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...att ta ansvar
Nu börjar musiklivet sätta igång igen. Efter ett och ett halvt år av väntan vädrar vi morgonluft. 
Men det är naivt att tro att allt kan vara precis som vanligt. Redan nu ser vi fall av smitta i våra 
ensembler. Konsekvenserna är bistra. Det minsta problemet är att repetitioner avbryts och att 
produktioner försenas. Det verkliga hotet är sjukdomen som nästan 5 000 000 människor har 
dött av. Var rädd om dig och dina kollegor. Vaccinera dig, håll avstånd, tvätta händerna, testa dig 
och stanna hemma vid minsta symptom. Då tar du ansvar, räddar liv och skapar förutsättningar 
för ett friskt och levande musikliv.

Jonas Nyberg
Redaktör

Sveriges Yrkesmusikersförbunds tidskrift I No 3september/oktober 2021

• Drottningholms Barockensemble 50 år • Bayreuth • Madame Maestro •

Symfoni nr 3 2021.indd   1Symfoni nr 3 2021.indd   1 2021-09-17   09:512021-09-17   09:51

Omslagsbilden: Nils-Erik 
Sparf, Anne Sofie von 
Otter och Björn Gäfvert.

Innehåll  
3  Ledare

4  Förbundsstyrelsen

8  DBE 50 år  

   

10 Bayreuth

17 Madame Maestro  

18 Boel tycker till



SYMFONI I SEPTEMBER/OKTOBER 2021 I 3

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

För första gången sedan 2019 samlades 
representanter från våra avdelningar 
på Nalen för ett Förbundsmöte. Hur 
mycket vi än lärt oss om digitala möten 
finns det inget som motsvarar den nyt-
ta som ett verkligt möte ger. De i förväg 
utskickade testerna, handspriten och 
avstånden mellan stolarna vittnade 
dock om att vi inte är igenom pande-
min ännu. Men trevligt var det och nya 
viktiga kontakter togs mellan de olika 
avdelningarna.

Vi har en förbundsstyrelse på plats och 
jag och Anna-Karin Simlund tackar för 
ett förnyat förtroende att leda Symf 
in i en tid som är både spännande och 
utmanande. 

Spännande eftersom vägen fram mot 
att bilda en ny facklig organisation 
för Sveriges samtliga professionella 
musiker åter fick ett tydligt stöd på 
Förbundsmötet. Ett förbund eller en 
federation, hur det nu kommer att se 
ut, som kommer att vara bättre rustad 
att ta sig an kommande utmaningar. 
Ett alternativ som kan locka till sig fler 
oorganiserade, men kanske också an-
dra musiker som i dag är verksamma 
i andra förbund. En starkare röst in en 
alltmer högljudd debatt.

Spännande eftersom vi går in i ett valår 
som med all säkerhet inte kommer att 
likna något annat vi sett, men där kul-
turen eventuellt får en mer betydande 
roll. Att det kan bli så vittnar rapporten 
”Hur fri är konsten?”från Myndigheten 
för kulturanalys som undersökt relatio-
nen mellan kulturen och den politiska 
styrningen. Det är ingen slump att 
rapporten kommer nu när en möjlig ny 
majoritet kan villkora kulturen på sam-
ma sätt som tidigare men med nya mål. 
Debatten om public service och dess 
uppdrag kan knappast föras utan 
att betydelsen av musik och teater i 

utbudet debatteras. Det ska också bli 
intressant att läsa utredningen om 
kulturens återstart som ska publiceras 
i slutet av september. 

Nyligen kom beskedet om att det blir 
fritt fram att åter fylla salongerna från 
29 september och jag tror att hela 
kultursverige jublade samtidigt. Kritik 
av tidpunkten för beslutet, med ifråga-
sättande av avsikten, börjar dock redan 
komma från olika håll. Det är som be-
kant många i befolkningen som av olika 
anledningar inte är vaccinerade.

Mycket kommer att handla om att 
återskapa tryggheten. Smittsäkrade 
evenemang med krav på vaccinpass 
som trygghet för publiken kan nog 
komma att bli verklighet. Det behöver 
ju inte vara pandemi för att man ska 
uppleva en viss oro för att bli sjuk under 
en konsert i februari med tanke på hur 
det brukar låta i salongen.  
För oss handlar det om att skapa en 
trygg arbetsmiljö när vi återgår till 
större ensembler igen. Grunden för att 
uppnå det är en successiv återgång och 
en tät kommunikation mellan ledning 
och ensemble kring hur de anställda 
mår. Respekt för att vissa anställda 
kommer att behöva en längre tid att 
vänja sig vid en återgång till arbetet, 
som kanske inte blir som tidigare, 
måste finnas.  

En annan åtgärd är att fortsätta testa 
personalen regelbundet för att även de 
av våra kollegor som inte kan vaccinera 
sig av olika orsaker får en trygg arbets-
plats. Därutöver kom tydliga signaler 
från FoHM att restriktioner kommer att 
finnas kvar för ovaccinerade, vilket nog 
kan väcka en del frågor kring hur det 
ska fungera för oss i våra olika kollek-
tiv. 
Jag hoppas att slippa höra att man från 
1 oktober säger på arbetsplatserna: Nu 

är allt som vanligt igen, träng ihop er, 
nu måste vi återgå snabbt till ”business 
as usual” , och att cheferna därefter 
drar sig tillbaka till sina kontor. 

Efter den explosionsartade, men nöd-
vändiga, utvecklingen av streamade 
konserter och inspelningar med undan-
tagsavtal måste vi komma fram till en 
ny vardag. Frågan är om intresset finns 
kvar för att uppleva konserter och före-
ställningar digitalt när live-alternativet 
åter är möjligt. Frågan som är het nu 
kanske svalnar. Hur det än blir måste vi 
hitta en skälig ersättning  som hanterar 
arbetsbördan med dess kopplingar till 
arbetsmiljön. Vi måste stå upp för upp-
hovsrättslagen och syftet med den. 

Vi står inte utan arbetsuppgifter det 
kommande året men jag är säker på 
att Symf med den samlade kompetens 
och erfarenhet som finns lokalt och 
centralt, kommer att kunna hantera 
kommande utmaningar.

Gunnar Jönsson 
förbundsordförande

Vi kom, vi sågs, vi röstade
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Det här Symfs förbundsstyrelse
Vid Symfs förbundsmöte 30 augusti omvaldes både ordförande och vice ordförande. Bland övriga styrelseledamoter som re-
presenterar Symfs olika branscher finns musiker med lång erfarenhet av fackligt arbete, både lokalt och centralt. För många 
medlemmar är kanske några av namnen (eller allihop) okända. För att råda bot på detta kommer här en presentation av de 
som ska leda Symf de närmaste åren. För att det inte ska bli för torrt fick de ett par frågor om vad som ligger dem varmt om 
det fackliga hjärtat och de blev också ombedda att skriva något mer personligt.

Gunnar Jönsson, 
förbundsordfö-
rande

• Frilansande 
cellist
• Lokalt förtro-
endeuppdrag: En 
gång i tiden på 
Folkoperan.
• Styrelsemedlem 
sedan år 2013
• Medlem i Symf 
sedan år 1987 
(ungefär)
• Brinner för: 
– Att slippa mötas 
av ”Du kan väl 
spela för lite min-

dre gage. Det är ju ett sååå viktigt konstnärligt projekt” eller 
” Så fint att du får hålla på med din hobby”.
• Om jag inte hade blivit musiker hade jag gärna jobbat 
som sjöman. Jag var på väg att mönstra på en kustfraktare 
vid 16 års ålder men hindrades av att båten sjönk. 
• Bästa partytricket: Stanna hemma.
• Något personligt: Det går inte att leva utan hund.

Anna-Karin Sim-
lund, vice för-
bundsordförande

• Sjunger alt
 •Jobbar i Göte-
borgsoperans Kör 
 • Styrelsemedlem 
sedan år: 2017 i 
denna omgång. 
Jag har även 
tidigare suttit i för-
bundsstyrelsen.
• Medlem i Symf 
sedan år: 1995
• Brinner för: Rätt-

en till barnomsorg på obekväm arbetstid, arbetsmiljöfrågor i 
stort, bra arbetsförhållande även för äldre. 
• Motto: ett gott skratt förlänger livet!
• Om jag inte hade blivit sångare hade jag gärna jobbat med 
arbetsrätt eller som barnrättsjurist, konstvetare, färgexpert 
eller florist.
 • För övrigt är jag bra på: att dra igång projekt av alla de 
slag.

 • I bokhyllan trängs många böcker om konsthistoria, antikvi-
teter trädgård och byggnadsvård. Jag gillar att gå på auktio-
ner och loppisar!

Ann-Kersti Goa, 
del II Orkestrarna

• Cellist i Malmö 
Symfoniorkes-
ter där jag varit 
fackligt engagerad 
i olika roller sedan 
millenieskiftet 
ungefär. Jag var 
ordförande hos oss 
2014–2018. Innan 
dess var jag kassör 
under några år. Jag 
gick med i Symf 
1988. 
• Jag har varit 
suppleant i styrel-
sen ett par år och 
blev invald som 

ordinarie vid senaste förbundsmötet. 
• Min käpphäst är att det är viktigt med arbetsmiljön för att 
få en hög nivå på konserterna, och då menar jag allt från 
schemaläggning och programsättning till ljudnivå och höjd 
på stolar. Förutom det självklara att en bra attityd kolle-
gor emellan gör att det är lättare att nå höga konstnärliga 
resultat.
• Annars vill jag helst vara ute och klippa eller gräva i någon 
trädgård. Gärna stila med att jag är fena på växter och deras 
latinska namn.

Marie Degener 
Troelsen, del III 
Koristerna

• Jobbar som alt 
i operakören på 
Malmö Opera. 
• Bor i Köpenhamn 
och pendlar till 
jobbet i Malmö. 
Jag har jobbat på 
Malmö Opera se-
dan 2008 (on and 
off) och gick med i 
Symf då jag i 2018 
fick fast tjänst. 
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Innan dess var jag medlem i Dansk Skuespillerforbund. 
• Jag brinner för arbetsmiljöfrågor och även om jag repre-
senterar körerna ligger också frilansande sångares villkor 
mig varmt om hjärtat. Jag har själv jobbat länge som frilan-
sare och känner till hur kämpigt det ibland kan vara. 
• Dessutom har jag fokus på gränspendlares villkor. Vi är 
kanske inte många som gränspendlar men det finns princi-
piella frågor som fortfarande är olösta där vi som artister 
utsätts för negativ särbehandling och konsekvensen är att 
det är både dyrt och svårt att jobba som artist och pendla 
över gränsen trotts att vi bor i en region och ett EU där det 
skulle vara möjligt att röra sig över gränsen utan hinder. Och 
många ”hoppar av” söker annat jobb eller byter yrke. Jag 
tycker även i ett större perspektiv att detta utgör ett problem 
för kulturutbyte i Skandinavien och i synnerhet i Öresundsre-
gionen. 
• Utöver mitt sångaryrke jobbar jag en del med text och 
håller på med översättning av musikdramatik. Jag trodde ett 
tag att jag skulle bli arkeolog och jobbade på en utgrävning 
i Frankrike men ett möte med en duktig sångpedagog i Aus-
tralien fick mig att satsa helt på sången. Svenska lärde jag 
mig när jag gick på Ljungskile Folkhögskola. 

Johannes Ögren,  
del IIIa, Opera- och 
teaterorkestrarna

• Instrument: Oboe 
och engelskt horn
• Arbets-
plats: Norrlandso-
perans Symfonior-
kester
• Lokalt förtroen-
deuppdrag: Ordfö-
rande i avdelning 
37.
• Styrelsemedlem 
sedan år: Oj! 2-3 
år, sedan 2019 
kanske?
• Medlem i Symf 
sedan år: 2012

• Brinner för: Tyvärr upptas alltför mycket av min fackliga tid 
av att släcka lokala bränder. Men jag är väldigt förtjust i vårt 
branschråd där man dels kan få veta hur man har det i de 
andra operaorkestrarna, dels ta upp saker som man vill att 
jag ska ta med till förbundsstyrelsen.
• Om jag inte hade blivit musiker hade jag gärna jobbat 
som läkare(?). Pappa tror nog fortfarande att det inte är för 
sent.
• Jag blir bättre och bättre på att skruva med bilen och 
drömmer i hemlighet om att en dag ha ett fint garage med 
billyft där jag kan fixa till gamla Citroëner.
• Bästa partytricket: Om jag inte anstränger mig så har mina 
ögon partaj och tittar åt alla möjliga håll. Samtidigt. Är det 
ett partytrick?

• Jag tycker om tennis, bastu och havet, heavy metal, Mozart, 
rom, deckare, bra film och bra skräckfilm!

Göran Carlsson, 
del IV Länsmusi-
ken

• Spelar klari-
nett och ibland 
även essklarinett 
i Göteborg Wind 
Orchestra. Där har 
jag varit ordfö-
rande i avd 20 sen 
Dackefejden eller 
nåt liknande.
• Medlem i Symf 
har jag nog varit 
sen studietiden 
när jag började 
vikariera i GSO 
och Stora Teaterns 
Orkester. Jag tror 

frilans hade många fler medlemmar på den tiden. 
• En viktig fråga för oss på GWO och andra hus utan full 
sysselsättningsgrad är den problematik detta medför på 
många sätt. Obetald övningstid, svårigheter att få till en jämn 
arbetsbelastning och tjänstledigheter. Vi i GWO har arbetat 
50% i drygt 10 år nu. 

Håkan Svedell,  
del V Frilans

• Spelar violin
• Bor i Stockholm 
och frilansar.
• Ledamot och 
kassör i frilansav-
delningen.
• Styrelsemedlem 
sedan år: 2008
• Medlem i Symf 
sedan år: 2006
• Brinner för: Ar-
betsmarknaden 
och villkoren för 
frilansande mu-
siker.

• Om jag inte hade blivit musiker hade jag gärna jobbat med 
något mer naturvetenskapligt.
• För övrigt är jag bra på att fika.
• Ledig tid är jag gärna på torpet.
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Det kom ett brev till Symf i somras. Två engagerade tjejer skrev till oss och var upprörda över hur orättvist det var när en 
orkester visades under en websänd konsert. Alla musiker fick inte synas i bild lika mycket som andra. De skickade dessutom 
med ett förslag till orkesteruppställning. Med tanke på att orkestrarna i stort sätt spelat i samma podiedukningar i tvåhundra 
år är det såklart dags för lite nytänkande. Symfoni fick tillåtelse att publicera brevet och den innovativa skissen över hur en 
orkester skulle kunna placera sig i framtiden.

Hej Symf!
Vi är en tioårig kontrabasist och en tolvårig flöjtist som är upprörda över hur lite 
uppmärksamhet vissa instrument får i en orkester. Vår pappa hade en onlinekonsert och 
de filmade bara honom några gånger! Till och med när de visade hela orkestern fanns han 
inte med och knappt de andra kontrabasarna heller. 
Vi hoppas ni har tänkt på vad vi har skrivit och ha en fortsatt trevlig sommar.

Mvh Lovisa och Maja Eriksson

För lite kontrabasar!
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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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Köp 6 betala 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.

En av Nordens ledande leverantörer 
av musikinredningar

”Manhasset” 
Världens mest sålda med livstidsgaranti

Välj vagn med 12, 15 eller 25 notställ

  

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 rä
tt”

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 betala 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.

Corona - Covid 19 skydd
Skydd för personal och elever.

Nu har vi fått hem en ny sändning  
av våra plexiglas-skärmar som  
fungerar perfekt som skydd.

Skärmarna har måtten  
1400 x 800 x 6 mm.

Mycket enkelt att flytta tack vare 
stativ med hjul.

När pandemin är över kan ni åter-
använda skärmarna till Akustik- 
skärmar mellan div instrument.
På grund av stor efterfrågan av  

plexiglas i runt hela världen har vi  
ett begränsat antal så gör din  

bokning snarast.

För lite kontrabasar!
Att vara fackligt förtroendevald innebär 
konkret att man är vald med förtroende 
av de medlemmar på arbetsplatsen som 
kollektivavtalet omfattar. I alla fack-
klubbar finns en styrelse som består av 
ett antal personer – dessa företräder 
medlemmarna på arbetsplatsen på olika 
sätt. Alla skyddsombud räknas självklart 
in bland de förtroendevalda.

Laglig rätt att arbeta fackligt
En arbetsgivare får inte hindra en facklig 
förtroendeman att utföra sitt uppdrag. 
Lagen ger fackliga förtroendemän rätt 
att arbeta med alla de uppgifter som 
krävs för att organisera verksamheten, 
bland annat rätten att röra sig fritt på ar-
betsplatsen för att informera om fackliga 
frågor och rätten att disponera lokal eller 
annat utrymme som är lämpligt för upp-
draget, till exempel för ett enskilt samtal.

På andra arbetsplatser än den egna
Några andra rättigheter som regleras i 
lagen och som är betydelsefulla för för-
troendevaldas möjligheter att utföra sitt 
uppdrag är rätt till tid och utbildning. En 
annan sak är att förtroendevalda har rätt 
till ledighet (eventuellt med löneavdrag) 
för att arbeta fackligt på andra arbets-
platser än den egna.

Förtroendevaldas rätt till tid för 
uppdraget
Förtroendevalda har rätt att använda 
”erforderlig tid” för sitt uppdrag. Det 
innebär att man har rätt till så mycket 
tid som behövs för att kunna utföra det 
fackliga arbetet, så länge det kan betrak-
tas som skäligt och rimligt. Detta beror i 
sin tur på antal anställda, förhållandena 
på arbetsplatsen och det som ibland är 
reglerat genom avtal.

Eftersom Symfs medlemmar är kollektivt 
schemalagda utförs det fackliga arbetet 
utanför den ordinarie arbetstiden. På 
så sätt blir inte reptetitionsarbete och 
konsertverksamheten lidande.

Förtroendevaldas rätt till utbildning 
för uppdraget
Förtroendevalda har rätt att få utbildning 
i frågor eller ämnesområden som behövs 
för det fackliga arbetet på arbetsplatsen.

Förtroendevaldas rätt till ledighet för 
uppdraget
Om uppdraget som förtroendevald inte 
bara gäller den egna arbetsplatsen, utan 
även andra arbetsplatser där det saknas 
fackligt förtroendevalda, har man rätt 
att vara ledig med löneavdrag. Det lokala 
facket bör försöka träffa överenskom-
melse med arbetsgivaren om att löneav-
drag inte ska göras. Ledigheten får inte 
vara längre än vad som krävs för att lösa 
den aktuella fackliga uppgiften.

När det fackliga arbetet gäller den egna 
arbetsplatsen har den förtroendevalde 
rätt att behålla sina anställningsförmå-
ner. 

Skydd vid uppsägningar
Lagen ger i vissa fall den fackligt förtro-
endevalde rätt till fortsatt arbete i lägen 
då arbetsgivaren permitterar eller säger 
upp anställda.
Den här bestämmelsen är med an-
dra ord ett undantag från de särskilda 
turordningsregler som finns i lagen om 
anställningsskydd.
Även om den här regeln är utformad som 
en rättighet för den enskilt förtroende-
valde så ska den inte betraktas som en 
personlig förmån för den förtroendeval-
de.

Regeln är till för att underlätta det fackli-
ga arbetet i ett så viktigt läge som vid en 
driftsinskränkning på arbetsplatsen.
Den förtroendevalde kan alltså undantas 
från de vanliga turordningsreglerna. Ett 
exempel: En avdelningsordförande med 
kort anställningstid kan få stanna kvar på 
företaget medan en anställd med längre 
anställningstid får gå.

Förtroendemannalagen
Lagen kom till för att ge de fackligt förtroendevalda bättre möjligheter att engagera 
sig fackligt. För att lagen ska gälla måste det finnas kollektivavtal på arbetsplatsen. 
Lagen gäller alla förtroendevalda som facket har utsett och anmält till arbetsgivaren.

Bra att veta:
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Drottningholms Barockensemble 50 år!
Drottningholms Barockensemble fyller 50 år. Det firar man bland annat med en serie konserter på Riddarhuset i Stockholm 
och med en alldeles sprillans ny jubileumsbok signerad Lars Brolin, som samtidigt passar på att fylla 90 år. Symfoni hälsade 
på hemma hos Lars för att få veta mer om hur allt började.

Våren 1971 fick Lars Brolin en förfrågan från arrangören 
av Ruinspelet ”Petrus de Dacia” i Visby som ville att Lars 
skulle medverka i orkestern till den kommande sommarens 
föreställningar. Det var dock fler musiker som fattades. Lars 
kontaktade några av kollegorna i Kungliga Hovkapellet som 
brukade medverka i föreställningarna på Drottningholms 
Slottsteater. Till Visby fick han med sig Åke Hedlund, viola, 
Lennart Sköld, cello, Alf Petersén kontrabas och från Kungli-
ga Filharmonikerna Hans-Erik Westberg, violin. 
– Det var inte föreställningar varje dag i Ruinspelet. Vi disku-
terade om vi skulle bilda en egen liten barockensemble och 
försöka få göra konserter i kyrkorna på Gotland, berättar 
Lars.

Satte igång att jobba
Han lånade noter från Musikhistoriska Museet och från Radi-
ons barockensemble Musica Holmia som leddes av violinis-
ten Lars Frydén. Den senare kom att betyda mycket för Lars 
Brolin och blev något av en musikalisk mentor för honom. 
Lars tog med sig så mycket musik han kunde få med sig 
tillbaka till Gotland och den nybildade ensemblen satte igång 
att jobba. Med sig fick de också Lars Härnqvist som cemba-
list. Han var vid den tiden organist i Visby Domkyrka och var 
med dem även senare år när de spelade på Gotland.
– Jag ringde runt till kyrkorna och undrade om det fanns 
intresse för att ensemblen skulle komma och ge konserter. 
Det gjorde det.

Fina recensioner
I jubileumsboken kan man läsa att den första konserten 
spelades i Claudelinska Huset i Ljugarn och att tonsättaren 
Maurice Karkoff var där och skrev en lysande recension i 
Gotlands Allehanda.

Lånade instrument
Den första tiden spelade man på moderna instrument men 
det skulle ändras ganska snart. Ernst Emsheimer var vid den 
tiden chef för Musikhistoriska Museet och han och Lars var 
bekanta. Emsheimer lånade välvilligt ut barockinstrument 
som fanns i samlingarna. En fin barockkontrabas fanns på 
Kungliga Operan och ställdes till förfogande. Dessutom fick 
man låna en barockviola från Radion. Nu var det bara stråkar 
som fattades.
– Jag åkte ner till Amsterdam där det fanns en fin stråkma-
kare och beställde barockstråkar till fiolerna, violan och till 
cellon. Alf Petersén hade redan hittat en stråke till kontraba-
sen (eller violonen som det korrekta namnet torde vara) som 
passade fint.
Sedan dess har ensemblens musiker spelat på tidstrogna 
instrument. Det var långt ifrån vanligt och många ”musik-
kännare” beklagade sig över detta och sade sig ana att denna 
”fluga” snart skulle gå över. Så fel de hade.

Namnet godkändes
Namnet Drottningholms Barockensemble uppstod tidigt. För 

Drottningholms Barockensemble firar 50 år med konserter i Riddarhuset i Stockholm. Nils-Erik Sparf, Sten-Johan Sunding, Björn Gäfvert, Karin 
Dungel, Mime Yamshiro-Brinkmann och Yngve Malcus spelade på den första jubiléumskonserten. Anne Sofie von Otter (se tidningens omslag) och 
Johanna Wallroth var sångsolister och Olle Torsander var solist på traversflöjt.
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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 
 
Vi har ett stort sortiment av
musikaliska presentartiklar!

att få det godkänt pratade man med Bertil Bokstedt som var 
chef för Kungliga Operan (som då hette Kungliga Teatern) 
och intendent vid Drottningholms Slottsteater. Han tog upp 
det med Drottningholms Slottsteaters styrelse och namnet 
godkändes. 
– Det var några som upprördes (här nämner Lars ett par 
namn som han inte vill ska stå i tidningen) men Drottning-
holm är ju trots allt en ort och det står var och en fritt att 
använda namnet så vi behöll det.

I Hovkapellet sedan 1964
Lars Brolin anställdes som stämledare i altviolinstämman 
i Kungliga Hovkapellet redan 1964 och spelade där i mer än 
trettio år. Han spelade också viola d’amore, ett instrument 
som förekommer ibland annat baletten Romeo och Julia av 
Prokofjev. I Drottningholms Barockensemble var det barock-
fiolen som gällde, i varje fall fram till 1981.
– Nils-Erik Sparf kommer med på 1980-talet. Han fick spela 
andrafiol, säger han med ett snett leende. 

Samma klang
På frågan om han tycker att spelet och klangen har föränd-
rats genom åren, funderar han ett slag och säger:
– Det vete katten om det är någon större skillnad. När jag 
lyssnar på den första skivan ”Barock” som kom ut i mitten på 
70-talet tycker jag att vi har fått till en fantastisk klang. 

Bästa cellisten
Det är många namn som har kommit och gått igenom åren. 
Lars blir särskilt varm i rösten när han nämner Kari Ottesen.
– Hon var en fantastisk barockcellist. När hon spelade 
tillsamman med Alf Petersén på bas och Anders Öhrwall på 
cembalo så lät det helt fantastiskt.

Strängkaos
Ibland utökades ensemblen till det man kallade den stora 
gruppen. Haydns Skapelsen och andra större verk spelade 
man i Berlinerfilharmonikernas stor sal. Lars minns dem 
som fantastiska konserter i en fantastisk sal. Han minns 
också ett speciellt tillfälle då e-strängen brast på Kristina 
Westfelts fiol. Dirigenten hade redan innan konserten sagt 
om något sådant skulle hända så stoppar han konserten och 
väntar på att strängbytet blir klart.
– Dirigenten avbröt konserten och jag tog Kristinas fiol för att 
gå ut och byta strängen. Jag hade lagt strängarna på flygeln 
utanför salen. Men de hade släckt ner allt ljus därute. Jag 
bytte sträng och gick tillbaka med den till henne. Jag fick 
världens applåder av de 2000 i publiken. Kristina kämpade 
för att stämma upp fiolen och så small det igen. Jag hade 
tagit fel satt på en a-sträng därute i mörkret!

En ny bok?
Det finns en del skojiga anekdoter att läsa i jubileumsbo-
ken men de flesta finns antagligen i ensemblens kollektiva 
minne. På frågan om det kan bli flera böcker framöver tvekar 
Lars och säger:
– Nisse (Nils-Erik Sparf) tycker att vi borde skriva en bok om 
alla skandaler. Vi får se hur det blir med det.

Jonas Nyberg Lars Brolin spelade sina sista konserter med Drottningholms  
Barockensemble 2014. Han var då 83 år. Foto: Alexander Kenny
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Festspelen i Bayreuth startades av Richard Wagner 1876. Sedan dess har hans operor framförts i Festspelshuset som 
Wagner lät uppföra. Och sedan 1951 har det varit en obruten svit av festivaler. Förra sommaren tog det stopp. Coronapan-
demin som tvingat hela Europas kulturliv på knä stängde också ner festspelen i Bayreuth. Det var därför med viss bävan 
och osäkerhet som planeringen inför sommarens återstart drog igång. En närmast sensationell konstruktion för att hindra 
smittspridning i Festepelens 140 medlemmar stora operakör installerades i korsalen.

Risken för smittspridning tvingade ledningen för festspelen 
att ta till en mängd åtgärder. Vetskapen om att sång har varit 
orsak till flera stora utbrott av smitta gjorde att inte minst 
körens verksamhet omgärdades av rigorösa mått och steg. 
Mathew Bridle sjunger i kören och är den som skött förhand-
lingarna med ledningen under det gångna året.
– Vi har delat upp kören i två grupper. Scengruppen och 
korsalsgruppen. Korsalsgruppen sjunger i mikrofoner och 
scengruppen agerar och mimar i föreställningen. Vi är helt 
separerade från varandra, berättar han.

PCR-test varje dag
Båda grupperna har repeterat musikaliskt och sceniskt så 
att om något skulle hända kan den ena gruppen ersätta den 
andra.
– Vi har genomfört alla repetitioner i ansiktsmask. Det har 
varit extremt tröttsamt och väldigt varmt. Vi har också hållit 
lite större avstånd än vanligt. 

All medverkande har PCR-testats varje dag. Från början 
var det planerat att testerna skulle göras varannan dag 
med snabbtester och varannan dag med de mer träffsäkra 

PCR-testerna.
– Delstaten Bayern ändrade validiteten på PCR-test från 72 
timmar till 24 timmar och efter det bestämdes att alla med-
verkande skulle testas varje dag med PCR-test. Vi har också 
haft scener där det har varit nära kontakt med solisterna. I 
Den Flygande Holländaren satt jag framför en av solisterna 
som sjöng så att saliven stänkte över mig. Då var jag väldigt 
glad över att vi gjorde de här testerna varje dag. Annars hade 
jag varit väldigt orolig.

Ingen kontakt mellan grupperna
Vad är strategin om någon får ett positivt pcr-test?
– Jag är inte helt säker på vad strategin är. Vi har faktiskt 
haft ett eller två positiva test i orkestern. Jag förutsätter att 
orkestern också är delad i två och har samma system som 
vi har i kören. Jag antar att den orkesterdelen borde stanna 
hemma i fem dagar men i de här fallen var det bara de som 
satt närmast som gick hem och stannade där i fem dagar 
efter att det testat negativt. Vi har i princip ingen kontakt med 
den andra gruppen. Men självklart kan inte arbetsgivaren 
bestämma över vad som händer på fritiden. Man träffas i 
affären eller på restauranger på stan.

Festspelen i Bayreuth åter igång
Operakören, kormästaren och repetitören placerade i olika bås av plexiglas för att hindra smittspridning av Covid-19. Foto: Enrico Nawrath
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Plexiglashytter
I korsalen har man byggt upp ”badhytter” av plexiglas 
placerade en och en halv meter från varandra med mikrofo-
ner framför. Alla korister är helt separerade från varandra. 
Dessutom har man installerat ventilationsrör som suger ut 
gammal luft och blåser in frisk luft. 
– Det var mycket märkligt att sjunga eftersom man inte kun-
de höra den som satt bredvid. Det var svårt att hitta gemen-
samma klanger och att hålla ton. Men efter en vecka började 
alla vänja sig. Men nu funkar det och ”bakomkören” sjunger 
på det sättet i alla sommarens föreställningar. 

Låter inte som vanligt
Operakören i Bayreuth har 140 medlemmar. Det är en impo-
nerande storlek och reaktionerna på att det i sommar bara 
är hälften som faktiskt sjunger har inte uteblivit. Mathew 
Bridle tycker att det låter som om man dragit ner volymreg-
lagen. Reaktionerna från orkesterns musik har gått i samma 
linje. Det låter bra, men för lite.
– Det är bra att det inte låter som vanligt. På sikt räddar det 
jobb.

Sångare från 27 länder
Förr kom koristerna som sjunger i Festspelens operakör 
mestadels från de tyska operahusen och de hade detta som 
ett extrajobb över sommaren. Men de senaste åren 15 åren 
har säsongerna förlängts i de tyska operahusen och där-
med har det undan för undan blivit fler frilansare. Det är inte 
längre bara tyska sångare. I år består operakören av sångare 
från 27 olika länder. Mathew Bridle själv är från Skottland.
– Det är egentligen inget medvetet val utan man har tagit de 
som gjort bäst ifrån sig på provsjungningarna. 2019 var det 
65 procent frilansare och i år är det 72 procent. Det betyder 
inte nödvändigtvis att kören blivit ”yngre”. Det beror lite på 
röstfacken. Andraaltars och basars röster håller ofta längre 
upp i åldrarna.

Förhandlat kontrakt
Han har jobbat ett och ett halvt år 
med att förhandla kontrakten för 
den här säsongen så att alla 140 
sångare skulle få jobba. 
– Det var inget jag fick betalt för 
men jag tyckte det var oerhört vik-
tigt att kören inte decimerades. 

Halva årslönen
Katarina Wagner, som är barn-
barnsbarn till Richard Wagner, 
operaregissör och sedan 2008 
ledare för Festspelen, gjorde i vå-
ras ett uttalande i tysk press som 
kunde tolkas att hon ville att kören 
skulle reduceras och kanske till 
och med bytas ut. 
– Det här är ju en anställning som 
sångare så desperat behöver och 
därför var det mycket angeläget 

att verka för att körens numerär blev oförändrad. För många 
korister ger jobbet här i Bayreuth halva årslönen och när 
det inte fanns arbete här under förra säsongen, och ingen 
annanstans heller, var det en katastrof.

Ett känslosamt möte med publiken
I år inleddes Festspelen i Bayreuth med Den Flygande Hollän-
daren. Publiken var hälften så många som vanligt eftersom 
varannan stol stod tom för att kraven på avstånd skulle hållas. 
Förbundskansler Angela Merkel var där för den högtidliga 
återinvigningen och förväntningarna var skyhöga. För Mathew 
Bridle och hans kollegor blev det en underbar kväll.
– Det var extremt rörande vid applådtacket. Här stod 
människor på scenen och tog emot publikens ovationer efter 
ett år där alla hade kämpat för att överleva ekonomiskt. 
Högutbildade, begåvade och erfarna sångare som istället för 
att utöva sina yrken istället jobbat i vården, som pizzabud eller 
bakat bröd fick nu 
äntligen vara i sin 
rätta miljö igen. Det 
var väldigt rörande. 
Då kändes allt det 
hårda förhandlings-
jobb som jag lagt ner 
under 14 månader 
var värt vartenda 
ögonblick.

Operafacket
Mathew Bridle har 
inte behövt gör 
allt jobb själv. Det 
tyska fackförbundet 
för sångare och 
dansare, VdO, har 
hjälpt till på alla sätt 
och vis.

Scen ur årets uppsättning av Den Flygande Holländaren. Foto: Enrico Nawrath

Mathew Bridle fikar i parken före föreställningen 
 av Tannhäuser där han inte får sjunga en ton.
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fortsättning från förra uppslaget

– De har varit fantastiska. De skapade ett speciellt medlem-
skap för oss sångare här i Bayreuth som var kraftigt rabat-
terat, vi behövde bara betala halva medlemsavgiften. De har 
arbetat intensivt med att hjälpa mig med förhandlingar och 
all juridik kring anställningar och kontrakt.
–Jag pratar tyska riktigt bra men ”paragraftyska” klarar jag 
inte. Deras jurister förhandlade direkt med Festspelens juris-
ter så att jag slapp det, för det hade jag aldrig klarat av. Dess-
utom tog de kontakt med det tyska musikerförbundet, DOV, 
för att kalibrera våra löner med musikernas. Resultatet blev 
att tarifferna för musiker och korister blev precis desamma. 

Tråkigt att inte sjunga
Är det inte orättvist att ni som mimar på scenen får applåder-
na och inte de som faktiskt sjunger?
– Jo, så är det ju. Kormästaren som kommer upp scenen 
i applådtacket pekar visserligen på högtalarna men jag är 
osäker på om publiken förstår det.

– Det är faktiskt ganska tråkigt att stå på scenen under fö-
reställningen och inte få sjunga utan bara mima. Det har fått 
mig att utveckla stor sympati för alla statister som år efter 
medverkar på scenen på det här sättet. Det är helt enkelt 
fruktansvärt trist.

Bästa sommarjobbet
Mathew menar att sjunga i operakören under Festspelen i 
Bayreuth är det bästa sommarjobb man kan ha i Europa. Det 
är bra betalt och de 140 koristerna blir som en stor familj. 
Bayreuth är en liten stad och man stöter på varandra hela 
tiden.
– Planerna på att den här sommaren reducera kören och att 
ersätta den ickesjungande delen med lokala statister hade 
varit negativt på många sätt. Inte bara för det sociala livet 
utan också för att det hade varit mycket svårt att återskapa 
kören i sin fulla numerär. Det hade antagligen varit slutet på 
det som kanske är världens största professionella operakör.

Wagnersällskapet 
i Würzburg
Under sommaren 2021 spelades fyra Wagneroperor under 
Festspelen i Bayreuth. Först ut var Den Flygande Hollän-
dare, följt av Tannhäuser, Valkyrian och Mästersångarna i 
Nürnberg. Symfonis utsände fick med benäget bistånd en 
biljett till Tannhäuser, en bejublad uppsättning som hade sin 
premiär 2019. Det är inte ovanligt att man får vänta i flera år 
på en biljett till Festspelen men med hjälp av Thomas Kest-
ler från Wagnersällskapet i Würzburg gick det vägen.

Det finns 125 Richard Wagnersällskap i världen och den 
näst största hittar man i Würzburg, som ligger i Franken 
som är en del av den tyska delstaten Bayern. Den allra 
största finns i London och gemensamt för alla dessa för-
eningar är att de på olika sätt arbetar för att skapa intresse 
och fördjupa förståelsen för Richard Wagners verk.

Ger pengar till barnopera
Thomas Kestler (som råkar 
vara redaktörens dotters pojk-
väns pappa) är till yrket skatte-
jurist och har sin firma förlagd 
till Würzburg, inte långt från 
Bayreuth. Han är sedan fem år 
tillbaka ordförande för Wagner-
sällskapet i staden. Förutom 
att åka runt till olika Wagnerfö-
reställningar runt om i Europa 
med sällskapets medlemmar 
skjuter man till pengar för Bayreuths barnföreställningar.
– I år spelas Mästersångarna i Nürnberg och man gör en 
kortversion för barn och ungdomar. Då spelar musiker från 
Festspelsorkestern med sångsolisterna från den stora 
föreställningen. Vi bidrar med pengar till detta, säger han.

Försökte stötta musiker och sångare
Under pandemin har Thomas Kestler och hans Wagner-
sällskap försökt hitta sätt att hjälpa alla de musiker och 
sångare som inte kunnat har kunnat arbeta på grund av 
restriktionerna. De erbjöd sig att betala sociala avgifter för 
de konstnärliga utövarna som är knutna till Festspelen I 
Bayreuth.
– Tyvärr visade sig det var omöjligt. De tyska skattereglerna 
satte stopp för det, säger han.

Allt har stått stilla
De försökte istället ordna konserter i Würzburg men inte 
heller det gick att genomföra. Inte heller Wagnersällskapet 
har kunnat träffas eftersom inga sammankomster med fler 
än fem personer har tillåtits. 
– Allt har stått stilla det senaste året men vi hoppas kunna 
ha vårt första möte i september, säger Thomas.

Jonas Nyberg

Tannhäuser imponerar med smarta tekniska lösningar, kreativa projektioner 
och strålande solister. I bilen synns Stephen Gould som Tannhäuser och 
Ekaterina Gubanova i rollen som Venus. Foto: Enrico Nawrath
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Frilansavdelningen ǀ E-post: frilans@symf.se

Till att börja med vill jag som nytillträdd 
ordförande för avdelning 14 tacka för 
förtroendet. Nu när publikrestriktionerna 
ser ut att hävas eller åtminstone lätta 
betydligt hoppas frilandsstyrelsen att vi 
snart kan återgå till att koncentrera oss 
på våra huvudfrågor.

Med detta sagt är situationen för våra 
medlemmar fortsatt skör. För många 
av de frilansare som har haft a-kassa 
under epidemin är ersättningsdagarna 
nu på väg att ta slut. För dessa musiker 
kan en veckas arbete i en orkester vara 
skillnaden mellan att uppfylla ett nytt ar-
betsvillkor och att bli utförsäkrad. Det är 
alltså värt att än en gång upprepa för våra 
institutioner: När ni behöver en vikarie, 
välj en frilansare!

I början av pandemin präglades musik-
branschen av inställda föreställning-
ar och konserter. Snart såg vi i olika 
nyhetsinslag och inlägg på sociala medier 
hur musiker och sångare från orkestrar 
och operahus gjorde små framträdanden 
utanför äldreboenden och vårdhem. Det 
var konserter i det enkla formatet: en 
liten kör som sjöng Verdi, ackompanjerad 
av ett digitalpiano på vingliga ben, eller 
en brasskvintett utrustad med notkläm-
mor. För publiken – äldre och sjuka som 
satt isolerade och som drabbats hårt av 
pandemin – blev dessa små konserter en 
stark upplevelse. Och musikerna vittnade 
om att det kändes mycket meningsfullt 
att göra den här sortens insats.
Att få ta del av kultur också som sjuk eller 

i livets slutskede är en rättighet i Sverige. 
Ansvaret för kulturen i vård och omsorg 
bärs av regionerna, och när det gäller 
hur väl behoven tillgodoses syns stora 
skillnader mellan de olika landsdelarna. 
Detta görs delvis med fast anställda en-
sembler där uppgiften ingår i uppdraget, 
men också med fria grupper, som i de 
goda exemplen, kan få göra veckolånga 
turnéer med flera konserter om dagen 
och betalning i enlighet med symf:s tarif-
fer. I andra regioner får man ett nolltim-
marskontrakt, där man får varje uppdrag 
var för sig, utspritt över tid, och mot en 
betalning under våra minimitariffer.   

I pandemins spår är det ofrånkomligen 
så att vård kommer att ställas mot kultur 
i regionernas budgetar. Med en växande 
vårdskuld ökar också risken för minska-
de kulturanslag. Redan innan pandemin 
bröt ut hade Region Stockholm beslutat 
att lägga ner sin utbudskatalog för kultur 
i vård och omsorg. Nu skulle i stället 
pengar delas ut i form av projektstöd. 
Bland 2021 års beviljade ansökningar har 
endast EN musiker beviljats projektstöd 
för musik för äldre, i ETT projekt på ETT 
mindre sjukhus. Utöver detta bidrar Blå-
sarsymfonikerna med mindre ensembler 
som spelar för äldre. De musikerna ska 
dessutom producera egna konserter 
och skolkonserter, allt inom ramen för 
sina halvtidsanställningar. Och ja – även 
Blåsarsymfonikerna har levt i osäkerhet 
om framtiden.
Här får ni ursäkta ett visst Stockholmsfo-
kus. Frilansstyrelsen består för när-

varande av representanter från de tre 
största städerna i Sverige, men vi verkar 
förstås för frilansare i hela landet. Att 
Stockholm har flest frilansande musiker 
är naturligt. Att just Region Stockholm 
utmärker sig negativt när det gäller att 
främja det fria musiklivet är beklagligt. 

Något av det bästa med att vara frilan-
sare är att vi får verka i så många olika 

sammanhang. Utöver arbetet i våra 
orkestrar och körer har vi till exempel 

också möjligheten att utforma skolkon-
serter eller program för exempelvis kul-

tur i vården, något som utöver att vara en 
viktig inkomstkälla också kan bli ett sätt 

att skapa egna sammanhang och utöva 
inflytande över det egna arbetslivet. Det 

är också – vilket blivit extra tydligt under 
pandemin – ett vackert sätt att komma 

nära sin publik, på ett annat sätt än i de 
stora salongerna.

Nils Carlsson, ordförande avd 14

Kära frilanskollegor
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Så funkar a-kassan
Tycker du att a-kassan är krånglig? På www.unionensakassa.se 
reder vi ut vad som gäller.

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.

På sidan Frågor och svar har vi samlat information från hela vår 
webbplats i andra format, både kortare och längre, för att du ska  
kunna hitta det format som passar dig bäst.

Du kan välja bland vanliga frågor för att få svar, titta på våra filmer 
eller grotta ner dig i våra fördjupningsblad. Vår förhoppning är att du 
ska få en större förståelse för försäkringen och vad som gäller för just 
dig.

Peder Källman Violinbyggarmästare, Göteborg. 
www.pederkallman.se

070-325 21 39
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Boken som boostar din fysiska & mentala hälsa! 
Mer än 100 övningar och tips. 

 
 
 

Body Art Mind – ergonomi, fysioterapi, hörsel & mental träning

LÄS MER OCH BESTÄLL PÅ WWW.BODYARTMIND.SE
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Lediga tjänster i  
Norrlandsoperans  

symfoniorkester

Förste konsertmästare

Viola alt. stämledare

Viola tutti

Violin tutti

Flöjt stämledare

Fagott stämledare

Valthorn 3:e

Timpani

Läs mer och ansök på  
norrlandsoperan.se

Utdrag från vårt kompetens-
utvecklingsprogram:

Hösten 2021

PROVSPELNINGSKURS 
FÖR BLÅSMUSIKER
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MASTERCLASSES 
FÖR SÅNGARE

Läs mer och anmäl på dig på 
musikalliansen.se

GRUNDKURS 
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DIN FRILANS-
EKONOMI m
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För trettio år sedan gjorde filmregissören Christina Olofson en 
uppmärksammad film, Dirigenterna – A Woman is a risky bet. 
Då mötte hon kvinnliga dirigenter från Sverige, Norge, Ryss-
land och USA. De var alla kvinnor som skrev historia, pionjärer 
i ett då fullständigt mansdominerat yrke. Den 22 oktober i år 
har hennes senaste film Sverigepremiär. I filmen Call Me Ma-
dame Maestro återvänder Christina Olofson inte bara till dem 
hon mötte i förra filmen utan här finns också möten med nya 
kvinnliga dirigenter. 

I filmen medverkar några av dem som Christina Olofson 
mötte för 30 år sedan: JoAnn Falletta och Victoria Bond 
från USA och Kerstin Nerbe från Sverige. De ser sig själva i 
dåtiden och reflekterar över hur det var då och hur de ser på 
sig själva idag. Det är lågmält berättat och vackert. Samtidigt 
kommer den där krypande känslan av att nog borde vi ha 
kommit längre. Hur stor är skillnaden i synen på kvinnliga 
dirigenter nu och då? 
– Det är en spegling av vårt samhälle. Vi har kommit långt 
vad jämställdhet beträffar. Men det är som Victoria Bond ut-
trycker det: The fight isn’t over – yet, säger Christina Olofson 
när vi träffas på hennes arbetsplats på Söder i Stockholm.

Det finns en scen i filmen 
där hon frågar en konsert-
huschef när nästa konsert 
med en svensk kvinnlig 
dirigent är. Konserthu-
schefen som just har 
talat om hur jämställt de 
arbetar bläddrar desperat 
i säsongsprogrammet väl 
medveten om att han är 
bortom räddning. Det finns 
ju ingen svensk kvinnlig 
dirigent programlagd…

Filmen visar också dagens 
dirigenter som är mitt 
i sina verksamheter: 
Julia Jones och Cayenna 
Ponchione-Bailey, Storbritannien, Marit Strindlund, Sverige 
och Anna-Maria Helsing, Finland. Stina Widén, som är en av 
de yngsta i filmen, ”brinner för att dirigera” och har flyttat 
till Norge för att få utbildning till dirigent och möjlighet att 
dirigera.
– Hon tyckte inte att utbildningen var tillräckligt bra i Sverige 
och det fanns för få jobb här, säger Christina.

Call Me Madame Maestro slår ingen på fingrarna. Det är helt 
enkelt en film om kvinnliga dirigenter. Den som ser filmen får 

själv avgöra vad den vill berätta. Den är inget manifest. Den 
ger oss en inblick i dirigenters arbete, utsattheten, glädjen, 
skapandet och den eviga frågan som aldrig ställs men som 
ändå finns där: Får jag komma tillbaka? 
Där finns de fina länkarna mellan nutid och det förflutna. 
Filmen börjar med att Victoria Bond ser ett avsnitt ur den 
förra filmen då hon pratar om hur orkestrarna ser på kvinn-
liga dirigenter. Victoria skiner då upp och säger om sitt 30 år 
yngre jag:
– Oj, jag tycker om det här. Det är så underbart. Det är som 
en tidskapsel. Jag har inte sett några bilder av mig från den 
tiden och jag tänker: Jag gilla henne. Jag skulle vilja träffa 
henne!

Christina Olofson har arbetat med film i hela sitt vuxna liv. 
Hon har regisserat och producerat både dokumentärfilmer 
och spelfilmer. Det har genom åren blivit ett trettiotal filmer. 
– Det är viktigt att man och kvinna har tillgång till att göra 
det de är bra på. Elfrida Andrée sa: ”Varje människa har rätt 
att arbeta med det, vartill hon har håg lust och kärlek.” Det 
sa hon redan i början på förra seklet när hon var domkyrko-
organist i Göteborg (den första i landet tillika Sveriges första 
kvinnliga dirigent).

Jonas Nyberg

Call Me Madame Maestro distribueras av Folkets Bio och har  
biopremiär över hela landet 22 oktober.

Call Me Madame 
Maestro

Christina Olofson har både regisserat 
och producerat sin nya film som har 
Sverigepremiär i oktober i år.
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Musikersverige rasade! Ett så obildat och fräckt påståen-
de! Ett påstående levererat mitt under pandemins djupaste 
svacka. Mitt i en tid då många förutom oro och sorg över alla 
covid-drabbade upplevde stor frustration över att konsten 
och kulturens värde lämnats åt sitt öde. Mitt i en tid då yrkes-
identitet, existensberättigande och försörjning gick som en 
centrifug i huvudet på oss alla. Det var inte konstigt att reak-
tionerna blev con tutta forza, ben marcato e molto furioso! 

Jag läste ledaren flera gånger. En ledarskribent kan inte ha 
som syfte och poäng att förolämpa en hel yrkeskår! Oavsett 
vad skribentens poäng var lyste det klumpiga klavertram-
pet om att musiker inte är ett riktigt jobb eller något som 
ungdomar bör ägna sommarlovet åt som i neon vid varje 
läsning och hade samma effekt som om en näve sand blivit 
slängd i ögonen. Den omedelbara svedan gör det svårt att 
avgöra om utfallet är med flit eller en olycka. Oavsett vilket 
var vi flera som dammade av tangenterna för att ge svar på 
detta korkade. Inflödet till tidningen var stor och alla blev inte 
publicerade, men de som fick sin röst hörd sammanfattade 
vad vi alla ville ha sagt. 

Ledaren är nu historia och krutröken har lagt sig men ett par 
saker har surrat kvar i mitt huvud. Varför denna ständiga 
okunskap om musikeryrket och dåliga insikt om musikens 
värde och plats? Och varför detta gammeldags sätt att bekla-
ga sig över ungdomar? Ingen tvivlar väl på att ett sommar-

jobb inom den gröna 
näringen bidrar till 
goda erfarenheter 
som utvecklar mog-
nad inför vuxenlivet 
och bör uppmuntras. 
Men är inte bilden av 
att det endast är den 
typen av arbete som 
danar och fostrar en 
aning förlegad?  
I och med att unga 
praktiserar och för-
ädlar tidigare gene-
rationers uppfinning-
ar förändras tiderna. 
Så har det alltid varit. 
De som vuxit upp de 
senaste tjugo, trettio 
åren har gjort det i 
ett samhälle där spel, 
appar och annan digital verkstad är självklar. De har genom 
youtubers och influencers lockats av kändisskapets glittriga 
gloria och mer än tidigare generationer matats med att de 
kan bli vad de vill och drömmer om. För 00-talets kreativa 
unga har Youtube varit en lika naturlig väg till jobbskapande 
som arbetsförmedlingen. Om möjligheternas väg ligger där 

Ett jobb – på riktigt!

för kammarorkestern Musica Vitae med placering i Växjö.

Orkesterchef
Musik i Syd AB söker

Läs mer och ansök senast 1/10
www.musikisyd.se | www.musicavitae.com

Minns ni ledaren i DN i vårvintras som fick hela musikerkåren att gå i taket? Musiklärarkåren likaså. Kärnan i ledaren är att 
ungdomar borde söka sommarjobb inom den av arbetsbrist drabbade gröna näringen. Enligt skribenten finns där de jobb som 
minsann danar flit och disciplin. Problemet är dock att unga väljer bort de jobben. Skribenten förfasar sig över att ungdomar-
na erbjuds onödiga projektliknande jobb som enligt henne vare sig danar flit och disciplin eller ens kan kallas ett riktigt jobb. 
Spela trumpet anges som exempel på ett sådant onödigt “hitte-på-jobb”! 

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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och glänser 
kanske det 
inte är så 
konstigt att 
ungdomarna 
väljer bort att 
ligga på knä i 
den skånska 
myllan och 
skita ner sig, 
få ont i ryggen 
och frysa fing-
rarna av sig. 

Man kan tycka 
vad man vill 
men i en rörlig 
värld finns 
andra än ung-
domar som 
är beredda 
och tvungna 

att resa till de tunga jobben, vare sig det handlar om bär-
plockning eller att bygga ut föräldrarnas villa. Den liberala 
ledarskribentens gammalmodiga sätt att dra alla ungdomar 
över en kam var trist. Än mer beklagligt är att hon nedvärde-
rade ungdomar som med sitt musicerande sommartid bidrar 
till vår närings återväxt. Med tanke på pandemins hårda slag 
mot vår bransch är den än viktigare. Pandemin medförde att 
många kulturarbetare lämnade branschen och den skapade 
stor stress kring inte minst försörjning, men även identitet. 
Vi frilansare hamnade i fritt fall med krångliga regler kring 
bidragssökande och a-kassa. Paniken var nära, men jag 
förstod på mina kollegor och vänner med fast anställning hur 
dåligt också de mådde. Många beklagade sig över hur jobbigt 
och fel det kändes att inte få göra rätt för sin månadslön. 

I början hade jag lite svårt för detta slags beklagande. Det 
gick mot sommar, solen sken och de hade all tid i världen 
att nu äntligen läsa om all världens historia, renovera köket, 
eller rensa i källaren. Och det med stadig lön! Ja, men vad 

jobbigt för dig...verkligen.. För de flesta frilansare var det inte 
tal om att rensa i annat än diverse abonnemang och utgifter 
och börja se sig om efter en alternativ försörjning. Men jag 
insåg snart att deras ångest och skuld över sin jämnt inrul-
lande inkomst plågade dem moraliskt lika mycket som min 
uteblivna lön bekymrade mig. Den stora medkänsla och om-
tanke kollegor med fast anställning visat oss frilansare har 
berört och varit ett stöd. Jag tror inte jag träffat någon som 
inte först frågat hur jag klarat mig, alltid ursäktat sig över sin 
fördel men också haft behov av att få uttrycka sin ledsamhet 
och frustration över hur arbetsförbudet negativt påverkat 
dem. Min frustration har varit deras och deras min. Vi har 
delat. Att regelbundet gå till ett jobb är centralt för käns-
lan av existensberättigande. Att dagligen få träffa kollegor 
bekräftar detta existensberättigande. När den regelbunden-
heten och bekräftelsen dras undan i ett slag, och på oviss tid 
dessutom, uppstår ett vakuum svårt att orientera sig i. Även 
om man har en fast inkomst. Den är inte allt. 

Jag har samstämmigt med andra frilansare konstaterat att vi 
kanske haft lättare på vissa sätt att navigera i det ovissa. Vår 
vana att strukturera en dag eller fler i rad utan vare sig in-
komst eller en fysisk arbetsplats att gå till höll undan en del 
av oron. Det var ju ungefär som vanligt. Tills man kom på att 
det inte var det... Trots stora svårigheter för många kollegor 
har nöden närt kreativiteten. Likt en hemlig motståndsrörel-
se har kammarmusik spelats, nya konsertserier skapats och 
fler och fler vågat sig in i den digitala världens konserthus för 
att hålla musiken levande. Det blev tydligt att bara vi själva 
kan försvara och stå upp för konsten och det musikaliska 
uttrycket. Nu öppnar äntligen salongerna och vi får alla en 
chans att komma på fötter igen. Låt oss med fortsatt kreati-
vitet, flit och disciplin odla vår musikaliska trädgård. Det är 
bästa vaccin mot dumhet och okunskap som sätter krokben 
för vårt yrkes varande och väsen. Glöm aldrig detta kära 
kollegor. Det är i oss musiken bor. Varje gång vi sätter en 
ljudvåg i rörelse och formar den till en ton vill vi att musiken 
når ut. Når fram och säger något. Något som är på riktigt!

Boel Hillerud Nyman 
frilansande altviolinist

Dalasinfoniettan 
söker

Stämledare fagott
Är det du, eller någon du känner till?

www.musikidalarna.se/lediga-tjanster-orkesterLäs annonsen på

Artikelförfattaren Boel Hillerud Nyman.  
Foto: Per Billman
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symf, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm

Giuseppe VerdiWilliam Shakespeare 

Huvudsponsorer

Dirigent: Jessica Cottis
Regi: Dan Turdén
Scenografi & kostym: Kari Gravklev
Mask: Angelica Ekeberg
Ljus: William Wenner
Koreografi: Sara Ribbenstedt

Norrlandsoperans symfoniorkester

Biljetter: 
norrlandsoperan.se

25 sep–23 okt på Norrlandsoperan i Umeå


