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...kriget i byn

Det är nu precis 10 år sedan jag besökte Gammalsvenskby i Ukraina. Jag träffade de gamla 
kvinnorna som övelevt svälten på 30-talet, tyska fångläger under andra världskriget och ryska 
fångläger efter kriget. Det blev en artikel i Symfoni (som har översatts till estniska, ryska och 
ukrianska). Byn hamnade tidigt i våras i skottlinjen och intogs av ryssarna. De ryska trupperna 
har i dagarna lämnat efter månader av ockupation men de har under reträtten medvetet 
saboterat vatten- och elförsörjning. Nu skjuts missiler mot dem från andra sidorna Dnjepr. 
Halva befolkningen har flytt för läget är desperat. Vill du hjälpa till med en slant, gå in på 
gruppen Svenskbyborna på Facebook. Där görs insamlingar för att hjälpa de utsatta i byn.  

Jonas Nyberg
Redaktör
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Så kom den till slut. En ny kulturbudget 
från en ny kulturminister. Den som hade 
fruktat en total omläggning av kulturpoli-
tiken av det samlade regeringsunderlaget 
blev kanske i vissa avseende lugnad. 
Däremot talade siffrorna sitt tydliga och 
oroande språk. I en tid av krisstämning 
och allmän återhållsamhet hade det nog 
varit naivt att förvänta sig stora anslags-
höjningar för kulturen eller att kultur-
sektorn skulle vara fredad från bespa-
ringar. Vi är trots allt i hård konkurrens 
med andra sektorer som är beroende av 
offentlig finansiering och som prioriteras 
i årets budget.

Under pandemin fanns en poltisk samsyn 
kring kulturens utsatta roll. Det är därför 
en besvikelse att anslagen nu stannade 
där de gjorde. Visst finns det satsningar 
och positiva inslag, men vi har att se till 
oss själva och vår situation, och där drog 
vi ingen vinstlott den här gången. Vi får 
hoppas på att de extra miljarder som går 
till regioner och kommuner även kommer 
oss till del. Varje krona kommer nämligen  
att behövas.

Ibland pratar man om den perfekta 
stormen – när olika faktorer kombineras 
och resultatet sammantaget blir mång-
falt starkare än händelserna var för sig. 
Förutom anslagens i princip obefintliga 
uppräkning, har den första signalen om 
nivån på det normsättande ”märket” för 
lönejustering kommit. Kravet på 4,4pro-
cent i löneökning kan vara det högsta 
någonsin. Kanske slutar det vid 3,5 till 4 
procent. Oavsett vilket blir avtalsrörelsen 
en utmaning. (Alla som tror att institutio-
nerna generellt får anslagsökningar med 
motsvarande belopp räcker upp en hand!) 
Till detta kommer en hög inflationstakt 
och sviktande publiksiffror för många. 
Men eftersom kulturminister Parisa 
Liljestrand på sin presskonferens sa att 
hon skulle bevaka konsekvenserna av 
budgeten finns hopp om extra anslag vid 
behov som ett ljus i mörkret.

Det finns några slutsatser att dra av det-
ta. Till oss i branschen:
Allas vår uppgift, arbetstagare och ar-
betsgivare, blir nu att informera politiker 
på alla nivåer om nödvändigheten att säk-
ra institutionernas lönekostnadsökningar. 
De ekonomiska problemen, som föran-
ledde extra insatser under pandemin till 
andra genrer, kanske drabbar oss nu.

Jag upprepar att vi på sikt måste komma 
ur det totala beroende av offentliga 
anslag för många av våra verksamheter. 
Det handlar om att, utöver de offentliga 
anslagen, få möjlighet att med andra 
finansiärer bygga upp rejäla reserver för 
år med kärvare ekonomi. En av orsaker-
na till de höga lönekraven är ju att det 
går bra för industrin. Däremot går det 
mindre bra för statsfinanserna som vi 
är beroende av. Hur ett nytt system för 
finansiering kommer att påverka vår pro-
fession måste självklart utredas grundligt 
för att se om det kan vara en framkomlig 
väg.

Om det värsta trots allt skulle inträffa, 
tuffa besparingskrav, är det viktigt att 
påminna alla och envar om vårt uppdrag 
och vilka som kan utföra det. Prioritera 
rätt yrkesgrupp helt enkelt. Utan musiker, 
ingen musik!

Till kulturpolitiker, gamla och nya, som 
jag hoppas läser Symfoni:
Det finns ingen som kräver att du kan allt 
första tiden på jobbet eller har full insikt 
i våra speciella förutsättningar och vilka 
effekter som blir av de beslut som fattas. 
Ett exempel är den tröghet i planering vi 
lever med. Ni planerar budget för 2023. Vi 
har i princip redan programmen klara för 
2024. 2023 är redan intecknad sedan flera 
år bakåt och kontrakten är skrivna.

”Ibland är verkligheten och spökar”, sa 
någon nyss angående vallöften. Allt vi 
begär nu är att ni möter vår oro och våra 
analyser med just den inställningen att 

det är verkligheten som informerar er, 
och att ni lyssnar. En spökande verklig-
het baserad på den samlade branschens 
samlade långa, ibland dyrköpta, erfaren-
het av vad fattade beslut får för effekter.

Men det är ingen jättepanik. Än.
Någon gång i i slutet av april – när vi 
har facit av avtalsrörelsen, de samlade 
anslagens storlek, vår publiks möjlighet 
att lägga pengar på kulturupplevelse i 
ett kärvt ekonomiskt läge – ja, då är det 
dags för vårändringsbudget. Senast då, 
men gärna tidigare, hoppas jag att vi har 
en samsyn om vad som behövs för utökad 
finansiering. Att återstartsutredningen 
verkställs till exempel. 

Därefter är det politikernas val som avgör 
hur framtiden ska se ut och får svara för 
det. Beslutandemakt och ansvar går som 
bekant hand i hand.
 
  

Gunnar Jönsson
Förbundsordförande

Ingen jättepanik. Än.
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www.pederkallman.se

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

Huvudsponsorer

Spelas på Norrlandsoperan t.o.m 10 januari

”Full av härliga  
melodier och  
knäpp rekvisita”  
– DN

”En fullträff”  
– Folkbladet

”Musiken  
är ljuvlig”  
– Aftonbladet

”Inget krut  
stannar i förråden”  
– Expressen

”Sångkonst  
som imponerar”  
– VK

Västerås Sinfonietta 
söker musiker!

• Flöjt alt. stämledare  

• Cello alt. stämledare

För information och ansökan se
www.vastmanlandsmusiken.se
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Sjuk – Vem betalar?
Fråga ombudsmannen

För att avgöra om det finns rätt till sjuklön från arbetsgiva-
ren behöver något av följande kvalifikationskrav vara uppfyllt.

1. Anställd minst en 
månad
Om du har ingått ett avtal 
om en tillsvidareanställ-
ning eller en tidsbegrän-
sad anställning som är 
minst en månad behöver 
du inte ha påbörjat an-
ställningen för att ha rätt 
till sjuklön.

2. Anställd kortare tid än 
en månad
Om anställningen däremot 
är kortare än en månad 
har du rätt till sjuklön 
endast om du har påbörjat 
anställningen och därefter 
varit anställd 14 kalen-

derdagar i följd. Med ”påbörjat anställningen” menas att 
du faktiskt har infunnit dig på arbetsplatsen för att arbeta. 
Om du skadat dig eller blivit sjuk på vägen till arbetsplatsen 
den första arbetsdagen anses det som att du har påbörjat 
anställningen. Dag med ogiltig frånvaro räknas inte med i 
kvalifikationstiden.

3. Kortare anställningar hos samma arbetsgivare
Vid beräkning av kvalifikationstiden ska tidigare anställning-
ar hos samma arbetsgivare medräknas, om tiden mellan 
anställningarna är maximalt 14 kalenderdagar.

Exempel – tre korta anställningar:
1. Anställning perioden 2-6 april (fem dagar).
2. Anställning perioden 9-13 april (fem dagar). 
3. Anställning perioden 20-30 april (11 dagar). 
Från och med den 24 april uppfyller den anställde kvalifika-
tionsvillkoret för sjuklön eftersom hen då har varit anställd i 
14 dagar.

Rätt till sjukpenning i vissa fall
Om du inte har kvalificerat dig för sjuklön kan du istället ha 
rätt till sjukpenning från Försäkringskassan under de första 
14 dagarna i sjukperioden. För att få rätt till sjukpenning 
krävs bland annat att du lider av en sjukdom som sätter ned 
arbetsförmågan med minst en fjärdedel. 
Karensavdrag ska göras

Från sjuklönen ska arbetsgivaren göra ett karensavdrag 
som motsvarar 20 procent av sjuklönen för en genomsnittlig 
vecka. Om du istället får sjukpenning ska Försäkringskassan 
göra motsvarande karensavdrag.

Theo Caldwell

Är du frilansande musiker och jobbar produktionsvis hos flera olika arbetsgivare och blir sjuk har du (om du har jobbat 
tillräckligt mycket och har en sjukpenninggrundande inkomst - SGI) rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Men du kan 
också ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren. Vissa förutsättningar ska dock var uppfyllda.  Här reder vi ut begreppen.

10 ÅR

Upptäck den dolda svenska 
musikskatten!

10 ÅR

• noter för gratis nedladdning
• musik från fyra århundraden
• 296 tonsättarbiografier
• över 2000 verk i nya notutgåvor

levandemusikarv.se

Prosit! Foto: Mjoca Peter
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Själva begreppet omställningsstudiestöd låter som om man 
planerar att byta yrke. Så behöver det inte vara. Du kanske 
bara vill bredda och komplettera din kompetens. Omställ-
ningsstudiestödet är en del av kompetensutvecklingspaketet, 
namnet till trots.

Först och främst ska du ta reda på om du uppfyller villkoren 
för omställningsstudiestödet.

• Du vara mellan 27 och 62 år
• Du ska ha arbetat minst 96 månader (8 år), av de senaste  
   14 åren, det vill säga vara etablerad på arbetsmarknaden
• Du ska ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna,  
   det vill säga ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden.
• Den utbildning du ska gå ska ge rätt till omställnings- 
   studiestöd
• Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på  
   arbetsmarknaden
• Du måste studera i en viss omfattning
• Du kan bara få omställningsstudiestöd under en  
   begränsad tid

De första punkterna är inte svåra att räkna ut men för att de 
fyra sista ska bli glasklara kan du behöva hjälp. Ta kontakt 

med Trygghetsrådet TRS. De har kunniga rådgivare som 
finns till för att du ska få råd och stöd. 

När kan jag söka omställningsstudiestöd?
Man kan ansöka från 1 oktober respektive från 1 april varje 
år. CSN har redan fått in många ansökningar, så ansöker 
man nu för att börja plugga i januari 2023 är det enligt källor 
på TRS osäkert om det finns pengar kvar. Söka kan man 
alltid göra och går det så går det!

Hur lång tid kan jag studera?
Du kan få ekonomiskt stöd för upp till två terminers heltids-
studier, alltså ett läsår. Du kan studera höst och vår, eller vår 
och höst. Du kan läsa kortkurser och du kan också läsa på 
deltid. Du har rätt till tjänstledigt, det regleras i studieledig-
hetslagen. Kommunicera med din arbetsgivare i god tid.

När du valt din utbildning
När du bestämt dig för vad du vill studera och rådgjort med TRS 
är det dags att ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN. 
Det är de som betalar ut det statliga stödet. När du gjort det 
anmäler du dig till utbildningen eller kursen. Sök samtidigt om 
yttrande och eventuellt kompletterande studiestöd hos TRS.

Vill du bredda din kompetens eller byta spår i yrkeslivet? Nu finns det nya och bättre förutsättningar för det. Avtalet om 
omställningsstöd är en del av det trygghetspaket som förhandlats fram och skrivits på av Symf och Svensk Scenkonst. Det 
ger dig upp till 80 procent av din inkomst (upp till ett maxbelopp som för 2022 är 26 600 kr/månad). Dessutom kan du låna 
upp till cirka 12 500 kronor i månaden. Det fina i kråksången är att du har rätt att få tjänstledigt för att studera. Studierna kan 
påbörjas från den 1 januari 2023 men redan nu kan du ansöka om stöd. Här följer en förhoppningsvis begriplig guide hur du 
ska gå till väga.

Jag vill studera!
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Det nya huvudavtalet

Nästa steg i processen blir att CSN utreder din ansökan, 
begär ett yttrande från Trygghetsrådet TRS och fattar sedan 
ett beslut om din ansökan. Om din ansökan blir godkänd hos 
CSN fattar sedan TRS beslut om eventuellt kompletterande 
studiestöd. Rekommendationen är att tidigt ta kontakt med 
TRS så att kommunikationen mellan CSN och TRS går smi-
digt. TRS:s ord väger tungt.

Kompletterande studiestöd
Det här stödet kan du få om du blivit beviljad omställnings-
stöd från CSN. Stödet utgår för dig som går en utbildning 
som är längre än en vecka. Du kan få det om du har en 
anställning eller om du är mellan anställningar och får stöd 
av TRS.

Studieersättning
Om du är över 40 år, är mellan anställlningar, får stöd av TRS 
och inte uppfyller villkoren för CSN:s omställningsstudiestöd 
kan du få studieersättning.

Kortvarigt studiestöd
Om du vill läsa en kurs som är kortare än en vecka behöver 
du också uppfylla vissa villkor.

• Du ska ha arbetat minst 16 timmar per vecka under minst  
   åtta år de senaste 14 åren
• Anställningar från 19 års ålder räknas
• Du ska ha fyllt 27 år
• Arbetet ska ha varit huvudsyssla
• TRS bedömer om din position på arbetsmarknaden  
   stärks.

Det här stödet betalas ut direkt av TRS. Ta kontakt med deras 
rådgivare så får du hjälp och råd.

Sugen på att studera men inte riktigt vet vad?
Tanken med stöden är att de ska bidra till att yrkesverk-
samma får ökad kompetens och större bredd i sitt kunnan-
de. Utbildningarna ska hjälpa till att göra dig mer attraktiv 
på arbetsmarknaden men också kunna stärka (men helst 
bredda) yrkesrollen. Är du osäker på vilken sorts utbildning 
som skulle passa dig, ta kontakt med rådgivarna på TRS (jag 
vet att jag tjatar!). Det är dock inte meningen att utbildningar 

med omställningsstöd ska ersätta arbetsgivarens skyldighet 
att kompetensutveckla sin personal. I Symfs kollektivavtal 
med Svensk Scenkonst finns ett avtal om kompetensutveck-
ling. Där står det bland annat:

Arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren har ett ge-
mensamt ansvar för kompetensutvecklingen. Arbetsgivaren 
har dock huvudansvaret för att kompetensutveckling genom-
förs systematiskt för alla medarbetare oavsett anställnings-
form. 

Frilansare och/eller mellan anställningar?
Omfattningen på stödet kan variera beroende på om du bara 
varit anställd i TRS-anslutna organisationer eller har haft 
anställningar med olika tillhörighet i andra arbetsgivaror-
ganisationer. Grundkravet är att du har varit anställd minst 
tolv månader i en eller flera organisationer de senaste 36 
månaderna.
Den senaste anställningen ska ha varit i en TRS-ansluten or-
ganisation. Du ska ha haft en arbetstid på minst åtta timmar 
per vecka. Arbetet ska ha varit huvudsyssla.
Är du osäker? Kontakta rådgivarna på TRS.

Hur mycket pengar kan jag få?
Det statliga bidraget ger upp till 80 procent av lönen, men 
som mest 21 298 kronor per månad vid heltidsstudier (2022) 
före skatt. Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande.
Dessutom kan TRS betala kompletterande studiestöd, upp 
till 80 procent av den minskade inkomsten upp till ett tak på 
5,5 inkomstbasbelopp.
Om du har en högre inkomst än så kan det kompletterande 
studiestödet fylla ut upp till 65 procent av inkomsten upp till 
ett tak på tolv inkomstbasbelopp per år.
Utöver detta finns möjligheter till lån från CSN. Tanken med 
lånet är att du ska kunna ha ungefär samma inkomst efter 
skatt under studietiden som du har när du arbetar.

Du kan läsa mer på TRS:s och CSN:s hemsidor och där finns 
räkneexempel. 

Hur vet jag om min arbetsgivare är ansluten till TRS?
Om du är osäker på om din arbetsgivare är ansluten till TRS 
så kan du ta organisationsnumret (finns på ditt lönebesked) 
och kolla av det på www.trs.se. Jobbar du på en arbetsplats 
där det finns en Symfavdelning kan du utgå ifrån att den är 
ansluten till TRS. 

Undantaget är om du är anställd av Sveriges Radio och job-
bar i Sveriges Radios Symfoniorkester eller i Radiokören. Då 
ska du rådgöra med TRR som är en annan omställningsor-
ganisation med samma uppdrag som TRS har. Samma regler 
och service som beskrivs ovan gäller även där.

Jonas Nyberg

I valet och kvalet? Foto: IherPhoto



8 I SYMFONI I NOVEMBER/DECEMBER 2022Wallingatan 35, 111 24 Stockholm
Tel: 08-411 29 29

         alla som har varit 
med på vägen hittills!

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

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

       du veta hur 
affischen kan bli din?

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

        skicka e-post till: 
jubileum@jonasnaslundab.se
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Symf informerar
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Omställningsstudiestödet som vi skriver om här i tidningen, 
på sidan 6, kan kanske ge mersmak för den som är sugen 
på att sadla om och börja en ny bana i livet. Då kanske nästa 
steg kan vara att använda sig av SOKstiftelsen. Det är viktigt 
att förstå att om du vill utnyttja den här möjligheten måste 
du vara beredd att lämna din anställning och ditt nuvarande 
yrke. Det är inget lätt beslut och det kan därför vara klokt att 
på ett tidigt stadium ta kontakt med rådgivarna på SOKstif-
telsen.

Musiker från 55 år
Med stöd från SOKstiftelsen kan du börja studera eller starta 
en ny verksamhet. Du får ekonomiskt stöd under två år och 
det finns möjlighet att få det förlängt. För att kvalificera dig 
för det behöver du som är instrumentalist vara 55 år (men du 
får inte vara äldre än 63 år och 11 månader) och ha arbetat 
minst 6 år varav 18 månader inom de senaste 3 åren. För att 
få fullt ekonomiskt stöd ska du ha jobbat i minst 22 år. Då får 
du ut 85 procent av din lön (beräknat på bruttolön de senaste 
36 månaderna) om du är mellan 55 och 59 år. Efter det får du 
75 procent av lönen.

Korister från 45 år
Korister kan ansöka om stöd från 45 års ålder (men inte 
äldre än 55 år och 11 månader). För att kvalificera dig ska du 
ha arbetat arbetet minst 4 år varav 18 månader de senaste 4 
åren. För att få fullt stöd ska du ha jobbat i minst 16 år. Då får 
du ut 90 procent av din lön (beräknat på bruttolön de senaste 
36 månaderna).

Det finns räkneexempel på SOKstiftelsens hemsida där det 
framgår mer noggrant hur man räknar ut vad stödet kan 
komma att bli.

Frilansare
Frilansare med egen firma omfattas inte av avtalet. Men om 
du har eller har haft tidsbegränsade anställningar av olika 
slag omfattas du. För att räkna ut vilket stöd du kan få re-
kommenderas ett samtal till rådgivarna på SOKstiftelsen.

Hur ska man tänka?
– Det många inte tänker på är att växlingen faktiskt är större 
än att ”bara” byta jobb. Ett bättre ord är snarare livsomställ-
ning eftersom många påbörjar sina karriärer redan som barn 
och byggt både sitt liv och sin identitet kring sin yrkesroll. 
Detta gör resan mot en ny yrkesbana även känslomässigt 
utmanande, skriver Linda Lekander, rådgivare, på SOKstif-
telsens hemsida.

Börja alltid med att ta kontakt med Linda eller någon av de 
andra rådgivarna. Prata om vad du vill göra och få råd om 
hur du ska gå till väga. Du får reda på vilka de ekonomiska 
förutsättningarna blir. Tillsammans gör ni så småningom en 
handlingsplan. Var beredd på att det tar tid. Kanske riktigt 
lång tid. Eftersom det här i slutändan leder till att du avslu-
tar din anställning är det viktigt att du vet att du vill göra det 
här och att du är motiverad. Det är ditt personliga beslut 
och ingen annans. Inga påtryckningar från arbetsgivare ska 
förekomma.
Hela det tänkta förloppet från tanke till slutförande finns 
beskrivet på SOK-
stiftelsens hemsida. 
Här finns intervjuer 
med musiker och 
sångare som har 
gjort den långa 
resan och bytt yrke. 
Här hittar du råd och 
tips samt en mängd 
fakta kring yrkes-
växling.

Jonas Nyberg

Läs mer på:
sokstiftelsen.se

 
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.

Jag vill satsa på något nytt!
År 2015 bildades SOKstiftelsen för att ge stöd till frivillig karriärväxling för instrumentalister, sångare och dansare. 
Anledningen var att riksdagen beslutat att fasa ut det gamla PISA-avtalet som gav möjlighet till förtida pension och 
det behövdes en ventil för de konstnärliga utövare som av någon anledning inte kunde vara kvar i sin yrkesroll hela 
arbetslivet ut. Till grund för SOKstiftelsen ligger ett kollektivavtal som tecknats mellan arbetsgivarorganisationen 
Svensk Scenkonst, Symf och Fackförbundet Scen och film (tidigare Teaterförbundet). Dansare kan få stödet från 35 års 
ålder, korister från 45 år och instrumentalister från 55 år.

Korister kan utnyttja Sokstiftelsen från de är 45 år. De här sångarna är dock 
alldeles för unga. Foto: Peter Markl
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Redan 1905 bildades Göteborg Wind Orchestra, då som Spår-
vägens musikkår. Orkestern utvecklades och fick efter hand 
fler musikdagar i tjänsten. Under en lång period arbetade 
man med musik tre dagar i veckan. 1992 blev man en heltids-
anställd professionell orkester med namnet GöteborgsMu-
siken. Det nuvarande namnet kom till 2007 och sedan dess 
har det blåst snåla vindar kring orkestern. I slutet av 2020 
tvingades orkestern lämna det vackra Kronhuset där man 
höll till i över 20 år och fick flytta ut till Göteborgs Garnison. 
Det går att repetera men där går inte att spela konserter. Nu 
har man också avvecklat den tidigare stiftelseformen och 
istället bildat en ekonomisk förening, Blåsmusik i Väst, som 
driver verksamheten. Tanken är att det ska underlätta för 
en ny huvudman att ta över. Inga sådana står dock på kö för 
närvarande.

Svek orkestern
Finansieringen kommer idag från i huvudsak två håll. Väs-
tra Götaland ger merparten av verksamhetsbidragen och 
Göteborgs Stad en mindre del. Vid den senaste tilldelningen 
ökade VG-regionen sitt anslag med en miljon kronor men 
Göteborgs Stad minskade då sitt anslag med motsvarande 
belopp, vilket måste anses som ett flagrant svek mot orkes-
tern. 

Oroliga och tyngda
För att rädda situation fanns flera förslag. Ett förslag skulle 
innebära ännu lägre anställningsgrad för musikerna, ett 
annat att de skulle få betalt per inställelse, vilket skulle ha 
inneburit att de blev frilansare i den egna orkestern. Till 
slut skrevs ett avtal om att behålla halvtiden och de fasta 
anställningarna men att korta uppsägningstiden till bara tre 
månader. Villkoret är att den uppsägningstiden inte får börja 
tillämpas förrän första januari 2023.
– Vi var alla ganska oroliga och tyngda. Generellt sett har vi 
ett bra samarbete med ledningen men under denna period 
upplevde  vi oss sämre behandlade. Det var säkert inte me-
ningen. Jag tror inte de förstod bättre, säger Anders Lundin, 
euphonist, skyddsombud och medlem i den lokala Symfsty-
relsen.

Från heltid till halvtid
Anders Lundin och flöjtisten Mia Berg tillsammans med 
klarinettisten Göran Carlsson, mångårig ordförande i GWO:s 
Symfavdelning träffar Symfoni på Café Kronhuset för att 
berätta om läget i orkestern. De berättar att de fram till 2009 
arbetade på heltid. Efter det kom en tid med anställningar på 

75 procent för att sedan hamna på halvtid. Så har det varit i 
tio år.
– Detta har nu cementerats, säger Göran Carlsson.

 
– Därför tror vi inte på en lösning som innebär att vi, inte ens 
temporärt, går ner ännu lägre i anställningsgrad. Tanken är 
för oss känslomässigt förödande och det skulle bli svårt att 
hålla samman gruppen. Halvtid är besvärligt nog, säger Mia 
Berg.

Flygvapnets Musikkår
Fram till 2009 var Göteborg Wind Orchestra knuten till 
försvarsmusiken som Flygvapnets Musikkår. Det är man 
visserligen fortfarande men inte med de fasta band man 
tidigare hade då försvarsmusiken stod för en betydande del 
av finansieringen. 
– Flygvapnet vill kunna använda oss så förhoppningsvis blir 
det fler produktioner för dem. Blåsmusik i Västs styrelse har 
skrivit brev till Försvarsmusiken och informerat om orkes-
terns situation. 
– Vi spelade Flygvapenchefens konsert på Konserthuset i 
Stockholm 30 september i år. Konserten blev en riktig Succé.
Flygvapnet säger att de vill använda oss mer och vi vet att be-
hovet finns. Här hoppas vi på ett avtal med tryggad ekonomi. 
Där är vi inte än och pengarna måste ju fram, säger Anders.

Blåsmusikcentrum
Sedan orkestern lämnade Kronhuset spelar man sina 
konserter i olika kyrkor och konsertsalar i Göteborg. För att 

Göteborg (mot) Wind Orchestra
Göteborg Wind Orchestra har blivit något av Orkestersveriges sorgebarn. På dryga tio år har man gått från 27 musikertjäns-
ter på heltid till att vara 22 anställda på halvtid. Man har tvingats flytta från det anrika Kronhuset i centrala Göteborg till 
tillfälliga repetitionslokaler på Göteborgs Garnison en bra bit bort. Varken Region Västra Götaland eller Göteborgs Stad vill 
axla ansvaret som huvudman. Ett tag såg det ut som om allt hopp var ute men med ett stort mått av envishet hänger de kvar. 
Men tråden är skör och framtiden oviss.

Göran Carlsson med kollegor och ungdomar i Halmstad.

Mia Berg spelar flöjt ihop med kulturskolans elever
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Dags att nominera!
På Unionens a-kassas stämma i maj ska våra ombud välja styrelse och revisorer. 
Du som är medlem hos oss kan nominera personer till dessa uppdrag. 

Vi håller nästa föreningsstämma den 31 maj 2023. 
Ett av stämmans uppdrag är att välja styrelseledamö-
ter, revisorer och valberedning. 

Från den 1 december kan du nominera för uppdragen
Nomineringsperioden börjar den 1 december 2022 
och pågår till och med den 28 februari 2023. Du 
lämnar dina nomineringar på vår webbplats  
unionensakassa.se/nominera.

Tänk på att den du nominerar måste vara medlem i 
Unionens a-kassa. Personen bör också vara tillfrågad 
innan du nominerar.

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

Skanna QR-koden med din mobil för att 
komma direkt till nomineringssidan.

Gävle Symfoniorkester 
söker

Kontrabas tutti
Tillträde 1 augusti 2023

Provspelning 6 februari 2023

Mer information: 
www.gavlesymfoniorkester.se/vacancies/

 

www.fioler.se
Medlem av:

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

Sveriges Violinbyggarmästare
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ytterligare bredda sin verksamhet har man startat ett Blås-
musikcentrum. Det är enkelt uttryckt ett samlingsbegrepp 
för de samverkansprojekt och aktiviteter som orkestern gör 
för att stimulera återväxten till, och värna om, blåsmusi-
kens framtid i Sverige. GWO jobbar med kursverksamhet för 
vuxen och fritidsorkestrar, skolkonserter och samarbeten 
med kulturskolorna där vi i orkestern spelar med barn och 
ungdomar.
– Det är ett koncept som byggs upp för värna blåsorkester-
traditionen och nästa generations unga blåsare, säger Göran 
Carlsson.

– Förhoppningen är att vi kan komplettera konsertverksam-
heten och komma upp i en högre tjänstgöringsgrad. Tanken 
är jättebra. Vi märker att vi gör skillnad och nytta när vi är 
ute i dessa sammanhang. Projekten är uppskattade. Det är 
inte meningen att den här verksamheten ska käka upp vår 
konsertverksamhet utan som sagt vara ett komplement, 
säger Anders Lundin.

Andra jobb vid sidan av
GWO:s musiker tvingas jobba med annat när de inte spelar i 
orkestern. Några frilansar såklart som musiker. Någon kör 
buss vilket var vanligt på den tiden orkestern var Spårvägens 
Musikkår. Andra blandar frilansjobb som musiker med helt 
andra jobb. Göran Carlsson arbetar på LSS-boenden när han 
inte spelar i orkestern.
– Jag blir erbjuden fast tjänst varje år eftersom jag sedan 
länge är inlasad. Jag tackar alltid nej, säger han.

Mia Berg har utbildat sig till stödassistent och är på väg att 
bli stödpedagog.
– Jag har en backup men vill helst fortsätta att spela i GWO, 
säger hon.

Anders Lundin har tackat ja till en tjänst i Livgardets Dragon-
musikkår i Stockholm.
– Med det scenario vi har nu kunde jag inte tacka nej, säger 
han.

Behåller glädjen
Visst finns det svårigheter med att inte spela tillsammans 
varje vecka men de är överens om att de lyckas hålla sin 
höga kvalitet, trots alla motgångar.
– Vi är luttrade, skulle jag vilja säga. Jag är glad och mäkta 
imponerad varje gång vi spelar. För det låter bra. Trots alla 
motgångar har vi lyckats behålla glädjen och entusiasmen. 
Men det är klart att man är fundersam. Det är vi alla, säger 
Anders Lundin.

Gränsöverskridande konserter
Göran säger att orkestern har gått i bräschen för att hitta nya 
samarbeten och göra gränsöverskridande konserter. 
– Flera andra har kopierat produktioner vi tagit fram. Det är 
roligt att andra orkestrar tar efter. Vi är stolta för alla spän-
nande spännande produktioner vi gjort genom åren. 

– Genrebredden i GWO är lite unik. Vi har fem, sex grymma 
jazzsolister i vår orkester som dessutom är duktiga klassiska 
musiker och det är det inte många orkestrar som har. Det 
är häftigt få att åka med när man själv inte är jazzmusiker, 
säger Anders.

Hundra år till
Mia Berg säger att de vill slå vakt om orkestern och så små-
ningom lämna över till nästa generation. 
– Så enkelt är det. Vi vill att orkestern ska få finnas kvar i 
hundra år till!

 Jonas Nyberg

www..olaffaren.se                                      

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

Anders Lundin i Flygvapnets uniform. Foto: Anders Lundin
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Frilansavdelningen ǀ E-post: avd14@symf.se

Det är rekviemtider, vilket förhopp-
ningsvis innebär mycket jobb och 
givande uppdrag för er. För en tid sedan 
publicerade Symfs frilansstyrelse en 
debattartikel i Kyrkans tidning*. I den 
vädjade vi om fortsatt stöd för det fria 
musiklivet och frilansarna. Vi uppma-
nade Svenska kyrkans medarbetare 
till att i första hand anlita frilansare till 
sina konserter. Vi menar att det är synd 
att fast anställda musiker erbjuds arbe-
te vid kyrkokonserter när en frilansare 
skulle ha större nytta av jobbet. Men 
av aktuella affischer och annonser att 
döma – där man ofta kan läsa namnet 
på någon institutionsorkester – kan 
man fråga sig om vår vädjan hörsam-
mats.

Men ett större problem är att kyrkans 
gager länge stått i princip stilla. Vi vill 
rikta en uppmaning till alla er musiker 
(både fast anställda och frilansare) som 
ombes sätta ihop en ensemble till en 
kyrkokonsert: hänvisa till frilanstarif-
ferna. Förhandla upp gagerna.

Vad kan man svara på påståendet att 
pengarna inte räcker? Till exempel att 

då får man spela med färre musiker. 
Man kan spela en reduktion eller välja 
ett verk med mindre besättning. Många 
kyrkomusiker väljer idag att anlita 
barockensembler till sina produktioner. 
För dessa ensembler är en repertoar 
för mindre besättning helt naturlig. Det 
finns gott om barocktonsättare som 
skrivit sakral musik värd att framföras 
oftare.

De flesta av oss får sällan tillfälle att 
förhandla löner för en hel ensemble. 
Vi kan oftast bara ta ställning till om vi 
ska tacka ja eller nej till ett jobb. Men 
en sak vi kan tänka på är hur vi pratar 
om löner. När det gäller kyrkspelningar 
får man ofta höra att ersättningen är 
”bra” när den når upp till Symfs minimi-
tariffer. Ett lämpligare ord skulle vara 
”okej” eller ”godtagbar” när den följer 
våra tariffer. En bra ersättning ligger 
högre än så.

Jag vill avsluta med ett återkomman-
de mantra. Se till att få ett skriftligt 
besked om vilken lön som gäller vid 
frilansuppdrag. Ta inte en hög ersätt-
ning för given bara för att du ska spela 

i en stor kyrka och med musiker från 
en större orkester. Du kan tyvärr inte 
heller alltid räkna med att få samma 
ersättning som någon annan i orkes-
tern. Våra frilansmedlemmar vittnar då 
och då om hur de får mindre betalt än 
sina kollegor. Detsamma gäller studen-
ter och pensionerade musiker.

Nils Carlsson, ordförande avd. 14.

* läs artikeln på kyrkanstidning.se  
(sök på ”frilansare”)

Kära medlemmar

Vem vill du ska representera dig i SAMI:s styrelse?
Nominera dina favoriter före 15 februari 2023

Mejla valberedningen@sami.se
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Vi försäkrar det mesta - hem, bil, båt och djur. 
Inte för att vi förväntar oss att det ska hända 
något, utan för att ha råd om något händer.

Av samma anledning är det viktigt att du försäk-
rar din inkomst; inte för att du förväntar dig att 
bli arbetslös, utan för att du ska ha råd att vara 
mellan två arbeten.

Vi kan din bransch
För dig som är kulturarbetare kan försäkringen 
kanske upplevas som extra komplicerad. Vi på 
Unionens a-kassa kan din bransch och hjälper 
dig att förstå regelverket.

Det kostar 140 kronor per månad att  
vara med och det är lätt att bli medlem
Skicka in en ansökan om medlemskap för att bli 
medlem. Det gör du enklast genom att klicka på 
Bli medlem på vår hemsida. 

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

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

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

Betalar du rätt avgift?
Symfs medlemsavgifter fr o m 1/1 2023 

Fullvärdigt medlemskap:           varav frilansavgift

Avgiftsnivå I  Inkomst över 275 000    340:-/mån  54:-/mån

Avgiftsnivå II  Inkomst mellan 200 000 - 275 000  285:-/mån  46:-/mån

Avgiftsnivå III Inkomst under 200 000    210:-/mån  34:-/mån

Avgiftsnivå IV  Första verksamhetsåret    162:-/mån  26:-/mån

Avgiftsnivå V  Yrkesverksam pensionär    162:-/mån  26:-/mån

Avgiftsnivå VI  Dubbelansluten (från annat förbund än Lärarförbundet) 162:-/mån  26:-/mån

Medlemskap med begränsade förmåner:  
Studerandemedlem, pensionär: 360:-år (Information, rådgivning, hemsida, tidning 
och försäkringsförmåner ingår)
Vilande:  360:-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 fyra månader är avgiften  
reducerad. Tänk på att för avgiftsnivå II-III krävs intyg. 
Du måste skicka in ditt slutskattebesked till medlemsregistret.
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Amanda Lind (MP), tidigare kultur- och idrottsminister och 
ordförande i kulturutskottet, beskriver regeringens förslag 
som en ”slakt av kulturbudgeten” i ett uttalande. I en intervju 
i Dagens Nyheter säger hon:
– Att man helt väljer att rycka undan det ekonomiska stöd till 
kultursektorn som återstartsutredningen ville behålla och 
permanenta i en annalkande lågkonjunktur är olyckligt och 
anmärkningsvärt.

Kulturskolornas stöd halveras
Det är på många sätt en problematisk kulturbudget. Samtliga 
återstartsstöd försvinner utom stipendier till konstnärer. Det 
finns inga satsningar på förlängda eller permanentade stöd 
till det fria kulturlivet. Stödet till kulturskolorna halveras. 

Inget förlängt krisstöd
I kulturbudgeten för 2023 syns inga tydliga satsningar på 
scenkonstens verksamheter. De tillfälliga krisstöd som gällt 
under pandemin förlängs inte heller av regeringen.
Mikael Brännvall, VD för Svensk Scenkonst, menar att den 
återhållsamma kulturbudgeten är mycket problematisk i ett 
läge då kulturlivet befinner sig i en återstartssituation efter 
pandemin. 
– Jag är bekymrad både över den offentligt finansierade och 
den privata scenkonstens framtid, och verksamheternas 
möjlighet att komma igen efter krisen. Är det någon gång 
man verkligen skulle behöva göra satsningar på kulturlivet 
så är det nu, säger han i ett pressmeddelande.

Återhållsam
På kulturministerns presskonferens ställde Symfonis redak-
tör frågan om hon trodde att budgeten tagit höjd för avisera-
de hyreshöjningar för scenkonstens instutioner och för den 
kommande avtalsrörelsen. Parisa Liljestrand upprepade att 
det är en återhållsam budget och att hon följer utvecklingen 
noga.

600 miljoner mindre till folkbildning
Även anslaget till folkbildningen sänks i budgetpropositionen, 
från årets 5,2 miljarder kronor till 4,6 miljarder kronor 2023. 
Budgetposten ”Särskilda insatser inom folkbildningen”, som 
bland annat används för att främja deltagande i samhällslivet 
för asylsökande, halveras och försvinner på sikt.

Väck med fria entréer
En av de största neddragningarna gäller anslaget på drygt 
99 miljoner kronor till den fria entrén vid statliga museer 
som regeringen har beslutat att inte förlänga. Det betyder att 
Moderaterna och Kristdemokraterna har fått igenom sin linje 

gentemot Liberalerna som inte ville dra in den fria entrén 
före valet.

Gunnar Ardelius, generalsekreterare för organisationen Sve-
riges museer, ser med oro på de effekter som indragningen 
kan få:
– Många i branschen har misstänkt att det här beskedet 
skulle komma eftersom det har saknats långsiktighet i 
frågan om fri entré. Reformen införs och avskaffas fram 
och tillbaka beroende på vilken sida som har makten. Men 
den här gången är indragningen väldigt hastigt aviserad och 
kommer att innebära problem för många museer. Det kostar 
att ställa om. Museerna måste införa nya spärrar i entrén, 
nya besökssystem, och den kostnaden får museerna bära på 
egen hand, säger han i en intervju i Dagens Nyheter.

Inga incitament för regioner och kommuner
För de musikinstitutioner som finansieras genom samver-
kansmodellen finns det anledning till oro. Det finns inga 
ökade anslag i regeringens budget och därmed ges inga in-
citament för regioner och kommuner att höja sina kulturbud-
getar. Redan nu flaggar många kommuner för att skattein-
täkterna inte räcker för att hålla nivåerna för vård, skola och 
omsorg. Som bekant är dessa områden högsta prioritet och 
de extra miljarder som regeringen delar ut till kommunerna 
kommer sannolikt inte kulturen till dels. Om inte regeringen 
öronmärker delar av tilldelningen just för kulturen. Inget 
tyder dock på det.

En oroande brist på insikt
– Kulturbudgetens anslag har de senaste åren har varit 
rejält, och nödvändigt, ekonomiskt uppumpade av tidsbe-
gränsade anslag som komenserade för kulturens yrkesför-
bud under pandemin. När dessa extra anslag nu löpt ut blir 
skillnaden av budgettekniska skäl stor i kronor och ören. Att  
kulturbudgeten skulle få bära sin beskärda del i en allmänt 
återhållsam budget var väl ändå ganska väntat i dessa tider, 
säger Gunnar Jönsson, Symfs förbundssordförande och 
fortsätter:
– Det är dock ett stort bekymmer att man avvecklar hela 
tanken på återstartsutredningens förslag på fortsatt krisstöd 
just nu. Det visar på en oroande brist på insikt om det akuta 
ekonomiska läge som delar av kulturen fortfarande befinner 
sig i. Med den korta tid som förelåg mellan valresultat och 
budgetarbete hade vi möjligtvis sett ett annat resultat med 
en kulturminister som haft rötterna djupare i den kulturella 
myllan. Tiden att lära fanns inte men den kommer förhopp-
ningsvis nu. 

Jonas Nyberg

En kulturbudget utan ambition
Den nya kulturministern, Parisa Liljestrand (M), presenterade kulturbudgeten 8 november. Förväntningarna var ganska 
lågt ställda men många närde ändå en förhoppning om att några av förslagen från återstartutredningen skulle finnas 
med. Men så blev det inte. Jämför med innevarande års kulturbudget innebär 2023 års budget att 1,1 miljarder kronor  
är puts väck.
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Susanne Rydén, preses för Kungliga Musikaliska Akademien, 
menade på en presskonferens i samband med prisutdelning-
en i oktober att Yo-Yo Ma i sitt musicerande fungerar både 
som musiker och dirigent samt att han med sitt ödmjuka sätt 
ledsagar oss som lyssnar långt in i musiken.

En presentation av den världsberömda cellisten är antagli-
gen överflödig men här kommer en ytterst kortfattad sådan. 
Yo-Yo Ma började spela cello redan som fyraåring. Han 
föddes i Paris 1955 dit hans föräldrar flyttat från Kina under 
inbördeskriget. Båda föräldrarna var musiker och flyttade 
till New York ett par år senare. Yo-Yo Ma uppmärksammades 
tidigt för sitt cellospel. Han och hans syster som spelade 
violin uppträdde i amerikansk tv i ett program som introdu-
cerades av Leonard Bernstein. Han var då bara åtta år gam-
mal. Sedan följde en rad av utbildningar, inklusive Julliard 
och Harvard. Att beskriva hans karriär i detalj låter sig inte 
göras i en artikel. Han har sammanfattningsvis spelat med 
alla de finaste musikerna i hela världen, uppträtt i alla stora 
konserthus, gett ut 89 skivor och vunnit Grammy Award för 
19 av dem.

Yo-Yo Ma’s milda ödmjukhet och hans vänlighet är trollbin-
dande. Inför den samlade världspressen pratar han sällan 

om sig själv som musiker utan lyfter andra jordnära värden. 
Han gör en lång utläggning om Birgit Nilssons uppväxt på en 
lantgård i Skåne och hur hon återvände till den efter avslutad 
karriär. Han binder samman hennes koppling till jorden och 
till naturen med hennes konstnärliga gärning. Församlingen 
lyssnar intensivt, närmast 
andäktigt. Det är nästan 
som en seans. 

Hans inspelningar av 
Bachs cellosviter är le-
gendariska och 2018 spe-
lade han in dem för tredje 
gången. På presskonfe-
rensen får han frågan om 
varför han gjorde det igen.
– Jag försöker få det rätt, 
säger han med ett leende.

I samband med utgivandet 
av den senaste inspel-
ningen av cellosviterna 
startade ha ett projekt 
där han ska spela de sex 

Den 18 oktober i år mottog cellisten Yo-Yo Ma det prestigefulla Birgit Nilsson Prize. Tidigare pristagare har antingen varit 
operasångare, dirigenter och i ett fall en orkester, nämligen Wienerfilharmonikerna. Många var därför säkert förvånade när 
pristagaren tillkännagavs i maj i år. Yo-Yo Ma har inte gjort bestående intryck inom operavärlden. Han får istället priset för 
sin livslånga gärning som musiker, som kulturell brobyggare, som entusiasmerare, som initiativtagare till mängder av små 
och stora projekt som fått unga och gamla att upptäcka musik på nya, fördjupade sätt.

Yo-Yo Ma vinner operapris
Yo-Yo Ma håller tal under prisceremonin för Birgit Nilsson Prize i Stockholms Konserthus. Foto: Markus Gårder

Yo-Yo Ma visar upp statyettan han just 
vunnit. Susanne Rydén applåderar.  

Foto: Markus Gårder
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Lediga tjänster i  
Norrlandsoperans  

symfoniorkester

Läs mer och ansök på  
norrlandsoperan.se

2:e konsertmästare 
Sista ansökningsdag 20 dec

Provspelning 24 feb 
 

Viola tutti
Sista ansökningsdag 24 feb

Provspelning 5 maj 
 

Alt. Stämledare Violin 2
Sista ansökningsdag 27 feb

Provspelning 8 maj 

Stämledare slagverk
Sista ansökningsdag 4 apr 

Provspelning 13 jun 

sviterna på olika platser, i alla världsdelar. Yo-Yo Ma kallar det 
för en lyssnande turné, ”a listening tour”. Han förklarar:
– Projektet handlar inte om att spela utan om att lyssna. När 
man kommer till olika platser finner man alltid människor 
som använder kultur för att stärka samhället. Överallt möter 
jag personer som gör extraordinära insatser. Det spelar ingen 
roll om det är i Lima, Kapstaden, Medellin eller i Paris. Vi letar 
reda på människor som bidrar till en bättre värld, de som 
arbetar för fred och vi lyssnar. Jag är bara en kille som spelar 
cello och kan jag bidra med att samla människor för att vi ska 
lära oss hur vi skapar en bättre värld tillsammans så vill jag 
göra det.

Hans turné blev avbruten av coronapandemin men nu fortsät-
ter den och närmar sig slutet. Näst på tur står Paris och det 
blir konsert nummer 34 i ordningen. För den som vill veta mer 
finns hans websajt med bilder från turnén och korta texter 
som ger en tydligare bild av Yo-Yo Ma’s humanism och hans 
längtan till att förstå hur vår värld skulle kunna bli bättre.

I Stockholm spelade han Dvoraks Cellokonsert med Kungliga 
Filharmonikerna. Han passade på att träffa unga cellister från 
olika kulturskolor. De fick ett personligt möte med Yo-Yo Ma 
och de fick lyssna både på genrepet och konserten i Stock-
holms Konserthus.
– Det har varit en fantastisk dag. Mötet med Yo-Yo var jättemy-
sigt och han blev vän med oss alla, och mycket sammanfattan-
de om musik och helhet på kort tid. Likaså med genrepet och 
konserten. Ett magiskt framträdande, sa Philip Engström, 16 
årig cellist från Vänersborg efter mötet med Yo-Yo Ma.

Tyra-Lovisa Sigmond från Lund som spelar cello och är 13 år 
sammanfattade mötet så här:
– Det var väldigt intressant och roligt. Samtalet med Yo-Yo Ma 
gav en extra skjuts framåt och nu kommer det att kännas extra 
intressant och spännande att öva. Det var förvånansvärt roligt 
på konserten – jag skrattade mycket!

Jonas Nyberg

Birgit Nilsson Prize delas ut ungefär vart tredje år och  
hyllar aktiva sångare, musiker och institutioner som har 
gjort stora avtryck inom den klassiska musiken.  
Prissumman är en miljon dollar.

Yo-Yo Ma passade på att träffa unga svenska cellister under sitt besök i 
Stockholm i oktober i år. Foto: Austin Mann
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Janine Jansen and Sebastian Skarp  
in the Berliner Philharmonie (with 
Sakari Oramo) and her new Violin 
made by Sebastian.

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