sofia Sahlin.

Andelen nyskriven musik är låg
De konstaterar att vad gäller uruppföranden är orkestrarna 
mycket bättre på jämställd fördelning. Problemet är bara att 
andelen helt nyskriven musik är väldigt låg, genomsnittet 
de senaste tre säsongerna är två procent. Därför är det nu 
mycket tydligt att den historiska repertoaren är utmaningen.

– Trots att frågan om jämställdhet i repertoaren är så levan-
de, och angelägen, syns det inte i statistiken. Problemet är 
den omedvetna könsdiskrimineringen (som Wolfgang Undorff 
skrev om i Symfoni nr 2, 2019). Det läggs ner så mycket arbe-
te och alla vill så väl, men när man står där med det nyutgiv-
na generalprogrammet så märks det ändå inte!

De gamla klassikerna
Frågan som hänger i luften är om det är publiken som vill 
höra de gamla klassikerna eller om det är programläggarna 
som bara förutsätter det.
– Jag skulle vilja säga att det finns ett stort kunskapsglapp 
om all repertoar som faktiskt finns. Det program som läggs 
av programråden läggs utifrån den samlade kunskapen som 
finns. Och det är kunskapen om en repertoar som vi har fått 
med oss sedan barnsben, säger Anne Pajunen. 

Musik vi vuxit upp med
Sofia menar att det inte alls är säkert att publiken skulle 
säga att de uteslutande vill höra Beethoven, Mozart, Brahms 
och de andra oftast förekommande tonsättarna.
– Min uppfattning är att den tanken inte är belagd. Man fråg-
ar inte publiken utan man gissar att det är så. Den musikalis-
ka kanon som finns är väldigt känslomässig. Det är musiken 
man har vuxit upp med och spelat år efter år i orkestern. Jag 
tror inte att det är någon orkester som har gjort en publik-
undersökning och ställt frågan: Vad tycker ni om att vi spelar 
95 procent musik av män och bara 5 procent av kvinnor? Det 
kan också vara så att det finns en publik som inte kommer 
till konserthusen för att de tycker att det är gammeldags och 
gubbigt, säger hon.

Stöpta i samma form
De tycker inte att det någon större skillnad på hur kvinnliga 
och manliga programrådsmedlemmar tänker. Alla har vuxit 
upp i samma musikaliska och kulturella sammanhang. Den 
som har bestämt sig, är medveten och driver frågan kan 
vara man eller kvinna. De har inte kunnat se någon större 
skillnad.
– Vi är alla stöpta i samma form. All är indoktrinerade på 
samma sätt. Men i det ögonblick man sätter på sig genus-
glasögonen finns det ingen väg tillbaka, säger de.

Glest mellan uruppföranden
Opera- och orkesterrepertoaren uppvisar i allmänhet sämre 
genusbalans än kammarmusiken. De menar att man i kon-
serthusens kammarmusikserier ofta lagt in den stora stöten 
för att presentera musik av kvinnor.
– Det är lite svårare att värdera operarepertoaren. Man 
behöver slå ut det på betydligt längre tidsperioder med tanke 
på att ett operahus kanske bara har ett uruppförande på sin 
huvudscen vart fjärde eller femte år. Utslagen på endast ett 
år blir det inte representativt. Man behöver nog tio år för att 
kunna se ett tydligt mönster.

Fria musiklivet bättre
Rent allmänt gäller dock att det fria musiklivet är bättre på 
att spela verk av kvinnor än institutionerna. Det gäller även 
för opera.
– Det finns minst två operakompanier som bara sätter upp 
operaföreställningar av kvinnliga tonsättare, Operabyrån och 
Den andra operan. 
År 2018 fick Operabyrån Guldkvasten, ett pris KVAST har in-
stiftat och utdelar årligen för viktiga satsningar på kvinnliga 
tonsättare. Samma år fick Den Andra Operan ett hedersom-
nämnande. Förklaringen till att det fria musiklivet står sig 
bättre vad gäller jämställd repertoar kan finnas i det faktum 
att de måste söka projektmedel och verksamhetsstöd för 
sina produktioner.
– Det bidragsgivande instanserna för det fria musiklivet 
använder sig av tydliga styrmedel för genusbalans. Det krävs 

Sofia Sahlin, projektledare och flöjtist. Foto: Michael Engman.

Catalina Lanborn och Christina Larsson Malmberg fick 2018 ta emot 
Guldkvasten för sin verksamhet med Operabyrån. Foto: Johan Westin.
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i bidragskriterierna för ansökan att man redogör för hur 
många kvinnor respektive män som ingår i projektledning. 
Samma sak gäller för de som deltar och för vilka målgrupper 
man har samt hur man verkar för jämlikhet, säger Sofia.

Dirigenter ställer krav
De uttalade kraven ställs sannolikt inte på de offentligt finan-
sierade musikinstitutionerna. De har istället andra problem 
och påtryckningar att förhålla sig till.
– För orkestrarna är dirigenter och solister faktorer som 
påverkar. Det medger orkestrarna. Dirigenter och solister 
ställer ofta krav för sin medverkan och vill spela ”sina” verk, 
som aldrig är komponerade av kvinnor. Det finns ju en valfri-
het. Man kan säga till dem att om du inte vill spela det här tar 
vi en annan dirigent eller solist. Frågan är om det görs, säger 
Sofia.

Goda exempel
Det finns glädjande nog goda exempel att hitta. Ett sådant är 
Stockholms Blåsarsymfoniker och deras ”Skippa helskägg” 
säsongen 2010-2011 som innebar en helt jämställd säsong. 
De spelade då lika många verka av kvinnliga tonsättare som 
av manliga. Efter den säsongen fortsatte de på samma sätt, 
om än inte fullt lika balanserat.
– Vi har skrivit ett antal metodidéer på vår nya hemsida och 
en av dem är: Gör en helt extrem säsong så kommer det att 
markant höja förekomsten av verk av kvinnor. Har man gjort 
en sådan säsong kommer man sannolikt inte att hamna 
under 20 procent igen, säger Sofia Sahlin.

Fortsatt optimistiska
Både Anne och Sofia är i övrigt försiktiga med att peka ut då-
liga och bra exempel men vill ändå nämna Kungliga Filhar-
monikerna som fått Guldkvasten för sina ihållande krafttag 
med ständigt nya kvinnonamn på repertoaren. De menar att 
den goda viljan känns så påtaglig och tydlig från alla de or-
kestrar och konserthus de har kontakt med att de hellre vill 
lyfta fram just det. Enligt Karin Rehnqvist har KVAST alltid 
verkat i optimismens tecken. Gör ni det fortsatt?
– Ja, det tror jag är enda vägen att gå framåt. Vi har fått upp 
frågan på borden och vi ser att det rör på sig. Jag är lite otå-
lig och vill att det ska gå fortare framåt, säger Anne.

Jämlika resurser
KVAST fyller ett flertal funktioner. Hemsidan är full av 
verktyg, tips och handledningar. De arbetar också för att få 
fram en tydlig konkret agenda för undervisningsmaterial på 
musikhögskolorna. 
– Vad gäller jämställdheten på kulturskolor, musikgymnasier 
och folkhögskolor ser vi att tjejer och killar får samma resur-
ser, lika mycket scentid. Men när det kommer till repertoaren 
är medvetenheten mycket mindre, säger Sofia.

På musikhögskolorna finns dock en större medvetenhet.
– De är också närmare yrkeslivet. Många pedagoger är pa-
rallellt verksamma i orkestrar som musiker, säger Anne.

Skjuts på framtiden
Kulturskolorna sliter med att det saknas både tid, resurser 
och ork. 
– Om det ska hända något där, och samma sak gäller för 
musikgymnasier, behövs tydliga direktiv. Allt som ”borde 
göras” skjuts på framtiden eftersom de är så hårt belastade, 
säger Anne.

Inte bara tonsättare
Initialt var KVAST en organisation med bara kvinnliga tonsät-
tare. Det har förändrats på flera sätt. Nu är det fler och fler 
män som blir medlemmar. Det är heller inte bara tonsättare 
som kan ansluta sig. Sofia Sahlin är som tidigare nämnts 
musiker.
– I KVAST:s styrelse är vi flera som inte är tonsättare. Att 
som kvinnlig tonsättare driva frågan att det ska spelas mer 
musik av kvinnor är en knepig position. Det fanns i varje fall 
tidigare en känsla av att vi mest framförde anklagelser, som 
kanske kunde förstöra goda relationer för framtida beställ-
ningar. Utifrån det är jag 
som musiker bekväm 
med att härja på, för jag 
har inget att förlora. Att 
det inte bara är tonsät-
tarna som driver frågan 
har inneburit en strate-
giförändring, säger hon

Flera män
De tycker båda att det 
också kunde vara fler 
män i KVAST:s styrelse. 
Nu är det en av fem. 
En jämställd styrelse 
skulle ha ett viktigt 
signalvärde.
– Jag tycker att det är 
viktigt att vi får en för-
skjutning och pratar om 
jämställdhet, inte som 
en kvinnofråga, utan 
som en demokratifråga, 
säger Anne.

Anne Pajunen tittar fram. Foto: Sören Runolf

Anne Pajunen i sin föreställning Lyssna nu, 
för jag dör snart (tror jag)! Foto: Misha 

Pedan (bilden är beskuren)



SYMFONI ǀ MAJ/JUNI 2020 ǀ 15

Ingjuta mod
De pratar avslutningsvis om 
förväntningar på framtiden 
och vad deras arbete ska 
resultera i. 
– Jag skulle vilja ingjuta mod 
i orkestrarna. Våga tro på att 
det går att göra mycket mer 
och lita på att publiken kom-
mer ändå, säger Anne

Nordisk repertoarbank 
Sofia berättar att man nu 
försöker att skapa en nord-
isk repertoarbank. Redan nu 
innehåller den deras reper-
toarbank hela 3 149 verk av 
kvinnliga kompositörer. Men 

de vill intensifiera ansträngningarna att få mycket mer histo-
risk musik av kvinnor både publicerad och tillrättalagd så att 
verken blir tillgängliga och spelbara.
– Här kan naturligtvis orkestrarna vara med och påverka 
förlagen så att det ges ut historisk musik av kvinnor. Det är 
både önskvärt och rimligt, säger hon.

Det går långsamt
Även om de blickar framåt med optimism finns en frustration 

över att förändringarna går så långsamt och den procentuel-
la andelen av kvinnliga tonsättare verk är så låg (6,7 procent 
säsongen 2018/19 i genomsnitt för svenska institutioner). 
Frågan är viktig och musiklivet måste lära sig att känna 
igen den omedvetna könsdiskrimineringen som fortsatt styr 
programsättningen. 
– Boka in en duktig jämställdhetskonsult för att få upp 
ögonen för vad det är som hindrar utvecklingen. Det vore 
också önskvärt att åtminstone en person i varje programråd 
utbildade sig och skaffade sig repertoarkunskap om både vad 
som finns och var det går att hitta. Den personen kan sedan 
utbilda de andra, säger Anne. KVAST har inlett diskussioner 
om att ta fram ett utbildningspaket tillsammans med jäm-
ställdhetskonsulter på företaget Make Equal.

Behövs KVAST i framtiden?
De tycker att FST – Föreningen Svenska Tonsättare – ger 
dem ett totalt stöd. Sofia menar med glimten i ögat att det 
kanske finns anledning att fundera över om KVAST ska finnas 
kvar på sikt.
– Jag kan tänka, helt radikalt, att det kanske ska vara så att 
KVAST inte ska behövas alls när repertoaren har blivit jäm-
ställd, eller att det är en fråga som FST driver med samma 
glöd som KVAST.

Jonas Nyberg
 

EXPERTIS, VÄRDERINGAR  
OCH HANDEL

Michele Deconet  
Venedig c:a 1760

På kvast.org finns statistik från 21 
svenska institutioners säsonger. 
Från 2016 och framåt. 
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Frilansavdelningen ǀ E-post: frilans@symf.se

I det akuta läge hela samhället befinner 
sig i drabbas frilansande musiker hårt. 
Tillfälliga regler och diverse krisstöd 
har införts på statlig och regional nivå 
och nu försöker branschen överleva på 
denna konstgjorda andning. Krisen har 
också satt vissa systembrister i skarpt 
fokus, inte minst gällande arbetslös-
hetsförsäkringen.

Många blev för första gången a-kas-
semedlemmar i slutet av mars, efter 
införandet av de tillfälliga reglerna med 
bland annat kortare kvalifikationstid 
och sänkt arbetsvillkor. Viruskrisen har 
inneburit ett stålbad för många frilan-
sare, särskilt i den yngre generationen, 
som inte tidigare satt sig in i systemet 
kring arbetslöshetsförsäkringen. I 
och med detta har Coronapandemin 
också blixtbelyst frilansande musikers 
motsägelsefulla villkor i arbetslivet och 
a-kassan. 

I mycket större utsträckning än tidigare 
kontaktas vi av uppgivna medlemmar 
som upplever att de faller mellan 
stolarna i a-kassans bedömningar. Det 
gäller till exempel att man blir avstängd 
från a-kassan om man använt sig av 
faktureringsbolag, för att man då klas-
sas som företagare trots att man aldrig 
haft egen firma. Eller att man har fir-
ma, men eftersom man måste lägga fö-
retaget vilande för att kunna ha rätt till 
a-kassa så hindras man från att söka 
myndighetsbidrag för framtida projekt. 
Det räknas eventuellt som verksamhet 
i företaget. Eventuellt. Det har blivit 
alltmer uppenbart att bedömningarna 
som görs av a-kassan ofta upplevs som 
inkonsekventa och godtyckliga. Det 
finns riktlinjer för när man klassas som 
enskild företagare, men det är ändå 

”från fall till fall”-principen som gäller 
eftersom dessa riktlinjer bygger på 
rättspraxis snarare än lag. För tillfället 
vittnar dessutom många om att man 
inte får svar på mail till a-kassan, och 
telefontiderna är mycket begränsade. 
De har helt enkelt för mycket att göra. 
Det är förståeligt, men väldigt beklag-
ligt, med tanke på hur många frågor 
som skulle behöva tydliga svar just nu.

Arbetsklimatet har förändrats mycket 
för frilansande musiker de senaste 
åren. Nuförtiden uppmuntras man ofta 
under sin musikhögskoleutbildning 
att starta eget. Det ”gör det lättare att 
få jobb” och du kan ”göra avdrag för 
allt möjligt inom verksamheten”. Man 
får höra att man tjänar så mycket på 
det, men baksidorna talas det inte lika 
mycket om. Till exempel att man inte 
täcks av kollektivavtal om man faktu-
rerar. Eller att man, om jobben sinar, 
kan få stora problem med a-kassan. 
För många frilansande musiker är det 
så att man faktiskt måste ha företag. 
Man är ”krånglig” för arbetsgivaren om 
man inte vill eller kan fakturera, mindre 
projekt som engagerar frilansare sak-
nar ofta möjligheten att betala ut lön, 
ska man spela på privata tillställningar 
så är det en förutsättning att man har 
firma om man inte vill jobba svart. Om 
man livnär sig på annat än att primärt 
vikariera i orkestrar så är man kanske 
beroende av bidrag från myndigheter 
som Kulturrådet, och då måste man ha 
företag för att kunna söka.

Det finns mycket att säga om nackde-
larna med att branschen rör sig alltmer 
mot företagande istället för anställ-
ningar. Fortfarande är det så att ca 80% 
av Symfs medlemmar är fast anställda 

musiker. Men för oss frilansare är det 
svårt att balansera mellan hur sam-
hället tycks uppmuntra till att man ska 
livnära sig som musiker, och att bedriva 
verksamhet med ett bra skyddsnät för 
en krissituation.

Att ingen hade kunnat förutse en så 
här plötslig och radikal förändring i ar-
betsvillkoren för musiker är självklart. 
Det är mycket begärt att det ska finnas 
system på plats för att vara garderad 
för en i princip totalt inställd verk-
samhet under x antal månader. Men 
man hoppas att den problematik kring 
arbetstrygghet som nu tydliggörs kan 
behandlas på ett sätt som både löser 
de akuta problemen, men också gör 
reglerna tydligare på sikt. Så att man 
kan fatta välinformerade beslut kring 
hur man ska bedriva sin professionella 
verksamhet. För nu är man lite trött på 
att falla mellan stolarna.

Frieda Mossop
vice ordförande, frilansavdelningen

Frilansare i kläm hos a-kassan

Behöver du få tag i professionella musiker?
Du hittar dem i Frilanskatalogen! 

www.symf.se
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Vi försäkrar det mesta - vårt hem, vår bil, vår 
båt och våra djur. Inte för att vi förväntar oss 
att det ska hända något utan för att vi ska ha 
råd om det händer.

Samma sak gäller när man försäkrar sin inkomst 
vid arbetslöshet. Inte för att vi förväntar oss att 
bli arbetslösa, utan för att vi ska ha råd att vara 
mellan två arbeten.

Vi kan din bransch!
Det finns särskilda regler vid arbetslöshet för dig 
som är kulturarbetare, och vi kan din bransch.

Det kostar 112 kronor per månad att  
vara med - och det är lätt att bli medlem!
Skicka in en ansökan om medlemskap för att bli 
medlem. Det gör du enklast genom att klicka på 
Bli medlem på vår hemsida. 

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning 
måste du bland annat ha varit medlem i tolv  
månader*. Därför är det viktigt att du försäkrar 
din inkomst i god tid. 

*För mars till december 2020 gäller tillfälliga regler som 
innebär att varje månad räknas som fyra medlemsmånader.

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.

Vi tycker att det är viktigt att du  
känner dig trygg när du letar nytt jobb!

Nya medlemsavgifter från 1 januari 2020
• Avgiften för de med inkomst över 275 000 kr/ år höjs till 320 kr/månad från och med 1/1 2020. Reducerad avgift höjs  
   med 20 kr till 256 kr  
• Avgiften för de med inkomst från 200 000 upp till 275 000/år höjs till 265/månad från och med 1/1 2020. Reducerad avgift  
   höjs med 9 kr till 211 kr 
• Avgiften för de med inkomst upp till 200 000 höjs från och med 1/1 2020 med av förbundsstyrelsen fastställt index. 
• Reducerad avgift höjs från och med 1/1 2020 med av förbundsstyrelsen fastställt index.  
• Avgiften för medlemsgrupper med begränsade förmåner höjs till 340 kr/år förutom Symf intro som är kvar på 0 kr.
• Alla avgifter finns på symf.se/bli-medlem



18 ǀ SYMFONI ǀ MAJ/JUNI 2020 SYMFONI ǀ MAJ/JUNI 2020 ǀ 19

Symfoni träffar Stefan Ydefeldt i mars ett par dagar innan han ska 
åka tillbaka till Berlin för ytterligare ett par visningar av Metropolis. 
Det finns en viss osäkerhet kring om föreställningarna blir av. Det 
är i början av Coronavirusets framfart i Europa och läget är minst 
sagt osäkert.

Stefan är pianist, organist och pedagog. Som organist har han 
verkat i över 17 år i Täby församling. Som pedagog hyser han 
ett brinnande intresse för pianospel och skrivit en bok om pianos-
pelets rörelser. Boken ”Den enkla runda rörelsen” vänder sig till 
pianister på alla nivåer och är resultatet av Stefans mångåriga 
djupdykningar i ämnet. En av hans diskussionspartners i arbetet 
med boken var den tyske pianisten Hans Brandner, som också var 
lektör för den tyska utgåvan av boken.
– Han har under en tid jobbat med stumfilmsepokens musik och 
hade blivit tillfrågad om han kunde bilda en stumfilmsorkester för 
att spela musiken till Metropolis. När han fick se orgelstämman 
kontaktade han mig och undrade om jag vill spela den.

Orgelstämman är 120 sidor lång och den är en utmaning. Stefan 
berättar att musiken i gamla stumfilmer klingar hela tiden och 

ställer stora krav på musikerna. 
– Vi spelar exakt den musik som skrevs till filmen. Det är inte 
tillrättalagt eller ändrat och det stämmer på sekunden. Normalt 
sett tänker man på stumfilmsmusik som det som hörs från en ensam 
pianist som sitter och improviserar till handlingen.

Stumfilmen Metropolis räknas som ett av filmhistoriens stora mästerverk och hade premiär 1927. På 
den snart hundra år gamla biografen Kino Babylon i Berlin hade Fritz Langs klassiker nypremiär i ja-
nuari förra året. Inte nog med att man visade den ursprungliga versionen, nästan 2 och en halv timme 
lång, man spelade musiken med en livs levande biograforkester. Filmföreställningen blev en veritabel 
succé spelas fortfarande, ett drygt år senare, för ständigt fullsatt salong. Och succén fortsätter, med den 
svenska musikern Stefan Ydefeldt vid orgeln i den unika orkestern.

Stumfilmen får liv i Berlin
Metropolis av Fritz Lang blev stilbildande för många av 1900-talets science-fictionsfilmer. Här roboten som onekligen för tankarna till C-3PO i Star Wars.

Stefan Ydefeldt spelar på Kino Babylons biograforgel av märket Philips.  
Foto: Nina Brandner. 
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Musiken till Metropolis är 
något helt annat. Musiken 
är skriven för en salongsor-
kester på 20 musiker. Utöver 
den vanliga besättningen av 
slagverk, brass, träblås och 
stråkar finns saxofon, piano 
och biograforgel. 
– Men ingen altfiol. Det fanns 
det sällan i biograforkestrarna. 
Kanske ansåg man att orgeln 
fyllde ut den rollen.

Musiken till filmen är skriven 
av Gottfried Huppertz, som 
komponerade musik till flera 
av Langs filmer. 
– Den är helt enastående. 
Den innehåller inslag av 
kabaré-musik, lite åt Kurt 
Weil-hållet, men ännu mer 
liknar den musiken till en klassisk hollywoodfilm. Den hör hemma i 
den stora symfoniska traditionen helt enkelt.

Orgeln som Stefan spelar på är en den enda biograforgeln som 
finns kvar i Tyskland. Den är av märket Phillips och den är helt 
nyrenoverad.
– Den är K-märkt upp över öronen och är en riktig piporgel. Inget 
digitalt trams, där inte!

I Stockholm finns också en klassisk biograforgel bevarad. 
Den står, hör och häpna, i reaktorhallen på Kungliga Tekniska 
Högskolan.
– Den är snarlik orgeln i Tyskland. Jag fick sitta och öva där ett 
par dar innan jag skulle ner till Berlin. Den orgeln stod förut på 

Skandiabiografen på Drottninggatan men plockades ner i lådor 
och togs därifrån på 50-talet. För fem, tio år sedan var det någon 
som hittade den och med bidrag – jag tror det var från Kungen 
– satte man ihop och fick igång den igen. Det är en Wurlitzer, 
något av biograforglarnas Rolls Royce.
 
På Babylonsorkesterns repertoar finns flera stumfilmsklassiker 
så som Nosferatu, den legendariska vampyrfilmen från 1922 
och Pansarkryssaren Potemkin, Sergej Eisensteins mästerverk 

från 1925. Flera filmer har spelats men Metropolis är den stora 
succén. Den hade nu i mars spelats ett 20-tal gånger.
– Planen var att spela fem föreställningar av Metropolis och ett par 
av Nosferatu.
 
Men biljettsuget var kopiöst och köerna ringlade ut på gatan. 
Man förlängde allt eftersom och började planera för fler stumfil-
mer.

Biografen Kino Babylon ligger mitt i smeten, i Mitte, tio minu-
ters promenadväg från Alexanderplatz. Publiken är ungdomlig 
och det går bra att ta med sig ett glas vin in i salongen. Filmen 
har också gjorts mer lättillgänglig, efter att publiken blivit alltmer 
internationel. Nu visas texttablåerna på både tyska och engelska
– Jag tjatade på dem för tyskarna är hopplösa på det viset. De 
dubbar ju fortfarande alla utländska filmer.

Han tror att anledning-
en till att Metropolis 
har blivit en sådan 
succé handlar om att 
något gick förlorat när 
ljudfilmen kom. 
– Att få höra en orkes-
ter spela live till filmen 
är en fantastisk lyx. Det 
är samma skillnad som 
det är mellan att höra 
Wagner på skiva och 
att se en Wagneropera 
i verkligheten.

Originalversionen av 
Fritz Lans film var länge 
försvunnen. Det fanns 
en nedklippt version 
där nästan en hel 
timma fattades. Men 
år 2008 återfanns helt sensationellt en filmkopia i ett arkiv på 
filmmuseet Museo del Cine i Buenos Aires i Argentina.

Kino-babylon hade ett orkesterdike en gång i tiden men det är 
överbyggt sedan länge. 
– Nu är vi placerade nedanför filmduken. Publiken ser oss och det 
är en kul grej. De är stolta över orkestern. Den är Europas enda 
biograforkester.

Hur gick det då med Stefan Ydefeldts fortsatta spel i Berlin?
– Dagen innan jag skulle åka ringde man från Berlin och medde-
lade att Kino Babylon stängts. Planen framåt är att föreställningar-
na med orkester kommer att återupptas i september. Salongen har 
ju 500 platser så det är först efter att myndigheterna tillåter detta 
som allt kan komma igång igen.

Jonas Nyberg

Vill du åka till Berlin och se Metropiolis på Kino Babylon? Kalen-
darium och biljetter finns på biografens hemsida: babylonberlin.eu

Föreställningsbild ur Metropolis. Foto: Nina Brandner. 

Stefan Ydefeldt med grabbarna i Rolling 
Stones i bakgrunden.

Metropolis i Berlin. Föreställningsaffisch.



Att Musikverket bildades för snart tio 
år sedan hänger ihop med att Rikskon-
serter lades ner. Kulturdepartementet 
behövde skapa en musikplattform för 
att fylla igen en del av de luckor som 
uppstod när Rikskonserter nu inte 
längre skulle få finnas kvar. Det fanns 
ett behov av att skapa ytterligare en 
bidragsinstans, vid sidan av Kulturrådet 
och Konstnärsnämnden. Man valde då 

att slå ihop Statens musiksamlingar – 
som bestod av Statens musikbibliotek, 
Musik- och teatermuseet och Svenskt 
visarkiv – med Elektronmusikstudion 
EMS och skivbolaget Caprice som bäg-
ge tillhört Rikskonserter. Att musikver-
ket fick husera Musikplattformen som i 
sammanhanget endast hade småpeng-
ar att dela ut i stöd, i huvudsak till sam-
arbetsprojekt, var kanske en politisk 

kompromiss. Det naturliga hade varit 
att man hade lagt den nya stödformen 
hos Kulturrådet eller möjligtvis hos 
Konstnärsnämnden. Men troligen ville 
man inte lägga alla ägg i samma korg 
utan skapa ett annorlunda stöd just 
för innovativa samarbeten som också 
skulle sökas hos en ny myndighet.

Starka varumärken
Dan Lundberg hade vid tiden för 
sammanslagningen redan hunnit vara 
chef för Visarkivet i ett decennium. Han 
hade sökt och fått jobbet efter att först 
doktorerat 1994 och sedan blivit docent 
vid Musikvetenskapliga institutionen 
vid Stockholms universitet efter ett 
forskningsprojekt för Kungliga Musi-
kaliska akademien. Han blev chef för 
Arkiv- och biblioteksavdelningen 2013 
och ytterligare några år senare när den 
förra generaldirektören, Stina Wester-
berg fick kliva åt sidan efter mutankla-
gelser i samband med de omtalade 
bjudmiddagarna hos FST och SKAP, fick 
han även ta hand om Musikplattformen. 
Han är med andra ord ingen rookie i 
sammanhanget utan har bra koll på 
den mångfacetterade myndigheten.
– Det är nog få myndigheter som 
innehåller så många starka och viktiga 
varumärken under samma paraply. Det 
kan vara ganska svårmanövrerat med 
alla olika målgrupper, inte minst de 
som passionerat bevakar sina intressen 
hos myndigheten.

Dra nytta av olikheterna
Kungliga Musikaliska akademien håller 
ögonen på Musik- och teaterbiblioteket 
eftersom musikdelen hörde hemma där 
förut. Visarkivet kommer ur insam-
lingsverksamheten och har starka 
kopplingar till folkmusikvärlden och till 
Svensk Jazz. Elektronmusikstudion har 
sina supporters och Scenkonstmuseet 
brottas med att tillfredsställa både 
musik-, teater- och dansälskare.
– Man kan välja att strömlinjeforma el-
ler så kan man dra nytta av de olikheter 

Statens Musikverk är en av Sveriges yngsta myndigheter. Det bildades 2011 och samlade en rad kulturarvsverksamheter, en 
musikplattform, ett skivbolag och elektronmusikstudion EMS under ett gemensamt paraply. Spretigt, kan tyckas, men den 
nya generaldirektören Dan Lundberg vill i stället lyfta fram de starka verksamheterna och den stora mångfalden.
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Generaldirektör och spelman

Regeringen har utsett Dan Lundberg till ny generaldirektör för Musikverket. Han tilldrädde tjänsten i 
maj i år efter att tidigare haft flera andra chefsjobb på myndigheten.
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som finns. Jag tänker att Musikverket 
inte är någonting utan sina varumärken, 
utan sina verksamheter. Det är EMS, 
Visarkivet, Caprice, Scenskonstmuseet 
och Musik- och teaterbiblioteket som 
skapar Musikverket. Och vi är starka 
tillsammans med alla våra olikheter.

Tomt på vinden
Just nu är det tomt på Musikverket. I 
princip alla anställda arbetar hemifrån 
och det ekar ödsligt i kontorsrummen 
uppe under takåsarna på Scenkonst-
museets vind.
– Det är rätt trist. Jag tänker på hur 
många vilda och underbara idéer man 
kommer på när man träffas och hur 
många bra projekt som också kommer 
fram då. Och hur inga idéer alls föds ur 
ensamheten. 

Rätt till kulturarvet
Dan Lundberg övergår i myndighets-
existensialistiska (sug på den, ni!) 
funderingar.
 – Så här i Coronatider har jag funde-
rat på vad som händer om man skulle 
lägga ner Musikverket. Det kanske inte 
skulle hända någonting, åtminstone 
på kort sikt. Tillgång till kultur och 
kulturarv är viktigt på lång sikt. Det är 
människors rätt till sin historia och sitt 
kulturella ursprung. Precis som att vi 
har rätt till, och behov av, en levande 
natur och ren luft att andas. Det är så 
klart också viktigt för forskare. Men 
det är inga akuta behov – om vi tar bort 

sådant för människor märker vi kanske 
inget till att börja med men så små-
ningom försämras livskvaliteten och 
vi börjar må allt sämre. Men det finns 
förstås också akuta behov hos musiker 
och kulturskapare som märks direkt nu 
när arbetssituationen förändrats. 

Corona-anpassa projekten
Bidragsutgivningen har stött på pro-
blem. Eftersom publika sammankoms-
ter är förbjudna har det fullständigt 
slagit ut konsertverksamheten. De som 
söker stöd hos musikplattformen har 
läst bidragskriterierna. Där står att alla 
projekt måsta ha publika möten.
– I ansökningarna skriver man förstås 
att man tänker anordna konserter och 
festivaler, för publik. Vi är en statlig 
myndighet och därmed kan vi inte ge 
stöd åt något som bryter som svenska 
lagar och förordningar. Vi kan alltså 
inte stödja de ansökningarna. För att 
avhjälpa det har vi nu fått göra tillfälliga 
avsteg från våra egna kriterier. 

Katastrof utan bidrag
Det man har gjort är att man strukit det 
som säger att projekten måste ha pu-
blika möten och Musikverket har skrivit 
till alla som har ansökt att de måste 
garantera att de ska anpassa projekten 
till svensk författning och göra kon-
serter på webben och/eller för mindre 
publikgrupper. 
– Det vore ju en katastrof om inte 
musiker kan få bidrag just nu när det 
är exceptionellt svåra tider, bara för att 
bidragen bara kan ges till just publika 
evenemang. 

Oläglig stäng-
ning
Scenkonstmu-
seet är stängt 
för allmänheten 
på grund av 
Corona. Stäng-
ningen kom 
olägligt efter-
som museet 
äntligen började 
se en ljusning i 
besöksstatisti-
ken efter att ha 
haft det trögt 
efter nyöppnan-
det 2017. 

– Ett musikmuseum eller ett dans- och 
teatermuseum är sällan den jätte-
stora publikmagneten. Det är inget 
Vasa-skepp som lockar publik från hela 
världen. Kanske förstod man inte heller 
hur svårt det är att etablera ett nytt 
koncept och ett nytt varumärke. Det tar 
både tid och stora resurser. Man kan ju 
kanske tro att när man sammanförde 
tre konstarter i ett och samma museum 
så får man tre gånger så många besö-
kare. Det får man inte. Trots allt detta 
kändes det som om vi verkligen var på 
rätt väg ända fram till i början på mars 
då allt tog stopp. Men jag är hoppfull, 
och när vi kommer igång igen ser jag 
verkligen fram emot att jobba med och 
att stötta museet. 

Dags att flytta
Visarkivet, Caprice och biblioteksverk-
samheten kommer i juni 2021 flytta till 
nya lokaler på Gärdet. 
– Redan nu jobbar vi med förberedelser. 
Alla arbetsuppgifter går naturligtvis 
inte att genomföra i och med osäkerhe-
ten om hur lämpligt det är, ur smitto-
risksynpunkt, att jobba tillsammans i 
arkiven. Till hösten, om det fortsätter, 
kanske vi kan arbeta i skift i den del 
av samlingarna som finns placerade i 
arkivdepån, strax utanför tullarna. 

Granne med Steinway
Det var inte lätt att hitta nya lokaler 
som kunde ersätta de nuvarande. Det 
är överhudtaget svårt att hitta lokaler 
i Stockholm med en hyresnivå som är 
ekonomiskt försvarbar. Ännu svårare 
har varit att hitta en byggnad som står 
pall för 1000 kilos tyngd per kvadrat-

Succén uteblev när Scenkonstmuseet efter flera års ombyggnad öppnade 2017
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meter. Men det gick till slut och Dan 
Lundberg är förväntansfull. 
– Det kommer att bli toppen! Dessut-
om finns Steinway i samma hus. Tänk 
om vi kunde övertala dem att placera 
en demoflygel i biblioteket. Det vore 
underbart.

Samlingarna växer
Visarkivets samlingar växer hela tiden, 
framför allt genom donationer. De kan 
se mycket olika ut. Gemensamt för alla 
donationer är att de är mycket resurs-
krävande. Dan Lundeberg säger lite på 
skämt:
– Det är en änka som ringer och säger: 
Min man samlade stenkakor hela livet. 
Nu har jag fem miljoner stenkakor på 
vinden och själv orkar jag inte ens gå 
upp dit längre. 

Men det är vanligt med donationer från 
musiker som har avlidit. En sådan är 
exempelvis Git Magnussons samling 
från Vispråmen Storken och Mose-
backe. 
– Det bästa att arbeta med är donatio-
ner från människor som fortfarande 
lever. Just nu håller vi på med Georg 
Riedels material som kommer till oss. 
Han finns ju tillgänglig för att gå ige-
nom det med oss. Det är kul.

Persikoträdgårdarnas musik
Den som känner Dan Lundberg sedan 
tidigare (det gör redaktör Nyberg) har 
oftast sett – och hört – mer av en annan 
sida hos honom; den musikaliska. Han 
spelade klarinett professionellt i bal-
kangruppen Orientexpressen. Det var 
genom den gruppen han fick kontakt 
med den turkiska musikern Ziya Ayte-
kin vars spel han byggde sin doktorsav-
handling kring. Avhandlingen fick den 
poetiska titeln Persikoträdgårdarnas 
musik. Avhandlingen blev startskottet 
för hans akademiska karriär.
– Det är jobbigt att vara frilansmusiker.
Ifall man blir erbjuden ett fast jobb så 
är det självklart lockande. Tjänsten 
som chef för Visarkivet var faktiskt min 
första fasta anställning. 

Klarinettist
Han är fortfarande en habil klarinettist, 
han spelar ett otal ryska folkinstrument 
i Södra Bergens Balalaikor och han är 
riksspelman. På Härjedalspipa. 

– Jag spelade en del folkliga flöjter och 
jag fick tag i en Härjedalspipa. Jag har 
alltid tyckt om att borra lite djupt i det 
som intresserar mig. Jag tänkte att 
jag skulle lära mig hela Olof Jönssons 
repertoar som finns på Visarkivet. 

Rikspelman på Härjedalspipa
Dan Lundberg berättar att Olof Jönsson 
och hans bror Jonas i Basen bodde i 
husen bredvid varandra i Överberg utan 
för Sveg. Jonas byggde flöjterna och 
Olof spelade på dem. Första gången 
de låter tala om sig är att de deltar i 
en spelmansstämma i Sveg 1909. Så 
småningom blev Olof Jönsson upp-
märksammad av Sveriges Radio och av 
ULMA, Uppsala Landsmålsarkiv. Han 
blev inspelad och något av en kuriositet.
–Det finns bara en repertoar för Här-
jedalspipa och den är efter honom. 
Det är inte mer än ett 30-tal låtar. Jag 
tänkte att jag skulle bli expert på Olof 
Jönssons repertoar och spelstil och 
överföra den på fiolrepertoaren från 
samma område. Och så bestämde jag 
mig för att bli riksspelman. 

Han spelade upp för en jury, blev god-
känd och fick Zornmärket i silver. 
– Jag blev då den första riksspelman-
nen på Härjedalspipa. Nu finns det 
flera.

Jonas Nyberg

www..olaffaren.se                                      

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

Beställ strängar, tillbehör 
noter  och annat  som du 
behöver i vår  webbshop 
 
Där .nns också många
musikaliska presentartiklar

 

-move be!er " play be!er

Undervisning och kurser  – också online 

Anmälan/info till Sigrid Egtvedt  

email: musikerfriskvard@gmail.com 

 

Timani certifiering för musiker 

Institutt for Musikerhelse i Oslo 

Frist för anmälan 15.november  

För mer info och uppdaterad kurskalender se 

www.timani.no/kurs 
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Två Härjedalspipor i mitten av montern som 
återfinns på Scenkonstmuseet
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Många orkestrar har under våren jobbat vidare trots det faktum att inga publika konserter har kunnat genomföras. Istället 
har man spelat kortare konserter som har streamats live. De flesta har spelat på mindre besättning och kreativiteten har 
varit stor. De professionella körerna har valt olika vägar. Några har sjungit med bara halva styrkan, någon har arbetat vidare 
med hela numerären och det finns exempel på de som i princip helt har avstått från att jobba i grupp. Gemensamt för samtli-
ga aktiviteter är att man försökt sprida ut sig på ett säkert sätt för att undvika smittspridning.

Ombudsmännen på Symf har fått ta emot massor av sam-
tal som har handlat just om vilka regler som ska gälla vid 
repetitioner och inspelningar. I Sverige har det inte gjorts 
några riktade undersökningar kring hur musiker och sånga-
re ska förhålla sig till varandra när de arbetar tillsammans. 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det enda vi 
kunnat utgå ifrån och svaren till oroade musiker har utgått 
ifrån dessa. Res inte i rusningstrafik, stanna hemma om du 
har symptom eller tillhör en riskgrupp, håll avstånd, tvätta 
händerna i minst 20 sekunder och allt sådant vi alla försöker 
hålla oss till i det dagliga livet.

Studie om smittspridning
I Tyskland däremot har sju orkestrar i Berlin tillsammans 
med läkare från universitetssjukhuset Charité genomfört en 
studie kring riskerna med smittspridning från blåsinstru-
ment. Det fanns en oro för att dessa kunde sprida droppsmit-
ta ända upp till 12 meter. Undersökningen visade dock att så 
inte var fallet. Man kunde efter mätningar konstatera att ett 
säkerhets på två meter faktiskt räckte gott och väl.

Musikers säkerhetsavstånd
Gerald Mertens, förbundsdirektör för det tyska musiker-
förbundet (och chefredaktör för den tyska musiktidningen 
Das Orchester), skriver på sin nätsida om undersökningen 
och de rekommendationer man kom fram till. Han skriver 
att orkestrarna i Tyskland efter den genomförda studien nu 
börjar arbeta igen. Men inte inför publik. Säkerhetsåtgärder 
för publiken måste utarbetas separat. 

De tyska rekommendationerna för orkesterverksamhet lyder 
så här:
• Avstånd mellan stråkmusiker ska vara 1,5 meter.
• Avstånd för blåsare ska vara 2 meter. Instrument ska  
   rengöras med engångsdukar (som sedan ska kasseras)  
   eller tygservetter (som ska tvättas). Brassmusiker ska ha  
   extra plexiglasskydd.
• Slagverkare ska hålla avstånd på 1,5 m och undvika att  
   dela instrument och klubbor.
• Harpor och tangentinstrument ska placeras 1,5 m från  
   varandra.
• Dirigentens avstånd till orkestermusikerna ska vara minst  
   2 meter under repetitioner och 1,5 meter under konserter.

Andra skyddsåtgärder
Man rekommenderar också allmänna skyddsåtgärder:
• Kontrollera dina symtom: Daglig självundersökning av  
    kliniska tecken som indikerar COVID-19: feber, hosta,  
    rinnande näsa, ont i halsen, andnöd, huvudvärk och  
    muskelvärk, svaghet, lukt- eller smakstörningar. Om ett  
    eller flera av dessa symtom känns av ska musikern stanna  
    hemma och kontakta en läkare (för ett eventuellt test för  
    SARS-CoV-2).
• Arbetsgivaren erbjuder anställda i högriskgrupperna för  
   COVID-19-infektioner att utebli från orkesterverksam- 
   heten. Om de själva önskar kan de dock delta i  
   verksamheten.
• Se till att ha god handhygien och hosta i armvecket. Hand- 
   desinfektion ska användas (åtminstone när du kommer in  
   och lämnar arbetsplatsen).
• Fysiskt avstånd på minst 1,5 m i allmänna kontakter med  
   kollegor. Munskydd bör bäras inomhus i lokaler utanför  
   konserthuset, detta krävs inte längre på podiet.
• Arbetsrum, övningsrum, omklädningsrum och toaletter  
   ska rengöras regelbundet.

Ingen kunskap om sångare
Tyvärr finns ingen motsvarande studie för sångare. Symf 
har kontaktat Svensk Scenkonst för att arbetsgivarsidan 
ska initiera en undersökning om vilken smittspridningsrisk 
som finns när en sångare sjunger. Det är ju inte helt orimligt 
att tro att droppsmitta kan färdats längre än två meter när 
korister och solister sjunger ut med fullt tryck. Eftersom 
arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön borde det ligga i 
deras intresse att undersöka om man utsätter sina anställda 
för smittorisker. 

Jonas Nyberg

Vad är ett säkert avstånd?

Kormästaren på TV och körnoterna på paddan – så ser en arbetsdag ut för 
en operakorist. Foto: Malin Emilson.
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symf, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm

Skicka in ditt autogiromedgivande till 
oss, så blir livet så mycket lättare!


