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Har vi blivit mycket mer känsliga? Är 
det så att kritik gör ont på ett helt annat 

sätt än tidigare? Det räcker med ett 
förfluget ord, en gest eller en blick för 

att någon ska bli kränkt. Människor 
som är uppenbart inkompetenta blir 
kränkta när detta faktum påtalas för 

dem. Människor som är helt fel ute i sin 
argumentation blir kränkta när de över-

bevisas om den egna dumheten. De 
blir kränkta för att deras bristfälligheter 

beskrivs i media eller på Facebook. 
Jag tycker att den engelska skådespe-
laren Stephen Fry uttrycker problema-
tiken, om inte elegant så i varje fall, 

träffande:

“It’s now very common to hear people 
say, ’I’m rather offended by that.’ As if 

that gives them certain rights. It’s actual-
ly nothing more... than a whine. ’I find 

that offensive.’ It has no meaning; it 
has no purpose; it has no reason to be 
respected as a phrase. ’I am offended 

by that.’ Well, so fucking what.”

Jonas Nyberg
Redaktör

Alströmergatan 21, 112 47 Stockholm 
symf@symf.se
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Ordföranden har ordet

Efter, en för svensk tradition, ovanlig 
regeringsbildning fick vi en ny kultur-
minister från Miljöpartiet – Amanda 

Lind. Jag ska erkänna att en och annan 
uppgiven suck nog hördes i mitt rum. Inte 
för utnämningen av Amanda Lind i sig, utan 
för att oavsett vilket parti eller konstellation 
som styr, undrar man alltid vilka krav på 
bakgrund inom kulturlivet som ställs på en 
blivande minister. En finansminister utan eko-
nomisk bakgrund och sakpolitisk framtoning 
är säkert fullständigt otänkbart. Det blir en 
onödigt lång startsträcka då mycket handlar 
om att ifrågasättas. Bygga förtroende tar 
tid.

Nu har jag följt hennes uttalanden 
och så här långt ser jag positivt 
på det Amanda Lind sagt. Bilden 

av henne som nu långsamt blir tydligare 
visar att min första skepsis verkar komma 
på skam. Att man inte ska använda kulturen 
instrumentellt för att lösa andra samhällspro-
blem samt tydliga markeringar om den be-
römda armslängdens avstånd ger signaler 
om mindre styrning. Även uttalande om att 
samverkansmodellen inger hopp. Nu håller 
vi tummarna och önskar lycka till.

Det nya politiska landskapet gör sig 
nu påmint runt om i landet. Vissa av 
Region Skånes kulturarbetare kom-

mer att få en jobbig tid. Så här långt verkar 
det dock som att våra arbetsplatser i princip 
klarar sig undan från minskade anslag men 
tecknen finns i skyn. Det är långt till nästa 
val och många budgetar ska förhandlas 
fram tills dess.  

Det är några saker i kombination som 
oroar mig. Den politiska polari-
seringen i debatten ökar. När ett 

antal partier sluter sig samman enbart för 
att utesluta andra från inflytande blir det än 
viktigare för motståndarna att, likt datahack-
ers, hitta bakdörrar in i systemet genom 
politikområden som upplevs vara mindre 
allmänpolitiskt intressanta. 

Kontroll av media och informations-
flöde kan vara en väg. Det är lätt 
i dag att skapa en opinion, verklig 

eller konstruerad, på sociala medier. Samti-
digt trummas det ut påståenden, från både 
höger och vänster, att politiken har flyttat 
från ledarsidorna in på nyhetsredaktionen 
och att dagens nyhetsjournalister är ”aktivis-
ter”. Man påstås därför inte kunna lita inte 
på de traditionella mediernas nyhetsrappor-
tering och förtroendet för ”gammelpressen” 
svajar. 

Kultur är en annan tänkbar bakdörr. 
Den offentligt finansierade kulturen 
ses av olika grupperingar som ett 

verktyg enbart för att sprida vänsterpolitik. 
Ett antal omtalade konstprojekt i kombina-
tion med att peka på de fria grupper som 
otvetydigt har en politisk agenda, tas som 
bevis för att hela kulturbudgeten är slöseri. I 
alla fall den del som inte är användbar för 
egna syften. Tanken att styra genom kulturen 
är ingen ny idé. Librettot till Verdis Maske-
radbalen fick skrivas om för att det ansågs 
för politiskt utmanande. Sjostakovitj råkade 
i onåd då han enligt Stalin använde fel 
tonspråk vid fel tillfälle, och så vidare. 

Finns det verkligen en opinion för 
offentligt finansierad kultur i Sverige? 
Ja i riksdagen finns det, men om 

allmänhetens åsikt visar sig vara densamma 
efter en riktig kulturdebatt vet ingen eftersom 
kulturpolitik aldrig är och har varit en 
profilerad valfråga. Men vi kan i alla fall 
konstatera att besparingarna i Skåne inte 
har orsakat någon folkstorm.

Så vad händer om opinionen för ett 
skattefinansierat kulturliv tippar över till 
vår nackdel? Kanske beroende på de 

alternativa informationsflödena som face-
book, instagram eller Twitter, i kombination 
med ett svagt allmänpolitiskt intresse.
Har vi i branschen reflekterat över hur en 
finansiering kan se ut om de offentliga med-
len minskar eller upphör? Finns det tankar 
om en plan B? 

Jag har tidigare skrivit om att vi, alla 
och envar, måste bidra mer när det 
gäller att göra oss relevanta i samhäl-

let de kommande åren fram till nästa val. 
Att skattefinansierad kultur är nödvändig, 

inte bara ”för att alltid varit så” utan ”därför 
att….”. 

Alla som i dag har förmånen att få vara 
yrkesmusiker i en tryggad ekonomisk 

tillvaro har ett ansvar för att bidra till att 
även kommande musiker får samma möjlig-
het.  

Endast med ett brett allmänt stöd kan 
vi stå emot kraven om minskade 
anslag eller om det värsta skulle ske, 

skapa ett underlag för alternativa komplet-
terande finansieringar. 
Utvecklingen i Skåne är en varningsflagg. 
Jag väljer att se det som en utmaning och 
inte enbart ett hot.

Ett år framåt i tiden har avtalsrörelsen 
startat där vi, de två musikerförbun-
den, under hösten 2019 kommer att 

ha samordnat krav och förväntningar så att 
vi gemensamt kan fokusera på ett framåt-
blickande riksavtal i alla dess delar. Så ser 
min vision ut och jag tror att vi under det 
senaste halvåret har skapat goda förutsätt-
ningar för att detta ska bli verklighet. n

Gunnar Jönsson
förbundsordförande
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LÄS MER PÅ GSO.SE/JOBB

Göteborgs Symfoniker – en del av

SVERIGES NATIONALORKESTER SÖKER 

1:A TROMBON 
med plikt att spela alttrombon  
och 2:a trombon
Tillsvidareanställning med provår enligt överrens- 
kommelse. Provspelning äger rum 27-28 maj 2019  
i Göteborgs Konserthus. Ansökan med CV skall  
vara oss tillhanda via mail senast 8 april 2019 till: 
trombone@gso.se

Det finns undersökningar som 
visar att 1 av 4 musiker i 
Sverige har tinnitus och att 
mer än hälften av landets 
klassiska musiker är oro-
liga för framtida negativ 
hörselutveckling. Missa 
därför inte chansen till 
mer kunskap kring hur 
du förbättrar din ljudmiljö, 
minskar risken för hörsel-
skador och vilka åtgärder 
du kan göra som drabbad. 

Är du rädd om 
din hörsel?  
Det är vi!

Med öra för orkester, som 
drivs av Sveriges Orkester
förbund, föreläser för orkestrar 
och institutioner över hela 
landet. För bokning eller mer 
information, se orkesteröra.nu  
eller kontakta oss på  
0705611050.

Masters of 
Symphonic Golf

2019
Titelförsvarare i lagtävlingen är  

Folkoperan och nu bjuder Marinens  
Musikkår in alla golfare till årets  

tävling måndag 24/6 och tisdag 25/6  
på Carlskrona golfklubb.

 
För mer information hänvisar vi till facebook- 

sidan Masters of Symphonic Golf.
Välkommen!  
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Nordiska Musikerunionen är en organisation för samarbete och 
informationsutbyte mellan de nordiska ländernas musikerförbund. 
Ordförandena för förbunden träffas en till två gånger per år och 
värdskapet för dessa möten ambulerar mellan huvudstäderna. Nu 
senast bjöd finska musikerförbundet in till Helsingfors och den 16:e 
till 17:e januari träffades vi i deras lokaler mitt i Helsingfors. Intres-
sant med dessa möten är att se under vilka olika förutsättningar 
vi arbetar som förbund. Mycket är lika men vissa skillnader är 
påtagliga. Det finska musikerförbundet har som ett exempel precis 
köpt en radiokanal, Radio Helsinki, som man driver i formen av ett 
dotterbolag. 

I samma bolag ingår också en experimentell musikscen,  
G-Livelab. Det som en gång var en frisersalong är nu ombyggd 
till en musikpub med unik konstgjord akustik. Det sitter ett 70-tal 
högtalare i lokalen som i kombination med specialdesignade ljud-
dämpade möbler gör det möjligt att i en barmiljö få samma ljud, 
oavsett var i lokalen man befinner sig. Ett system av olika sorters 
mikrofoner gör att det går lika bra att spela klassisk musik som rock- 
och popmusik där. Själv fick jag uppleva en konsert med den finska 

à capellagruppen 
Rajaton. Fantas-
tiska sångare i 
kombination med 
tekniken gav en 
nästan perfekt ljud-
bild. Personligen 
tyckte jag efter en 
stund att livekäns-
lan gick förlorad i 
det mixade ljudet, 
men det berodde 
nog mer på ljud-
teknikerns ideal än 
på tekniken.
Det här vore inte 
Finland om det 
inte fanns en 
välsorterad bar. 
Däremot finns 
inget kök. Det fick 
inte plats. Istället 
har man skapat 
en app så att man 
kan beställa den 

mat man vill ha ifrån närbelägna restauranger som sedan levererar 
maten till baren. Självklart ljudlöst. 

Hur har våra grannländer det? På mötet pratade vi om allt från 
upphovsrätt till kulturpolitik. Jag kan konstatera att vi i princip har 
samma frågor att hantera men vi är i olika faser. Till exempel är 
Norge nu på väg att genomföra en liknande regionreform som 
Sverige planerade att genomföra för ett par år sedan. Man har 
delvis haft den tänkta svenska modellen som förebild, vilket kan 
inge en viss oro med tanke på de farhågor det väckte hos de re-
gioner där flera orkestrar skulle konkurrera om pengarna. I Finland 
har finansieringsmodellen för orkestrarna varit en osäkerhetsfaktor. 
Ett förslag om att villkora den offentliga finansieringen till max sex 
år, och därefter tvingas till ny prövning har dragits tillbaka, i alla 

fall tillfälligt. Danmarks Radioorkester klarade sig undan med blotta 
förskräckelsen när Danmarks Radio bantades. Frågan om partier 
såsom Dansk folkparti, Sannfinländarna och Sverigedemokraterna 
diskuterades. I våra grannländer har effekterna av deras inflytande 
både gynnat och missgynnat kulturen. 

Den fråga som sticker ut är upphovsrätten. I den är samtliga 
nordiska länder inblandade för att försöka se till att musiker får sin 
rättmätiga del av vinsterna från nätjättar som Youtube. Mycket fokus 
är riktat på EU-parlamentet där avgörande beslut kommer att fattas 

den närmaste tiden. För medlemmar i Symf är upphovsrätten oftast 
en mindre viktig fråga men för alla som inte har anställning som 
bas för inkomsten är upphovsrätten och hur pengar fördelas viktig.

Som avslutning tycker jag att vi kan snegla mot vår granne i väster. 
I Norge har numera musikerförbundet bytt namn till Creo, förbundet 
för konst och kultur, efter en lång process av olika sammanslag-
ningar och namnbyten som startade redan 2001. För att träna på 
er norska så säger man så här:
”….yrkesutøver som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedago-
giske yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan tas opp 
som medlem.”

Jag tror att detta är en 
önskvärd utveckling 
även här i Sverige. Ett 
scenkonstförbund där 
instrumentalister och 
korister i olika genrer in-
går. Men även dansare, 
kyrkomusiker, militärmusi-
ker och musiklärare osv. 
Först då kan vi få en 
stark organisation som 
med kraft kan påverka 
villkoren för kulturska-
pare i Sverige.n

Gunnar Jänsson

Experimentlusta i Helsingfors

Sparta System AB
www.spartasystem.se

0730-211 472

NOTBELYSNING
Fokuserad notbelysning från RAT-
stands. LED-lampor – inga glöd-
lampsbyten. Extra tunt lamphus. 

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

Representanter för de nordiska musikerförbunden i möte. Foto Patrik Stenström

Lite av tekniken på G-livelab i Helsingfors. Foto Akukon
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Amanda Lind tar emot i sitt rosafärgade (hennes företrädares färg-
val) tjänsterum på kulturdepartementet i Stockholm. 30 minuter har 
vi på oss att prata statlig kulturpolitik och vi börjar med samverkans-
modellen som hon, i ett uttalande under Folk och Kultur i Eskilstuna, 
sagt behöver stärkas.
– Jag var kommunpolitiker när samverkansmodellen diskuterades 
för ungefär 10 år sedan. Min bild är att det fungerar bra. Vi har 
lagt ett ökat prioriteringsansvar på den lokala och regionala nivån. 
Samverkansmodellen har stärkt samverkan på lokal nivå och med 
andra grupper som tidigare inte hade något inflytande.

Samverkansmodellen är som bekant den modell som innebär att 
kommuner och regioner (eller landsting) sinsemellan samverkar kring 
en kulturplan. Den kulturplanen samverkas sedan med Kulturrådet 
som bidrar med statens del av finansieringen. Modellen sjösattes 
2011 och används över hela landet utom i Stockholms län.
– Det fanns en osäkerhet från början om det skulle leda till bättre 
samverkan eller om det bara skulle leda till mer administration. Det 
man nu kan se är ett den lokala samverkan har ökat, nya idéer 
har fötts och det har tillkommit mer ekonomiska resurser till kultur på 
regional nivå.

Amanda Lind konstaterar att hennes företrädare, Alice Bah 
Kuhnke, såg till att förstärka modellen ekonomiskt, utöver den årliga 
uppräkningen. Men hon är medveten om att kostnadsökningen på 
regional nivå är stor och att statens anslag inte täcker den ökningen 
fullt ut. 

Från Symfs sida har konstaterats att de anslagen som följde med 
in i samverkansmodellen egentligen bara var de pengar som staten 
garanterade de regionala teater- och musikinstitutionera. Det blir 
problem med finansieringen för orkesterinstitutionerna när samver-
kansmodellen breddas utan att nya pengar tillförs.
– Min bild är att regionerna har valt att satsa på och konsolidera 
de institutioner som hela tiden har funnits där och som har utgjort en 
grundläggande infrastruktur för kulturlivet. Man ser att en regional 
orkester, och för den delen även en länsteater eller ett länsmuseum, 
har så mycket påverkan på annat. På kulturskapares möjligheter till 
anställningar, på kopplingar till barn och ungdomsverksamheter, till 
fria grupper och mycket annat. Men man ska komma ihåg att det 
också finns andra anslag som når ut i landet på olika sätt, direkt 
från kulturrådet.

Det fria musiklivet haft svårt att få plats inom ramen för samver-
kansmodellens finansiering men Amanda Lind menar att det ändå 
gjorts satsningar från statens sida.
– Förra mandatperioden satsades 1,5 miljarder kronor. En del 
av det gick till samverkansmodellen men också till kulturskolan, till 
läsfrämjande, till fria grupper och till konstnärsstipendier. 
– Jag tror att det är så vi måste jobba med kulturpolitiken. Det finns 
inte bara en lösning. Det finns en stor mångfald i kultursverige och 
då måste man jobba med bredare lösningar.

Statens kulturråd har fått kritik för att vara snabba på att sänka 
sina anslag när regioner och kommuner har skurit ned i budge-
ten för kulturen. Vad det gäller det omvända – när de regionala 
kulturpotterna ökar – har staten inte varit lika benägna att möta de 
höjningarna med ökade anslag från kulturrådet. När nu Region 
Skåne har valt att spara och därmed minskat sina anslag till kulturen 
tycktes kulturrådet skyndsamt göra detsamma med sina anslag till 
regionen. Kulturministern håller inte med om den spaningen.

– När regionerna ökar sina anslag ska staten lägga in mer pengar. 
Det har inte fungerat hundraprocentig men det har funnits en 
följsamhet. Tar vi exemplet Region Skåne har kulturrådet valt att 
inte följa med den fulla sänkningen utan man kommer att ta det 
succesivt. Kultursamverkansmodellen bygger ju på principen att 
följa med, både när man drar ner och när man satsar mer. Hela 
finansieringsmodellen utgår från det.

Det är problematiskt 
att anslagsökningarna 
inte täcker kollektivavta-
lade löneökningar. Det 
är dock inte unikt för 
just kultursektorn, menar 
kulturministern, utan 
det gäller för andra 
sektorer också. Det 
finns också ofta ett ef-
fektiviseringsincitament 
inbyggt i bidragsgiv-
ningen.
– Men jag förstår ju 
att det finns gränser för 
detta. En symfoniorkes-
ter måste ju bestå av 
ett visst antal musiker 
för att kunna fungera. 
Då blir det svårt att 
göra sådana effektivi-
seringar.

I januari i år utsågs miljöpartisten Amanda Lind till ny kulturminister i Stefan Löfvéns regering. Många höjde på ögonbrynen över att 
en förhållandevis oprövad politiker fick statsministerns förtroende. Hon ansågs var för ung, för oerfaren, för provinsiell och dess-
utom ha fel frisyr. Nu, en knapp månad efter den nya regeringsbildningen, är omdömena inte längre kategoriskt negativa. Tvärtom 
faktiskt. Amanda Lind må vara grön både till partifärg och som rikspolitiker men hon har i media framstått som både påläst och 
välsorterad.

En grön kulturminister

Amanda Lind blev miljöpartiets partisekreterare 2016. Foto: Miljöpartiet

Sveriges nya kulturminister i sitt arbetsrum på kulturdepartementet
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Krav på effektiviseringar är självfallet hämmande för offentligt 
finansierad verksamhet i allmänhet och för kultursektorn i synnerhet. 
Offentligt finansierad kultur riskerar att bli statisk när det inte finns 
utrymme för att satsa och misslyckas. Risken är att bidragsberoende 
kultur blir statisk.
– Det är en relevant diskussion. Det måste finnas ett utrymme för 
att våga pröva nya saker. Så att det inte institutionerna blir statiska 
trygghetszoner. 

Kulturminister Amanda Lind, som också har ansvar för idrottsfrå-
gor, besökte Folk och Kultur i Eskilstuna i februari. Där uttryckte hon 
en tydlig vilja att återinföra det kulturskoleanslag som den förra re-
geringen höjde rejält men som Moderaterna och Kristdemokraterna 
tog bort i årets budget. 
– Barn och ungas likvärdiga tillgång till och möjlighet att både 
skapa och få utlopp för sin kreativitet är viktigt på flera sätt. Att få 
prova nya instrument på samma sätt som att barn och unga ska få 
prova på olika idrotter för det kan ju ta ett tag innan man hittar rätt. 
Det handlar både om tillgång men också om att bryta osynliga nor-
mer och gränser. Att göra det möjligt för fler unga från fler grupper 
att ta del av det utbudet. 

– Min uppfattning om vad som var bra med det höjda kulturskole-
anslaget på 100 miljoner vara att kommunerna själva kunde välja 
hur de ville använda det. Och det har verkligen använts för att 
täcka behoven i den egna kommunen. En del har breddat utbudet. 
Andra har sänkt avgifter, jobbat uppsökande och man har nått fler 
barn och unga. Nu är vi överens med Centerpartiet och Libera-
lerna att vi ska öka tillgången till kulturskolorna. Jag ser att det här 
anslaget är en viktig del i det. Jag hoppas att vi kan återföra det, 
inte mist för att kommunerna redan har planerat sina projekt och det 
därmed finns stora luckor i finansieringen. Kulturskolan är en viktig 
del av vårt kulturella ekosystem.

År 2016 valdes Amanda Lind till partisekreterare för Miljöpartiet. 
Hon är utbildad psykolog och har arbetat som barn- och ungdoms-
psykolog för Västernorrlands läns landsting. Hon har tidigare varit 
ordförande för samhällsnämnden i Härnösands kommun med an-
svar för bland annat kulturfrågor. Hon har också varit kommunalråd 
och suttit i kommunstyrelsen i Härnösand. Som kulturminister har hon 
en helt ny roll och helt andra förväntningar på sig.
– Jag tar med mig min erfarenhet från att ha jobbat nära de här 
verksamheterna. Det är på kommunal och regional nivå som 
kulturen sker. Från statens sida behöver vi samspela väldigt väl med 
de nivåerna. Jag vet vilken sorts statlig politik som jag tycker vore 
önskvärd och vi har skapat bra och nära dialogytor de senaste 
åren. Men visst skiljer sig min roll nu mot tidigare. 

Den höjda pensionsåldern för Symfs medlemmar skapar redan 
nu frustration, inte minst bland koristerna. Amanda Lind tycker att 
det glädjande att Lunds Universitet nu startar ett forskningsprojekt 
kring röstens åldrande. Hon är också positiv till SOK-stiftelsen som 
har hand om branschens omställnings- och karriärväxlingsfrågor. 
– Det är bra att det nya systemet regleras av parterna och att man 
betonar möjligheten till omställning. Alla kan inte hålla till pensions-
åldern, inte minst vad det gäller sångare eftersom det finns fysiska 
begränsningar. Man måste jobba mer proaktivt med omställning 
och med kompetensutveckling inom branschen. Den konstnärs-
politiska utredningen har lagt fram ett antal förslag. Jag antar att 
ni i Symf har framfört era synpunkter. Det har kommit en mängd 
remissvar som ligger på mitt bord och som vi kommer att börja gå 
igenom nu. Sedan får vi se vad vi kan ta vidare av den flora av 
förslag som finns. 

Sveriges musikinstitutioner är på intet sätt överfinansierade. Ett 
bra arbetsmiljöarbete kräver att instrumentalister och sångare måste 
kunna avlastas när behov av det finns. Det behovet kanske uppstår 
efter att tåget gått för att ställa om och yrkesväxla. Det kan handla 
om de sista åren innan pensioneringen. Kulturministern menar att 
sådant måste hanteras av parterna. Invändningen mot det är att det 
inte finns några pengar för att sätta in vikarier eller extramusiker när 
anställda behöver trappa ner. En lösning skulle kunna vara att det 
instiftas en statligt finansierad arbetsmiljöfond där kulturinstitutioner-
na kunde söka medel för arbetsmiljöfrämjande insatser när behovet 
uppstår i orkestrar och körer. Amanda Lind ser intresserad ut men 
brister inte ut i lovsång.
– Jag tar med mig den frågan.

Kulturministern ser ett behov av ytterligare en utredning, en 
musikpolitisk utredning.
– Vi behöver en sådan utredning. Det vore mycket intressant att få 
belysa musikbranschens utmaningar i stort. Så klart att de är oerhört 
differentierade men det finns gemensamma faktorer som till exempel 
den digitala utvecklingen och arrangörsfrågan. Hur ska vi göra för 
att nå ut i hela landet?

Efter att Rikskonserter lades ner finns ingen musikproducent med 
nationellt uppdrag. Amanda Lind menar att det finns anledning att 
utvärdera vad som hände efter att Rikskonserter skrotades.
– Det är absolut något som en musikpolitisk utredning skulle kunna 
titta på. Hur har omvandlingen av Rikskonserter till Musikverkets 
musikplattform fungerat och om det finns luckor att fylla. Det finns en 
uttalad efterfrågan på en utredning. Det framgår av inspel som jag 
har fått från många håll och jag ska be att få återkomma om när 
och hur en sådan utredning kan göras. 

Amanda Linda har en ny statssekreterare som Symf tidigare har 
samarbetat med i en av förbundets hjärtefrågor – barnomsorgs-
frågan. Därför finns under intervjuns sista sekunder anledning att 
plantera ett frö i frågan om barnomsorg i hemmet på obekväm 
arbetstid. Symf har överklagat ett barnomsorgsärende till skolinspek-
tionen där Huddinge kommun, enligt Symfs åsikt, brutit mot skol-
lagen. Besked från Skolinspektionens jurister väntas när som helst. 
Kulturministern säger, inte ointresserat men, diplomatiskt:
– Jag förstår problematiken. Jag förstår också att Nattis inte passar 
för alla. n

Jonas Nyberg

Amanda Linds dreadlocks blev en snackis på sociala medier. Foto: Miljöpartiet
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Under många år har Symf försökt få till stånd en ny forskningsstudie 
kring rösten åldrande. Anna-Karin Simlund, korist vid GöteborgsO-
peran och Symfs vice förbundsordförande, har under många år ar-
betat hårt och enträget för att skapa förutsättningar för det. Nu kom-
mer äntligen en sådan studie att starta. Lunds Universitet har sedan 
ett par år tillbaka varit intresserade av att leda studien men det har 
saknats pengar. Dessutom har intresset från arbetsgivarsidan varit 
svalt, med GöteborgsOperan som glädjande undantag. Inte heller 
de andra fackförbunden inom vårt område har aktivt velat deltaga. 
Därför är det extra kul att Kungliga Operan, Malmö Opera och 
GöteborgsOperan stödjer det nya forskningsprojektet. 

Forskningen kommer att ledas från Lunds universitet med stöd 
av Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Forskningsledare är Pontus 
Wiegert, röstläkare och doktorand vid institutionen för kliniska 
vetenskaper på Lunds universitet.
– Forskningsprojektet förväntas vara av direkt nytta för opera-
sångare och deras arbetsgivare. I ett bredare perspektiv hoppas vi 
att projektet kan bidra med viktig kunskap även för andra röstbero-
ende yrkesgrupper som skådespelare, musikalartister och inte minst 
lärare. En tredjedel av den totala arbetskraften i Sverige har ett yrke 
där rösten är det främsta redskapet och en god röstlig arbetsmiljö 
kan vara avgörande för fortsatt yrkesverksamhet fram till pensionen, 
säger Pontus Wiegert. 

Projektet som startar under våren 2019 kommer att inledas med 
ett antal intervjuer av korister från de tre operahusen. Det blir i 
formen av gruppsamtal med sångarna som delas upp utifrån ålder 
och kön. Pontus Wiegert kommer att fungera som moderator och 
samtalen ska handla om vad sångarna upplever som belastande 
och befrämjande i utövandet av sitt yrke. Utifrån vad som kommer 
fram av samtalen kommer en enkät sammanställas och skickas ut till 
samtliga korister vid de tre operahusen.

Längre fram kommer det att göras belastningsstudier, röstfysio-
logiska studier. Så här står det i projektbeskrivningen: ”För att identi-
fiera åldersrelaterade skillnader kommer grupper av professionella 
sångare i olika åldrar att undersökas, huvudsakligen operakorister 
men för att inkludera äldre sångare kommer även solister samt 
professionella körsångare att rekryteras. Undersökningarna kommer 
bland annat att omfatta röstinspelningar, laryngoskopi: undersök-
ning av struphuvudets insida med hjälp av high-speed filmning.”

Anna-Karin Simlund är självfallet nöjd med att forskningsstudien 
äntligen kommer igång.
– Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. 
Brist på kunskap och forskning om hur man kan förebygga och 
rehabilitera åldersrelaterade förändringar i rösten och hur vi ska 

kunna skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv har inneburit att 
sångare idag ofrivilligt behövt lämna branschen, säger hon.

Arbetsmiljölagen ställer som bekant också krav på att ohälsa ska 
förebyggas och diskrimineringslagen ställer krav på aktiva åtgärder 
inom arbetsmiljöområdet för att kunna motverka åldersdiskrimi-
nering. På arbetsgivarsidan är man därför mån om att den här 
forskningen kan komma igång.
 – För oss arbetsgivare är det oerhört glädjande att vi får till stånd 
seriös forskning kring hållbar rösthälsa och röstkvalitet. Vi vill tillsam-
mans med våra sångare skapa bästa förutsättningar för att våra 
anställda ska kunna leverera musik på högsta nivå och det här 
forskningsprojektet kan förhoppningsvis ge oss verktyg som bidrar 
till att våra sångare får ett långt och hållbart yrkesliv, säger Lena 
Vedin Almung, administrativ chef för opera/drama på Göteborgso-
peran.

Några snabba resultat kan vi dock knappast förvänta oss. Studien 
kommer att pågå under flera år, beroende på hur länge pengarna 
räcker och på om ytterligare ekonomiska medel tillförs. Lunds Uni-
versitet vill också göra en så kallad longitudinell studie av sångare. 
En sådan delstudie kommer inte att kunna avslutas inom ramen för 
projektet men kommer att möjligen att hinna påbörjas. 
– Avsikten är att följa enskilda sångare från start av deras utbild-
ning till en bit in i karriären, gärna längre, skriver man i sin forsk-
ningsansökan för studien som nu alltså kör igång. n

Jonas Nyberg

Håller truten?
Kan en sångröst hålla livet ut? Det är en fråga som har aktuali-
serats efter att pensionsåldern för sångare höjts och möjligheten 
att gå i pension vid lägre åldrar har försvunnit. Nu startar ett 
unikt forskningsprojekt med fackförbundet Symf och Göteborgs-
Operan som initiativtagare tillsammans med Malmö Opera och 
Kungliga Operan samt forskare vid Lunds universitet som leder 
projektet. Vilka är de faktorer som belastar professionella opera-
sångares röster negativt och hur kan man förebygga slitage så 
att röster håller yrkeslivet ut? Det är några av de frågor som 
forskarna vill ha svar på.

Kungliga Operans kör är en av de operakörer som kommer att medverka i den 
nya studien.  Foto från operan Tristessa: Sören Vilks
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Lars Sehlstedt föddes i Vännäs i Västerbotten 1952. Pappan var 
då militärmusiker på I 20 i Umeå men han fick jobb som musikle-
dare i Hallstahammar och familjen flyttade dit när Lars var två år.
– Jag hade pappa som lärare när jag började spela klarinett. Han 
hade militärmusikdirektörsexamen och spelade själv klarinett men 
också basun, cello och piano. 

Lars började spela i skolmusikkåren men sedan flyttade familjen 
igen. Den här gången till Oxelösund.
– Pappa blev headhuntad av disponenten vid järnverket där för att 
leda musikkåren där. Han fick också ha hand om manskören, den 
blandade kören och orkesterföreningen, ja allt musikaliskt utom 
kommunala musikskolan och järnverket betalade hans lön.

Då var Lars 13 år och han började spela i musikkåren. Våren 
1968 när han gick i nian och det var dags att söka högre utbild-

ningar sökte han in till militärmusikutbildningen.  
– Provspelningarna var i Stockholm, i Ulvsunda. De gamla 
dirkarna, som vi kallade musikdirektörerna för, satt där på led. Le, 
sa dom. De vill se tänderna för att kolla om man passade för att 
spela klarinett. De som de inte tyckte passade sa de åt att spela 
fagott eller nåt annat instrument.

När provspelningen var avklarad skulle det göras ett teoretiskt 
prov och efter var det dags för mönstring med skrivprov, psyko-
logtest och läkarundersökning. Lars minns att de var ett 80-tal 
sökande och att 45 unga killar antogs.
– Då bodde i logement på i Frösunda, på Ing 1. Det var 1968 
och det var studentrevolter och kravaller i Stockholm. Alla poliser 
som var inkallade bodde också där. Jag kommer ihåg hur alla 
polisbilarna stod parkerade utanför på rad. Det var ett speciellt år 
och lite magiskt på något sätt.

Den siste militärmusikeleven!
Klarinettisten och saxofonisten Lars Sehlstedt har varit blåsmusiken trogen i 50 år. Han är sannolikt den siste militärmusikeleven 
som fortfarande är tjänst. Redan 1968 placerades han i Musikkåren vid I 4 i Linköping och har varit med om alla omorganisa-
tioner och förändringar som genom åren har lett fram till dagens Östgöta Blåsarsymfoniker.

Lars Sehlstedt spelar basklarinett 
på invigningen av Vadstena 

slotts nya scen år 2004.  
Foto: Östgötamusiken
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Sedan började militärmusikerutbildningen första juli det året. Det 
började med en militär grundutbildning som var förlagd till Falun 
och den varade i två månader. 
– Under dessa månader fick lära oss skjuta, lyda och marschera i 
takt. Det var nog ganska normala förhållanden. Det var inga befäl 
som skrek och gormade. Vi hade det bra.

Lars hade sökt och blivit antagen till Musikkåren på I 4 i Linkö-
ping och efter grundutbildningen flyttade han dit. Han fick sitta in 
som tredje klarinett och han fick en lärare.
– Den som satt närmast mig var en gammal soloklarinettist. Han 
var otroligt teknisk och rörde minimalt på fingrarna. Sten hette han 
och han satt blickstilla med klarinetten fastklämd mellan knäna. Jag 
satt bredvid och vid något tillfälle spelade jag ett H istället för ett 
B. Då släppte han greppet om klarinetten, frigjorde ett ben och 
sparkade mig på smalbenet. DET STÅR B, väste han. Det var nog 
enda gången som jag blev utsatt för något som ens var i närheten 
av pennalism.

Det första värnpliktsåret avslutades med ytterligare två månaders 
militärutbildning. Den här gången i Karlstad. När den var avslutad 
fick Lars korprals grad och en formell anställning som musikaspi-
rant. Året var 1969 och för första gången i livet fick han lön.
– Jag är till 99 procent säker på att jag är den sista militärmusi-
keleven som fortfarande är i tjänst. Det fanns visserligen en kull 
till som började 1969 men mig veterligen är det ingen av dem 
som fortfarande är kvar i anställning. Året därpå, 1970, var det 
anställningsstopp inför omställningen till regionmusik och därmed 
fanns inte längre någon militärmusikutbildning i Sverige. 

Lars fick gå flera militära utbildningar ett par år efter att han 
blivit furir.
– 1974 sökte jag till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Men 
min fru var då sjuk och jag fick dispens och sköt upp starten ett år 
och började först året därpå.

Utbildningen på musikhögskolan varade i två år. Den ingick i 
militärmusikutbildningen och motsvarade en underofficersskola. 
Han och hans medstudenter fick lön, mat och husrum. Första året 
bodde dem återigen i Frösunda men logementen där skulle rivas.
– Vi fick fixa studentrum. Då fick vi dessutom fullt traktamente. Jag 
hade mer i traktamente än jag hade i lön. Så bra ställt har jag 
nog aldrig haft det!

Han hade möjlighet att välja slagverk som biinstrument på Musik-
högskolan. Alla militärmusikelever skulle kunna spela trumma. Lars 
berättar att han direkt efter att han hade börjat utbildningen 1968 
skickade regementet honom signalhorn, jägarhorn och trumma. 
Det skulle alla kunna spela på. Senare hade han också börjat 
spela pukor.
– Ett tag gick jag och tog puklektioner för Rainer Kuisma, legenda-
risk slagverkare i Norrköpings Symfoniorkester.

Men han valde till slut saxofon istället. Han var faktiskt en av de 
första som fick ha saxofon som biintrument på Kungliga Musikhög-
skolan. 
– Regeln var att man skulle ha ett stråkinstrument och piano. Saxo-
fon ansågs inte riktigt rumsrent och det fanns ingen jazzutbildning 
ännu. Men jag fick spela altsax som en av de första eleverna på 
skolan.

När utbildningen var klar undersökte försvaret var det fanns 
vakanser. Lars skulle ha kommit till Östersund om det inte hade varit 
för vissa speciella omständigheter. Han var gift, hade en son och 
ytterligare ett barn var på väg. 
–Eftersom min fru då var mycket sjuk så hjälpte min chef i Linkö-
ping mig att söka dispens. Jag slapp Östersund och fick vara kvar 
på musikkåren i Linköping.

Och i Linköping har han varit i 50 år. Först på I 4 men efter 
omvandlingen till regionmusik i början på 70-talet flyttade man så 
småningom ut från kasernområdet. Regionmusiken i Sverige var då 
uppdelat på 22 musikavdelningar. Musikkårerna stod fortfarande 
till försvarsmaktens förfogande och det var inte alltid helt oproble-
matiskt.
– Ungefär 40 procent av vår tjänstgöring utnyttjade försvaret. De 
hade mycket lång framförhållning och det var svårt att hitta bra 
datum för våra egna konserter. De hade försvaret redan bokat in.

1987 flyttade orkestern in i sina nuvarande lokaler i Linköping 
Konsert och Kongress, som det heter nu och året därpå kom nästa 
stora reform. Då försvann regionmusiken och verksamheterna över-

gick i nybildade länsmusikstiftelser. I och med det försvann undan 
för undan kopplingen till försvarsmakten.
– Vi gick högvakten i Stockholm fram till 1997. Nu gör vi inga 
militärjobb längre men en gång om året har vi uniform på oss. Då 
gör vi en garnisonskonsert efter gammal militär tradition.

Det var under många år svårt att få publik till deras konserter i 
det nya konserthuset. Lars tror att förklaringen ligger i att det bygg-
des som Folkets hus. Anknytningen till arbetarrörelsen gjorde att det 
”blå” folket inte satte sin fot här.
– Och vilka är det som ofta går på konserter?

Lars går högvakten 1974 med marschtrumma (till vänster på bilden).  
Foto Christina Persson

Östgötabandet inför produktionen ”Storbandslegendarer” förra året.  
Foto: Östgötamusiken
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Lars menar att det är tack vare Linköpings jazzfestival som huset 
populariserades. Och kanske hjälpte även namnbytet till Konsert 
och Kongress till. Jazzfestivalen utspelades sig under en dag med 
8 scener i huset och drog massor av folk. Festivalen lades ner för 
några år sedan efter 25 års verksamhet.

Orkesterspelet i musikkåren som numera heter Östgöta Blåsar-
symfoniker kompletterades tidigt med spel i Östgötabandet. Det 
framgår tydligt att det bandet ligger Lars Sehlstedt mycket varmt om 
hjärtat.
– Östgötabandet startade 1970. Jag är den enda som är kvar 
sedan dess. Vi har utvecklats hela tiden och det har självklart 
Blåsarsymfonikerna med. Jag tycker att orkestern har varit fantastiskt 
och jag har fått uppleva en utveckling och förändring som har varit 
enorm. Men på något sätt är det Östgötabandet som har varit 
roligast.

Mindre roligt i Lars Sehlstedts liv var en bypassoperation som det 
tog lång tid att komma tillbaka i form efter. Han fick rosfeber som 
höll på att kosta honom ena benet. I somras cyklade han omkull 
och slog i huvudet riktigt illa. Han minns inget av själva olyckan 
men har ett minne som han själv tycker är lite komiskt, mitt i eländet.
– Jag vaknade till i ambulansen och en sköterska baddar mitt huvud 
med en kompress. Hon håller upp den och visar hur blodigt den är. 
Oj då, säger jag. Oj då, säger hon och tillägger: Du har råkat ut 
för en cykelolycka. Jag svarar: Nej, det kan inte ha varit jag. Det 
måste ha varit någon annan!

Han tog sig tillbaka även efter den motgången, även om det 
tog tid och mycket kraft. Han medger att han aldrig varit någon 
träningsnarkoman. Men envis, det är han.
– Om du frågar någon så kommer de säga: Selan, han övar 
aldrig! Men jag har klarat mig i alla år för att jag spelar så mycket. 
Vi satt ju på ”Frimis” (Frimurarhotellet) i 16 år och spelade varje 
torsdag. 

På fritiden har han spelat med en hel radda andra grupper som 
SAAB musikkår, Bergstens 9, Wåhlins Storband och säkert många 
fler. Och det kommer han att fortsätta med. Musiken kommer alltid 
finnas i Lars Sehlstedts liv, även efter pensioneringen. Vad är det då 
han kommer att sakna mest när han loggar ut den sista januari i år?
–– Det är att gå till jobbet och träffa kollegorna. Men jag kommer 
att gå hit på morgonen ändå och ta en fika. Hemma är det ju tomt 
för frugan är på jobbet. 

Lars har ett stort teknikintresse. Han har spelat in orkesterns 
konserter, vilket han kommer att fortsätta med och han har haft 
hand om datorerna på Östgötamusiken i alla år. Många har frågat 
honom om varför han inte skaffade sig ett datajobb istället för att 
harva på som dåligt betald musiker.
– Visst skulle det ha varit bra att tjäna mer pengar. Men då skulle 
jag hamnat i något mycket mer stressigt, med deadlines och med 
andra som skulle bestämma över mig. Och spela skulle jag ju ha 
fortsatt med ändå. 

– På mitt jobb får jag spela musik. Jag får hålla på med ljud och 
inspelningar. Jag får hålla på med data på mina villkor. Ok, det 
kanske inte är världens bäst betalda jobb. Dessutom har jag 
friheten att kunna påverka mitt jobb. Det skulle jag aldrig ha fått på 
ett annat jobb. De sakerna är mycket mer värda än om jag skulle 
tjäna några tusen kronor mer i månaden. n

Jonas Nyberg

Bild från regementets dag på T1 i Linköping 1969. Foto: Försvarets arkiv
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Frilansavdelningen

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

Frilanskollegor!
På SVT:s hemsida kan man läsa i en 

artikel publicerad den 23:e novem-
ber 2018 med titeln ’’Mindre pengar till 
kulturen i Skåne’’ att alliansen i Region 
Skåne önskar skära ner på sådant de 
inte betraktar som sin kärnverksamhet. 
Till kärnverksamhet räknas sjukvård och 
kollektivtrafik. Den 10:e januari besluta-
de Region Skånes kulturnämnd sedan att 
genomföra en besparing på nästan 20 
miljoner kronor. Nedskärningen innebär 
att man helt tar bort sökbara utvecklings-
bidrag inom kultur för 2019.

I en gemensam protest skriver Nätver-
ket för Skånsk Scenkonst, som består 

av över 150 grupper, institutioner, 
föreningar och enskilda kulturarbetare, 
att beslutet ”hotar hela scenkonstlivet” i 
regionen.
”Beslutet påverkar direkt den fria 
scenkonsten, en motor som driver 
utvecklingen framåt samt ökar attraktions-
kraften i regionen, både konstnärligt och 
ekonomiskt”, skriver man i uppropet. 
”De som drabbas i år är inte verksamhe-
ter som kan dra ned på kostnader och 
sedan komma tillbaka, det är aktörer 
som riskerar att försvinna helt. Ett beslut 
som detta raderar decennier av utveck-
ling och etablering”.

I uppropet menar man att de tillfälliga 
utvecklingsbidragen utgör en central 

grundfinansiering för hela kulturlivet i 
Skåne, och omkring 200 kulturprojekt 
delfinansierade i regionen 2018.
Region Skånes beslut att plocka bort 
bidrag till den skånska kulturen leder nu 
till att även statliga Kulturrådet sänker 
bidragen till Skåne – samtidigt som 
bidragen till resten av Sverige höjs.
– Vår utgångspunkt är att när en region 
sänker sin finansiering så sänker vi 
med motsvarande grad, säger Kultur-
rådets generaldirektör Staffan Forsell 

i ett pressmeddelande. Nu blir det 
dock inte en motsvarande sänkning. 
Region Skåne har sänkt sin budget med 
5,5 procent och Kulturrådet väljer en 
sänkning med 1procent ’’med respekt 
för omställningstider och möjligheter att 
planera ekonomi’’. De pengar som inte 
går till Skånes kulturliv kommer istället 
att fördelas genom utvecklingsbidrag till 
hela Sveriges kulturliv skriver Kulturrådet 
på sin hemsida. 

Stora nedskärningar kommer också 
att drabba Sveriges kulturskolor. Den 

budget som röstades igenom i mitten på 
december innefattar nedskärningar på 
drygt 200 miljoner kronor till kulturen, 
varav 100 miljoner drabbar den kom-
munala kulturskolan. Detta kommer att 
påverka oss alla när våra framtida ge-
nerationer som sakta men säkert får sin 
tillgång till estetiska ämnen bortskuren.

En manifestationskonsert för att visa 
hur stort stödet är för Sveriges 

kulturskolor ordnades i Stockholm den 
13:e januari där 80 körsångare och 45 
musiker under ledning av Niklas Tamm 
framförde Mozarts Requiem för 1100 
konsertbesökare. Liknande manifesta-
tionskonsert kommer att äga rum i St 
Pauli kyrka i Malmö lördagen den 1:a 
mars kl 19.00 där sångare och musiker 
ifrån hela Skåne medverkar under 
ledning av Cecilia Martin-Löf. #tack-
kulturskolan

Och som grädde på moset kom 
nu i veckan Kulturrådets besked 

om fördelning av statligt arrangörsstöd 
för innevarande år. Beskedet visade 
sig innebära ett värstascenario för 13 
jazzföreningar i Sverige. Helt utan för-
varning, nästan två månader in på året, 
fick de veta att de inte får något statligt 
stöd överhuvudtaget. 

– Kulturrådets agerande är väldigt 
oansvarigt och vi befarar att flertalet av 
föreningarna inte kommer att överleva, 
säger Gunno Sandahl, ordförande för 
Svensk Jazz.

De flesta av de drabbade klubbarna 
har varit verksamma i decennier. 

Vårens konsertprogram är förstås redan 
bokat och avtalen med musikgrupper 
skrivna.
Beslutet drabbar (främst) jazzklubbar på 
landsbygden. Med de 390.000 kr Kul-
turrådet nu sparat in på dessa klubbar 
kunde de presentera jazz på små orter, 
en musikstil man annars måste åka långt 
för att höra. Samtidigt ger Kulturrådet 
verksamhetsstöd till stora bokningsbolag 
som omsätter flera miljoner om året. 
Nej, det är något som skaver där. 

Kulturverksamhet är en självklarhet 
i ett civiliserat samhälle och måste 

uppmuntras och stödjas i största möjliga 
utsträckning. n

Bryndis Bragadottir
ordförande avdelning 14, Frilans! 
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Symfs medlemsförsäkringar:
Instrumentförsäkringen finns hos en 
av Europas ledande försäkringsgivare 
inom Fine Art.

Sjukvårdsförsäkringen är konstruerad 
för att du som musiker snabbt ska 
komma under specialistvård om du 
råkar ut för en skada eller sjukdom.

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

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

Läs mer i detalj  om de olika försäk-
ringarna på www.symf.se 
Frågor om Symfs medlemsförsäkring-
ar besvaras av Söderberg & Partners 
på telefon 026-143030 eller på  
symf@soderbergpartners.se

Betalar du rätt avgift?
Symfs medlemsavgifter 

Fullvärdigt medlemskap:       varav frilansavgift

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

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

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

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

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

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

Medlemskap med begränsade förmåner:  
Studerandemedlem, pensionär: 315:-år (Information, rådgivning, hemsida, tidning 
och försäkringsförmåner ingår)
Vilande:  315:-år (Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)
Symf intro, för de som går förberedande musikutbildning 0:-/år 
(Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)

Vid föräldraledighet från första dagen och vid sjukskrivning mer än tre månader är 
avgiften reducerad. Tänk på att för avgiftsnivå II-III krävs intyg. 
Kontakta medlemsregistret så får du veta hur du ska gå till väga.

Schablonbeloppet höjt till 180 kronor
Från och med den 1 januari 2019 ska du använda schablonbeloppet  
180 för att räkna om tillfälligt konstnärligt arbete när du har a-kassa.

Kom ihåg att alltid räkna om tillfälligt konstnärligt 
arbete när du har a-kassa. Under 2019 ska du alltså 
räkna om med 180 kronor.

Kom ihåg att skicka in en kopia på ditt anställnings-
avtal eller kontrakt så fort du får det.

(Arbete som utförts till och med 31 december 2018 
ska räknas om med 176 kronor.)

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



På prisutdelningen av TCO:s kulturstipendium i början av december 
förra året berättade Jacob Mühlrad om ett spännande och nästan 
helt hemligt projekt. Han ska skriva ett verk som ska bli världens 
längsta symfoniska verk. Han är nu, två månader senare, milt sagt 
förtegen.
– Verket ska uruppföras år 2021. Det kommer att bli speciella 
förutsättningar för de som ska lyssna och för de som ska spela. Det 
är nog allt jag kan säga just nu.

För åtta år sedan kunde han inte läsa noter. Han kunde nästan inte 

läsa något annat heller. Han är dyslektiker och har fått kämpa i mot-
vind med detta under hela sin uppväxt. Han sökte, efter uppmuntran 
av bland annat Sven-David Sandström, och kom in på Gotlands 
Tonsättarskola.

– Där gick jag i två år samtidigt som jag tog privatlektioner för 
Sven-David Sandström och Djuri Zivkovic. Sen kom jag in på 
Kungliga Musikhögskolans kompositionslinje. Först gick jag ett år 
där och sedan blev det en utbytestermin på Royal College of Music 
i London. Efter det kom jag tillbaka och gjorde klart min kandidatut-

TCO delar varje år ut ett kulturstipendium. Symf deltar i juryarbetet och 2018 föll juryns val på Jacob Mühlrad. Vid 27 års ålder är 
han redan en av Sveriges mest beställda tonsättare. Han har sommarpratat i Sveriges Radio och det finns knappt en dagstidning 
med självaktning som inte har publicerat en intervju med honom. Hans verk ”Pan” uruppfördes på Carnegie Hall i New York och 
hans beställningskalender är mer eller mindre fulltecknad under överskådlig framtid. Han är lite av den västerländska konstmusi-
kens Golden Boy. Symfoni träffar honom vid studion på Nybrogatan i Stockholm, en studio som den kreativa entreprenörsklubben 
Alma välvilligt låter honom utnyttja gratis under tre år.

Konstmusikens nya omslagspojke
Tonsättaren Jacob Mühlrad har snabbt blivit ett affischnamn för nyskriven konstmusik. Foto: Andre Garcia
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bildning. Det var nåt knas med poängen så det tog fyra år istället 
för tre. Masterutbildningen tog sedan ytterligare två år. 

En speciell skola
Att inte kunna läsa noter skulle ha kunnat vara ett oöverstigligt 
hinder för att söka in på en tonsättarutbildning. Men på Gotlands 
Tonsättarskola var det inte det.
– Den skolan är lite speciell. De tar in människor som till exempel 
bara gör elektronisk musik direkt i sina datorer och inte använder 
noter alls. Därför erbjöd de en intensivkurs i noter som vi fick gå på 
under helgerna. 

På skolan fanns ett brett spektrum av elever med olika bakgrun-
der. Där fanns orkestermusiker, producenter, elektronmusiker. Den 
gemensamma nämnaren var att alla studerade komposition med 
inriktning på västerländsk konstmusik. Jacob säger att det var den 
bästa utbildning han någonsin gått. 
– Jag hade Per Mårtensson och Henrik Strindberg som lärare. Jag 
läste först ett år med Mårtensson och sedan ett år med Strindberg. 
Det var helt fantastiskt. Jag hade också Mattias Svensson Sandell 
som lärare. Han är också ett geni. Det var de bästa kunskapsåren i 
mitt liv! Jag hade inte kunnat hitta min konstnärliga röst om det inte 
hade varit för den skolan.

Cirka trettio uruppföranden
Varför har du fått så många beställningar och varför blir just du 
spelad när så många andra svenska tonsättare har så svår att få 
sina verk framförda?
– Jag vet inte! Jag befinner mig just nu på en verkligt priviligierad 
plats i livet. Att ha en mängd av beställningar och dessutom en 
himla massa uppföranden, det är svindlande. Jag vet inte hur 
många uppföranden jag har haft. Jag får inte reda på det längre. 
Men jag har nog haft uppåt en trettio uruppföranden.

Du har skrivit för Radiokören, Cappella San Fransisco, Tapiola 
Choir i Helsingfors, WDR Rundfunkchor, Saint Paul Chamber Or-
chestra, Det Norske Kammarorkester, Bamberger Symphoniker och 
många fler. Hur har du fått de kontakterna?
– Inget uppstår ur ingenting. Martin Fröst, till exempel, har visat och 
introducerat min musik för internationella orkestrar. De har väl tyckt 
om musiken och så har de framfört den.

Flera priser och stipendier
När TCO:s kulturprisjury hade bestämt sig för Jacob Mühlrad förra 
våren rasslade det till och han fick mottaga en hel mängd priser 
och stipendier.
– Ja, det är jätteroligt. Jag fick bland annat Anders Walls stiftelses 
stipendium. Det är på 750 tusen kronor. Summan betalas ut över 
tre år. Jag får 20 833 kronor i månaden under tre år. Det är perfekt 
och det är en förutsättning för att kunna verka som tonsättare. 

Många av mina kolle-
gor är helt beroende 
av att det finns sådan 
här stipendier.

Han tilldelades 2017 
Micael Bindefelds 
stipendium Till minnet 
av Förintelsen.Jacob 
fick 300 000 kronor 
avsedda för produk-
tionen av ett körverk 
för Radiokören med 
Eva Dahlgren som 
solist. Hans verk Kad-
dish uruppfördes 
på Berwaldhallen i 
oktober samma år. 

Troptecken
Verket utgår dels från den judiska bönen med samma namn, dels 
från de vittnesmål som Jacob Mühlrads egen morfar bar med sig ef-
ter att ha överlevt Förintelsen och fångenskap i koncentrationslägren 
Auschwitz och Bergen-Belsen. 
– Min judiska bakgrund finns ju där. Den är ingenting jag har valt. 
Musikaliskt betyder den att jag är intresserad av den ceremoniella 
judiska musiken. I den skanderande läsningen av Thoran i en judisk 
gudstjänst utgår man från troptecken som finns i den hebreiska 
skriften. De är inte bara signifikanta för en melodi utan också kän-
netecknande för struktur och form. En not betyder bara en ton men i 
ett troptecken finns en hel melodislinga, en hel gest. Det är som ett 
pussel med olika typer av melodier och det har jag inspirerats av 
både formmässigt och musikaliskt. 

Platsbrist för nyskrivet
Nyskriven musik får inte alltid tillräcklig plats i orkestrarnas konsertut-
bud. Dels kan det handla om agenturernas påverkan på reperto-
arvalet för de solister och dirigenter de representerar, dels kan det 
bero på brist på mod.
– Generellt tycker jag att de stora orkestrarna, framför allt i huvud-
städerna, har blivit bättre på att spela mer nyskrivna verk. Jag tror 
att det kanske är mer motiverat för orkestrar i mindre städer att ha 
mer klassisk repertoar. Där är publikunderlaget mer begränsat. Men 
om man tar Stockholms Konserthus som ett exempel kan man se en 
enorm utveckling både vad gäller att spela svenskt nyskrivet och 
internationellt nyskrivet.

Spretiga program
Jacob tycker att det blir onödiga kompromisser i programsättning-
arna och att det kan bli spretigt och osammanhängande.
– Det är dumt att para ihop Mozart med Luciano Berio som exem-
pel. De är diametralt motsatta och har inget med varandra att göra. 
Man tror sig behöva något sorts lockelseverk för annars kommer det 
ingen publik. Men jag tror att det är helt olika målgrupper som vill 
lyssna på Mozart respektive Berio. Försöker man kommunicera med 
alla kommunicerar man inte med någon. Jag tror inte att folk köper 
biljetter till en konsert bara för att de är bekanta med musiken. Det 
kan vara lika eggande att boka biljetter till en konsert där du inte 
känner igen någonting alls. Konserthusens utmaning blir att pake-
tera det på ett bra sätt.

Tänker du själv på lyssnarna när du skriver din musik?
– Jag tror inte att jag tänker så mycket på mottagarna men det 
hänger nog ihop med att det inte var alls länge sedan jag själv 
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Music: Jacob Mühlrad (2018)

Lyrics: Jacob Mühlrad (2018), excerpt

from Psalm 19 of the Book of Psalms
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Inledningen av körverket Time, beställt och uruppfört av Radio-
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bara var mottagare. Hade jag varit kompositör hela livet hade det 
kanske färgat mig annorlunda. Nu kan jag relatera så starkt till att 
inte ens vara kompositör. Allt är så färskt för mig och jag känner 
nog att jag är både mottagare och avsändare samtidigt när jag 
skriver ett verk. 

Mer tonalt men friare form
Din lärare Sven-David Sandström deklarerade för ett antal år sedan 
att han tänkte börja skriva musik som var mer lättlyssnad för publi-
ken. Finns det en trend att nutida tonsättare skriver mer anpassat till 
lyssnarna nu än tidigare, både vad gäller ton och form?
– Formmässigt så tycker jag att vi samtida tonsättare har brutit oss 
loss mycket mer än under exempelvis modernismen. Ta tolvtonsmu-
siken och Schönberg. Vissa av hans tolvtonsverk har en sonatform 
även om innehållet är något helt annat. Idag tycker jag att det 
nästan tvärtom. Innehållet är kanske mer tonalt medan formerna är 
mer fria. Det är kul!

Verken växer av sig själv
Vad utgår du ifrån när du skriver dina verk? Är det hur långt det ska 
vara och vilka som ska spela det?
– Ja, exakt. De två är mina begränsningar. Men om musiken jag 
skriver har en kärna som är längre, ja, då blir verket längre. Och 
ibland blir det lite kortare. När verket börjar växa av själv blir det 
svårare att styra det dit man själv vill. Då vill helt plötsligt musiken ta 
vägen någon annanstans. Det tycker jag är en häftig känsla. 

Att känna fraseringarna
Tänker du ut en form innan du börjar skriva?
– Jag utgår ifrån någon form av kärna. Det kan vara en klang. Det 
kan vara någon sorts musikalisk struktur, en melodi. När jag sedan 
börjar strukturera det här så känner jag vartåt det bär och vilka 
typer av musikaliska former som det ges möjlighet för. Jag har lärt 
mig massor av Per Lindgren som jag tycker är ett geni och en av de 
bästa tonsättarna vi har. Han har lärt mig att höra musiken, känna 
fraseringarna, när man ska andas och när det ska vara paus. Det 
skapar verkets konturer och helt plötsligt så uppstår en form. 

Briljanta musiker
Nu har vi pratat om avsändaren och om mottagaren. Hur viktig är 
exekutören?
– Vad kul att du tar upp det! Det är inte så många som tänker på 
hur viktiga de här faktorerna är och har varit i ett musikhistoriskt 
perspektiv. Mozart fick många av sina beställningar från kunga-
huset. Det kunde vara enkla treklanger i arpeggio med en banal 
melodi, nästan lite poppigt. På 1800-talet blir exekutören mycket 
viktigare och musikens skrivs utifrån dennes perspektiv. Det virtuosa 
musicerandet var mycket beroende på enskilda briljanta musiker. 
Ibland var kompositören också exekutör. Chopin spelade sin egna 
verka och Liszt som var helt galet bra pianist framförde sina egna 
konserter.

Musik ska få vara levande
Hur viktig är exekutören för dig och hur mycket bryr du dig om 
instrumentidiomatik?
– Om man verkligen vill skriva bra så måste man förstå hur ett 
instrument fungerar. Och det gör man genom kontakt med musiker. 
Jag skrev ett solocelloverk för Johannes Rostamo som jag kände 
blev bra. Det verket hade aldrig blivit så bra om det inte vore för 
Johannes. Vi jobbade tätt ihop, experimenterad och improviserade. 
I efterhand fick jag skriva ner vad vi hade gjort. Jag tycker att det är 
så den bästa musiken kommer till. Musik ska få vara levande. 

Ingen musik går att spela
En del nutida tonsättare skriver passager som är ospelbara och det 
knorras självfallet bland musikerna. Är det rimligt att skriva musik 
som inte går att framför?
– Det kan finnas ett värde i att den frustrationen finns. För att egent-
ligen går ingen musik att spela. Skulle man sitta med en extremt 
exakt klocka så skulle man märka att ingen spelar rätt tempo och 
ingen har rätt timing. 

Konstens död
Jacob nämner tonsättaren Brian Ferneyhough som typexempel på 
New Complexity, en rörelse som stod för en musik som var atonal 
med mikrotoner och mycket komplex rytmik som gör att verken i 
många stycken är närmast ospelbara.
– Det är just i frustration från musikerna och deras strävan att uppnå 
målet, som utgör själva verket. Det var en stråkkvartett, jag kommer 
inte ihåg vilken, som skulle spela in Iannis Xenakis stråkkvartetter. 
De höll på i flera år. De sa: ”Att spela Xenakis, det är en livsstil!” 
Och det är sant. Du måste ägna hela ditt liv åt det och du kommer 
ändå aldrig att kunna spela det som det är skrivet. Men noterna är 
å andra sidan inte sanningen. De är bara en abstraktion, ungefär 
som en skiss. Det är som en arkitekt som ritar en fantastisk byggnad 
som inte förhåller sig så noga till gravitationen och verkligheten. 
Men det som skapas i att försöka uppföra den gör att man hamnar 
någonstans där man annars inte skulle hamna. Det är där det stora 
värdet finns. Jag skriver inte på det viset men jag kan förstå att vissa 
gör det. Alla kan inte vilja gå åt samma håll. Då dör konsten. n

Jonas Nyberg

Ung mästare i kavaj. Foto: Pierre Björk
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olika  modeller  och  alltid  öppet  köp.
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Ulrik Röijesson är forskare på Luleå Tekniska Universitet och det 
var han som inledde seminariet. Ulrik är fysioterapeut och doktor 
i medicinsk vetenskap. Han är biträdande professor vid fysio-
terapeututbildningen och ansvarig för rörelselaboratoriet vid sitt 
universitet. idrott (med fokus på flugkastning!). Han håller på med 
parallella studier kring musikers hälsa med fokus på orkestermusiker. 
Ulriks forskning riktar in sig på framför allt smärta och avvikande 
rörelsebeteende i muskler och leder. 
– Att vara musiker är ett oerhört krävande vad gäller rörelsebete-
ende. Det krävs oerhört stor precision och mycket snabba rörelser. 
Man behöver ha mycket god finmotorik och man behöver dessutom 
vara uthållig, konstaterade Ulrik.

Teresia Nymans var seminariets andra forskare och hennes forsk-
ningsprojekt har Symfoni skrivit om i februarinumret 2018. Hon är 
forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala 
Universitet och leder en studie som inriktar sig på stråkmusiker. Det 
som är kanske mest intressant med den studien är att den bedrivs 
på ett sätt som gör att resultaten kommer att kunna jämföras med 
andra yrkesgrupper. 
– Det är viktigt att få branschen yrkesmusiker att bli en av spelarna 
bland alla branscher. Musikbranschen är en av alla de branscher 
som har stora utmaningar vad gäller såväl fysisk arbetsmiljö så väl 
som den organisatorisk och social arbetsmiljö.

Teresia menar, och får medhåll från Ulrik Röijesson, att det är 
nästan omöjligt att forskningspengar för projekt som inriktar sig 
på en så pass liten målgrupp som yrkesmusikerna utgör. Men den 
forskningen är angelägen inte minst för att det saknas förståelse 
och kunskap både försäkringskassan och företagshälsovården om 
vad det innebär att vara professionell musiker.

Efter att de bägge forskarna fick redogöra för sina respektive 

forskningsstudier 
var det dags 
för Anna-Karin 
Simlund och 
Fredrik Andersson 
att samtala kring 
vilka förutsätt-
ningar det finns 
för ett långt och 
hållbart yrkesliv 
för musiker. Anna-
Karin redogjorde 
om det forsk-
ningsprojekt kring 
röstens åldrande (läs mer om det på sidan 9 i denna tidning) som 
nu startar i samarbete med Lunds Universitet. Fredrik Andersson pra-
tade om att det traditionellt har varit känsligt för musiker att prata 
om smärta och andra symptom.
– Men jag tror att de attityderna håller på att luckras upp. Vi har en 
så pass tillåtande miljö på våra arbetsplatser så att vi kan ta tag i 
de här problemen direkt, menade han.

Det gjordes jämförelser med elitidrotten och det är en relevant 
jämförelse. Den stora skillnaden är man på musikersidan saknar 
medicinsk expertis, coacher, mentala tränare och specialiserade 
fysioterapeuter. Teresia Nyman menade att orkesterinstitutionerna 
måste bli bättre på att upphandla och ställa krav på företagshäl-
sovården efter som man där är häpnadsväckande okunniga på 
området yrkesmusiker.
Som en anmärkning till det som sades om företagshälsovård vill 
Symf framhålla Finland och deras arbete med musikerhälsan som 
ett föredöme. Där har vi mycket att lära. n

Folk och Kultur i Eskilstuna är ett årligt evenemang med ambition att locka till sig av människor knutna till de kulturella näringarna, 
ett sorts kulturens almedalsvecka. Med mängder av, kanske för många, programpunkter finns här mycket att hämta för den som 
intresserar sig för kulturfrågor. Här diskuteras allt från hemslöjd till 3D-graffiti. Symf och Svensk Scenkonst samarrangerade under 
årets Folk och Kultur ett entimmes seminarium kring musikers hälsa. Till sin hjälp hade man två forskare, en moderator samt Anna-
Karin Simlund, Symfs vice ordförande och Fredrik Andersson, planeringschef på Stockholms Konserthus.

Musikerhälsa på Folk och Kultur

Gunilla Kindstrand (till hr) ledde debatten  
om musikers hälsa under Folk och Kultur
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symfoni, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm

Violin, Carlo Ferdinando Landolfi, Milano 1780, 
såld av Sebastian Skarp.

Sebastian Skarp Violinateljé, Regeringsgatan 72, 
111 39, STHLM, Tel: 08-222420, www.sebastianskarp.se

Symfs suveräna delkarationshjälp hittar du på symfs.se 
Årets uppdaterade version kommer i början på mars

Bara för medlemmar, så klart!


