Sveriges Yrkesmusikersförbunds tidskrift I No 4 november/december 2021

Marie Rosenmir
Norrlandsoperans Symfoniorkester jubilerar
Gränshinder i Öresund
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Några ord om...
...att inte stressa
Kvällen innan det här numret skall gå i tryck tar jag med mig datorn hem. Jag har legat förkyld ett
par dagar och ligger lite pyrt till. Jag går med datorn under armen och pratar i telefon. Jag stiger
in i lägenheten, hänger av mig rocken, sätter mig ner och slutför samtalet. Jag pustar en stund.
Sedan går jag för att hämta datorn med avsikt att jobba en stund till. Men! Det finns ingen dator!
Jag vänder upp och ner på hemmet, söker i varje vrå, kollar ugnen, frysen, kylen och diskmaskinen. Jag letar bland kuddar, sängkläder, ytterkläder, skor och bakom alla soffor. Inte ett spår
av någon dator. Jag ger upp och känner mig som en idiot. En stressad idiot. Nu sitter jag vid en
uttjänt reservdator som hackar och gör motstånd. Snart är det jul. Jag ska vila och vänta på snön.
Och sen blir det tö. Då dyker nog datorn upp igen!
Jonas Nyberg
Redaktör
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Utredningarna duggar tätt
Tiden går fort och vi har nästan klarat
av 2021. Hösten har fyllts av optimism
och glädje över att åter få möta publiken live parallellt med ett frågetecken
om vilka konsekvenser återöppnandet
skulle få. Inte bara med tanke på antal
smittade utan också om publiken skulle
våga komma tillbaka. Angående det
sistnämnda är nog bilden splittrad för
hos den trogna publiken kan man ana
en tvekan om att sätta sig i en salong
igen.
När publikrestriktionerna slopades,
fullkomligt exploderade kulturmarknaden av evenemang inom alla genrer.
Möjligtvis kan en förklaring till att det
upplevs som att publiken inte riktigt
hittar tillbaka vara att utbudet helt
enkelt blev för stort. Även om viljan att
uppleva så mycket som möjligt finns
blir det kanske brist på tid eller pengar.
Vad det inte råder brist på är utredningar. Det har presenterats färdiga
utredningar och nya har aviserats. De
två färdiga utredningarna är återstartsutredningen ”Från kris till kraft” samt
departementspromemorian om hur
EU:s DSM-direktiv om upphovsrätten
ska implementeras i svensk lag.
Återstartsutredningen har ett för
kulturen positivt anslag. Den innehåller förslag om ekonomiska tillskott
för finansiering av kultur som sett till
historien är ovanligt stora. Utredningen
lyfter många av de problem som frilansarna i dag brottas med, framför allt att
inte passa in någonstans i socialförsäkringssystemet. Den innehåller mycket
som på kort sikt kommer att hjälpa
kulturlivet på fötter igen.
I utredningen nuddar man vid tanken
om en kompletterande finansiering
utöver de offentliga anslagen. Pandemin visat har visat vilken trygghet
det är med en stabil skattefinansierad

grund, men också, mellan raderna, på
risken om politikerna inte levererar.
Utredningens förslag bygger på ett
fortsatt starkt politiskt stöd för offentlig finansiering men hur säker är den?
Nyligen beslutade CUF att man inte
vill ha en offentligt finansierad kultur.
Tankesmedjan Timbro hakade på. Om
den nu föreslagna budgeten inte går
igenom faller en stor del av utredningens förslag.
I ett alltmer osäkert och kortsiktigt politiskt klimat är det viktigt att
börja fundera över en kompletterande
finansiering av våra verksamheter
som kan minska beroendet av politiskt
inflytande. I min förra text nämnde jag
rapporten ”Hur fri är kulturen”. Det
kan vara värt att lyfta den igen i det här
sammanhanget också.
DSM-direktivet är ett omfattande dokument men en snabb analys säger att
vi med stor sannolikhet kommer att ha
nytta av dess förslag när vi så småningom ska formulera ett nytt centralt avtal
om upphovsrätt. Låt oss återkomma till
det när alla kompletterande utredningar är presenterade. Dock finns redan
nu anledning att kommentera en av
dessa utredningar, den som handlar
om var tvister om upphovsrätt ska
hanteras. Vår bestämda uppfattning
är att frågan om upphovsrättsliga ersättningar och villkor, som vi reglerar i
kollektivavtal, ovillkorligen ska avgöras
i arbetsdomstolen.

eget företag. Jag ser däremot ingen
anledning att fakturera institutioner där
vi har kollektivavtal. Det har vi påtalat
många gånger. Förutom att vi som
förbund då har alla verktyg kvar för att
bistå löntagare vid tvist, innebär det
också att pensionsinbetalningar och att
beräkningen av SGI faller inom ramverket. Om man har tillräckligt stor andel
av inkomsten som lön går det dessutom
att, i de fall det behövs, fakturera utan
att det påverkar bedömningen av dig
som löntagare. Ett företagande ska inte
användas som löneadministrationsverktyg.
Med detta önskar jag på förbundsstyrelsens vägnar alla ett gott avslut på
2021 och med en förhoppning att vi
under 2022 kan vinka farväl till coronaviruset med alla dess konsekvenser för
alla som arbetar inom kultursektorn.
Gunnar Jönsson
Förbundsordförande

Utöver detta har regeringen tillsatt
en utredning som ska vara klar 2023
för att se över hur SGI:n fungerar för
kulturarbetare. I kölvattnet av att fler
tvingas in i ett ofrivilligt företagande
hamnar också fler mellan stolarna i
socialförsäkringssystemet. Är man
företagare eller löntagare? Jag har
inser att många inom det fria musiklivet
inte ges andra alternativ än att starta
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Wermland Operas orkester söker:

Västerås Sinfonietta
söker musiker!

A LTE R N E R A N DE
STÄ ML E DA R E

FAGOTT
ME D P L IKT TIL L
KON TR A FAG OTT

Cello alt. stämledare
För information och ansökan se
www.vastmanlandsmusiken.se

Läs mer om tjänsten på:

wermlandopera.com

Dalasinfoniettan
söker

Stämledare viola
100%. Tillsvidareanställning med provår.

Omgång 1: Digitalt. Ansökan med inspelning senast den 17 januari 2022.
Omgång 2 & 3: 3-4 mars 2022. Inbjudan till omgång 2 skickas senast den 24 januari 2022.

Läs annonsen på

musikidalarna.se/lediga-tjanster-orkester
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Även om kvinnor använder hörselskydd skyddar det inte barnens hörsel, visar den nya studien.

Bullerexponering av gravida ökar risk för hörselskada hos barn
En nyligen publicerad studie från Institutet för miljömedicin
vid Karolinska Institutet visar att bullerexponering under
graviditeten ger risk för hörselskada hos barnet. I miljöer
med hög bullerexponering ökar risken för hörselskada med
80 procent. Resultaten ger ett starkt stöd för att kvinnor inte
bör utsättas för höga ljudnivåer under graviditeten.
Tidigare har det antagits att foster varit välskyddade för
yttre ljud, men flera studier har visat att buller, särskilt
lågfrekvent buller, fortleds till fostret. Sambandet mellan
bullerexponering under graviditet och hörselskada har även
stöd i djurexperimentella undersökningar. Det sammantagna
kunskapsläget visar nu att kvinnor inte bör utsättas för höga
ljudnivåer på sin arbetsplats under graviditeten.
– Arbetsmiljöverkets rekommendation är att gravida inte
skall exponeras över 80 dBA, men denna rekommendation
följs tyvärr inte alltid idag. Vår studie visar att det är angeläget att denna rekommendation verkligen följs av arbetsgivarna. Även om kvinnorna använder hörselskydd vid höga
bullernivåer så skyddar det inte barnets hörsel, säger Jenny
Selander, forskare vid Institutet för miljömedicin.
Studien, som publiceras i tidskriften Environmental Health
Perspectives, omfattar över 1,4 miljoner barn födda i Sverige
mellan 1986 och 2008. Uppgifter om moderns yrke, rökvanor,
närvaro vid arbetet under graviditet med mera hämtades
från det medicinska födelseregistret vid Socialstyrelsen och
från nationella centrala register vid Statistiska centralbyrån
och Försäkringskassan. Yrkesuppgifterna användes för att
koda exponeringen för buller i arbetet under graviditeten i
tre klasser: lågt buller (< 75 dBA); medelhögt buller (75-84
dBA) och högt buller (> 85 dBA). Uppgifter om hörselpåverkan (hörselnedsättning av sensorineuralt slag eller genom

direkt skada på hörselorganet och tinnitus) hämtades från
patientregistret vid Socialstyrelsen, som är baserat på diagnoser satta vid specialistutredningar.
Omkring 290 000 mödrar hade under graviditeten arbetat
i yrken med medelhög bullerexponering (75-84 dBA) och
omkring 6000 mödrar i yrken med hög bullernivå (>85 dBA).
Totalt förelåg hörselskador som var så uttalade att det föranledde utredning av specialistläkare hos cirka 1 procent av
barnen. Bland de mödrar som under graviditeten arbetat heltid i miljöer där bullret översteg 85 dBA var risken för hörselskada hos barnen ökad med omkring 80 procent i jämförelse
med de mödrar som arbetat i lågexponerade miljöer.
Ökningen är statistiskt säkerställd och med hänsyn tagen till
skillnader i mödrarnas rökvanor, ålder, kroppsvikt, utbildningsnivå, nationalitet, samt barnets födelseår, kön och
ordning i syskonskaran. Bland högexponerade mödrar som
arbetat deltid sågs en riskökning på 25 procent som inte var
statistisk säkerställd. I den medelhögt exponerade gruppen
förelåg ingen säkerställd ökning av antalet hörseldiagnoser,
men det går inte att utesluta att en riskökning finns även där.
Resultaten kommer att införlivas i de råd som ges till gravida
och i den informationsverksamhet vi har till barnmorskorna
vid mödravårdscentralerna.
Studien har utförts i samarbete mellan Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, Centrum för arbets- och
miljömedicin vid Stockholms läns landsting, Arbets- och
miljömedicin vid Lunds universitet och Karolinska Universitetssjukhuset och har genomförts med ekonomiskt stöd från
Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd. Projektledare har varit professor Per Gustavsson, Institutet för miljömedicin.
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Umeås stolthet, Norrlandsoperans Symfoniorkester, på hemmaplan i konsertsalen. Foto: Andreas Nilsson (bilden är beskuren)

Hip hurra för Norrlandsoperans Symfoniorkester
Norrlandsoperans Symfoniorkester firar i år sitt 30-årsjubileum. Men hur började allt och vilka var de som kom att spela i
Sveriges nordligaste operahus? Johannes Ögren är oboist i orkestern och Symf-ordförande i den lockala fackklubben. Han
kontaktade musikerna Annika Wallin och Göran Jarmar. Annika gick nyligen i pension efter dryga 35 år som solofagottist
i orkestern. Hennes man Göran jobbade tidigare som hornist och sedan som guide, inspicient och digitaliserare på Norrlandsoperan. Tillsammans med Johannes berättar de om Norrlandsoperans Symfoniorkester från starten till idag.
Norrlandsoperan bildades 1 juli 1974.
Första uppsättningen, ”Italienskan i
Alger”, gjordes med pianoackomanjemang hösten 1974. Våren 1975 spelades
den med orkester. På den tiden fanns
ingen operaorkester i stan, så föreställningen gjordes med musiker från Regionmusiken tillsammans med studenter
från Musikhögskolan i Stockholm.
Göran Jarmar berättar:
– Jag gick första året på Ackis då, och
det är klart att jag tog chansen att åka
iväg och jobba! Även ett gäng stråkmusiker från skolan åkte upp, vilket senare
ledde till ett Umeåembargo på skolan.
Inga studenter fick åka upp och jobba,
eftersom inga blev kvar som kunde
spela i skolans orkester! Stråket fick
svårt att komma iväg då, men en eller
annan hornist kunde ju smita iväg utan
att det märktes så mycket!
Norrlandsoperans första musiker
1976 anställdes en stråkkvintett på
Norrlandsoperan. Året därpå anställde
även Regionmusiken en stråkkvintett.
Fler musiker anställdes de följande
åren. Man hade nu en projektbaserad
orkesterverksamhet med ett mindre
antal produktioner varje termin.

Göran Jarmar, som fick jobb i hornstämman 1977, fortsätter:
– I slutet av sjuttiotalet fick ensemblen
namnet “Norrlands Symfoniorkester”.
Efter högljudda protester från Gävle
Symfoniorkester (Gävle ligger ju också
i Norrland!) så fick det istället bli det
kanske lite krångliga namnet “Norrlands Symfoniorkester Umeå”. Tack
var Arnold Östman hade vi en väldigt
tydlig och uttalad profil – vi skulle spela
wienklassicisterna och modern musik,
musik som passade vår numerär.
Umeå Sinfonietta
I början av åttiotalet bytte orkestern
återigen namn, nu till Umeå Sinfonietta.
Nu var man 30-35 anställda musiker:
Dubbelt träblås, 3 horn, 2 trumpeter, 2
tromboner, tuba, slagverk, pukor och
stråk. 1991 var det så dags - orkestern
blev Umeå Symfoniorkester, och det är
det som firas i år. Nu bestod orkestern
av 47 musiker, samma antal tjänster
som idag. Men det hände inte plötsligt
1991, utan orkestern hade sakta men
säkert växt år för år vilket får mig att
anta att det alltså är själva namnbytet
till Umeå Symfoniorkester som liksom
är startskottet för vår karriär bland
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symfoniorkestrarna. Men, det var inte
färdigt med namnnbyten ännu! Drygt
tio år senare, i samband med att det
nya operahuset byggdes, blev namnet
Symfoniorkestern vid Norrlandsoperan. Orkestermedlemmarna tyckte att
det var viktigt att visa att man var en
självständig enhet inom företaget, en
symfoniorkester, något man ville manifestera även med sitt namn. Möjligtvis
upplevdes namnet redan då som lite
knöligt ochdet byttes så småningom till
vårt nuvarande namn - Norrlandsoperans Symfoniorkester, NOSO.
Från Regementet till Operaplan
I orkesterns barndom huserade man
på gamla Regementet i stan, men 1984
flyttade man till den gamla brandstationen mitt i stan. Orkestern fick nu en
egen repsal och musikerna fick personliga övningrum.
Det var dock sämre ställt med konsertoch föreställningslokaler. Opera spelades i det som nu är Norrlandsoperans
Black Box, en liten låda där orkester
fick plats under golvet.
– En helt bedrövlig arbetsmiljö, i alla
avseenden, säger Annika Wallin som
efter mer än 35 år som solofagottist

nyligen gått i pension.
Konserter spelades i Tegskyrkan, Stadskyrkan, Sagateatern, Black Box, Östra
Gymnasiet, Dragonskolan och på Idunteatern. Ett konstant flängande alltså! Och
påfrestande då man repeterade i orkestersalen på operan, men spelade konsert
nån helt annanstans. Annika berättar:
– Som rörblåsare var det minst sagt utmanande att spela i så pass olika lokaler
hela tiden. Rören förändras ju bara av
promenaden från övningsrummet ner till
podiet i huset idag – tänk hur det var då!
Bygget av det nya huset, eller snarare
tillbyggnaden av den befintliga brandstationen, blev ett enormt lyft för orkestern.
Nu fick man en egen konsertsal, byggd för
orkesterns storlek och behov.
– Även om det snålades lite - bland annat
så hade man bara råd med 3 ljusrår istället för arkitektens 4 - så går det inte att
jämföra med hur vi hade det innan, säger
Göran Jarmar.
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under pågående provspelning har ljuset
slocknat. Och, när det ljuset slocknar
blir det helt mörkt i salen..

Johannes Ögren, oboist och ordförande för Symfs
avdelning på Norrlandsoperan.

spela på toppen av sin förmåga - bara
för att märka att andra personer runt
orkestern antingen inte bryr sig eller
inte kan jobbet. En länge pågående
följetong var podieljuset i konsertsalen,
som under en period slocknade åtminstone en gång per produktion. Även mitt

Har botten varit nådd?
Orkestern har haft en rad tuffa år,
med påtagliga brister i ledarskapet:
dels okunskap om vad en musikers
yrke innebär, dels okunskap om vad
en chefs uppgift och roll är. Om man
vill vara chef för att få bestämma över
människor så tror jag att man bör söka
sig någon annanstans. En korttidsvikarierande orkesterchef uttryckte det
klockrent: “Jag tror att det bästa jag
kan göra är att bara lämna er i fred så
att ni kan göra ert jobb.” Jag tror inte
att personen i fråga förstod hur kloka
hens ord var!
När fackstyrelsen föreslog för en
orkesterchef att man borde byta namn
på tjänsten “orkestertekniker” till
“orkesterservice” blev svaret att det ju
skulle skicka helt fel signaler. Tvärtom,
tyckte vi - om man söker det jobbet i
tron att det är ett tekniskt arbete där
man får skruva, fixa och laga saker så

VÅREN 2022

kommer man att bli besviken, vilket
ju också visat sig i de konflikter och
den omsättning som denna tjänst har
omgärdats av.
Nu ser jag ändå framtiden an med
tillförsikt. Vi har en ny VD och en ny
musik- och orkesterchef, om än tillförordnad, och vi kommer snart att få
en biträdande orkesterchef, även den
tillförordnad. Alla dessa tre personer
pratar, oberoende av varandra, om
att administrationen ska fungera som
en serviceenhet till orkestern, så att
musikerna kan fokusera på att göra
sitt jobb med de bästa förutsättningar.
Äntligen! Äntligen kan vi få jobba som
vi ska, med det vi ska. Och äntligen
kan kanske de tråkiga attityder kring
orkester och service som sitter så djupt
i väggarna i den gamla brandstationen
i Umeå förändras till något som andas
professionalitet och engagemang.
Johannes Ögren

KOMPETENSUTVECKLANDE
KURSER FÖR FRILANSANDE
SÅNGARE & MUSIKER

MASTERCLASSES
PROVSPELNINGSKURS
KURS I LEDARSKAP
DIN FRILANSEKONOMI
LOGIC PRO X
Läs mer och anmäl på dig på musikalliansen.se

SEMINARIER
Kurser uppdateras löpande
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Lars Stattin

www..olaﬀaren.se

1958-2021
Vår vän och kollega, altviolinisten
i Nordiska Kammarorkestern Lars
Stattin, Nordingrå har efter en kort
tids sjukdom lämnat oss kollegor i
Nordiska Kammarorkestern i stor
sorg och saknad.
Han sörjs närmast av hustrun Annika, mor Britta och systern Ingrid
med familj.
Lars började tidigt vid Sundsvalls
Kulturskola och blev redan som
11-åring medlem i Sundsvalls Orkesterförening, en position han behöll
livet ut.
Efter studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm återvände
han till Sundsvall där han fram till
sin död var alternerande stämledare
i violasektionen i Nordiska Kammarorkestern. Han var även medlem i
Nordiska Kammarensemblen från
bildandet under senare hälften av
1980-talet och många år framåt.
Lars var inte bara en skicklig musiker med en underbart vacker klang, utan deltog
dessutom med liv och lust i renoveringen av sin farbror Eriks gård i Nordingrå. En
gård han senare övertog. Där gavs han tillfälle att använda sin genuina begåvning
för arbete i trä och metall.
Veteranbilar har ända sedan barnsben varit Lasses stora passion, något som kom
att utvecklas till en firma. Han hade alltid många projekt på gång och var väl
känd i hela Norden för sin renoveringskonst.

JULKLAPPSTIPS: Trumpetstrumpor,

öjtmugg, tubaslips, klarinettmagnet,
hornkeps, pianohalsduk, olkakform,
oboepin, Bachservetter, fagottpenna,
G-klavshalsband, violaduetter, tuner,
basharts, Mozartskasse, trombonblock,
cellonyckelring, harpkula, saxofonglas,
bas
basklavsörhängen, notljus, metronom,
gitarrsudd, altklavssmycke GO D JUL!
Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, öppettider se hemsidan

Övernatta
i Stockholm?
Som medlem i Symf har du möjlighet
att till självkostnadspris hyra Symfs
lägenhet i Nalenhuset på Regeringsgatan i Stockholm. Lägenheten har
två sovrum med sammanlagt fyra
sängar. Det finns ett vardagsrum och
ett kök med husgeråd.
Kontakta Maggan på kansliet eller
logga in på medlemssidorna på
symf.se så får du veta mera.

På senare år var han och hustrun Annika djupt involverade i driften och skötseln
av framlidne konstnären Anders Åbergs kultur-och konstcentrum Mannaminne,
inte långt från Lasse och Annikas gård.
Lasse var tongivande i mångt och mycket. Han tyckte ibland om att provocera och
ställde ofta de “besvärliga” frågorna. De som vi alla tänker ibland men inte vågar
ställa. Och detta var inte enbart för att provocera utan Lasse ville att folk skulle
tänka efter och inte bara svälja allt utan att tugga först. Lasses bortgång har
skapat ett stort tomrum hos oss i Nordiska Kammarorkestern.
Många av oss kollegor har besökt Lasse och Annika i deras hem, med utflykter i
den underbara naturen i och kring Nordingrå. Vi har haft långa samtal om musik,
veteranbilar (framför allt de från slutet av 1920-talet) och livet i stort och smått.
.
Kollegorna i Nordiska Kammarorkestern
genom Anita Björken och Patrik Wendel.
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Marie Rosenmir dirigerar Verdis Don Carlos på Folkoperan. Den enda kontakten med det sceniska är via gallret i taket ovanför orkestern.

Organist, sopran och dirigent
Det är få unga (eller gamla) svenska dirigenter som dirigerar våra orkestrar. I den mån de dyker upp i säsongsprogrammen
är det mest på barnkonserter och i genreöverskridande föreställningar. Marie Rosenmir är dirigent, sångerska och organist.
Just nu är hon dirigerar hon Don Carlos på Folkoperan i Stockholm – en svensk musikinstitution som regelbundet anlitar
svenska dirigenter.
Det är trångt och lågt i tak under scenen på Folkoperan.
Orkestern är nästan helt innesluten och enda kontakten med
dramatiken som pågår ovanför deras huvuden är genom
galler täckta med flor där sångarna anas mest som skuggfigurer. Marie Rosenmir lotsar orkestern genom Verdis
opera och sångarna däruppe följer henne (allt som oftast) via
monitorer. Det är inte ett helt okomplicerat upplägg. Det blir
som bekant alltid en pytteliten fördröjning i överföringen till
skärmarna.
– Det är en utmaning och man har som dirigent ett visst mått
av kontrollbehov. Jag vill ju kunna styra det musikaliska
flödet. Här blir det till viss del att leda men också prioritera
samspelet mellan sångare och musiker, säger hon.
För Marie Rosenmir är det långt ifrån första gången hon
engageras av Folkoperan. Bland annat gjorde hon Förklädd
Gud för några år sedan och tidigare även Trollflöjten. Som
sopran har hon varit solist i bland annat Fedra av Rameau
och Romeo et Juliette av Gounod. Hon har en lång och varm
relation till Folkoperan.
– De tar ansvar för både svenska sångare och dirigenter
vilket fler borde göra, säger hon.
Marie började tidigt med musik. Hon sjöng i barnkör Linköping där hon växte upp. Hon började också att spela piano.
– Ganska raskt, i och med att jag sjöng i kör i kyrkan, så spanade jag in orgeln. Den såg väldigt spännande ut. Men jag var
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lite för liten. Jag var kanske nio, tio år då och jag nådde inte
ned till pedalerna, berättar hon.
Men bara något år senare fick hon börja spela orgel och hon
slukade all musik hon kom över. Hon gick på Norrköpings
Symfoniorkesters konserter och såg Franz Welser-Möst
dirigera. Hemma lyssnade hon på opera.
– Jag älskade den musiken. Jag satt uppe sent på kvällarna
och tittade på operaföreställningar på TV. Jag lånade hem
klaverutdrag och spelade igenom alla stora operor och sjöng
alla partier. Jag sjöng nästan sönder rösten, säger Marie.
Marie Rosenmir kom in på Musikhögskolan i Göteborg på
sång och orgel. När hon var 20 år var hon utexaminerad och
klar.
– Jag saknade att musicera med andra och att få spela den
där riktigt bra musiken. Orgelrepertoaren kändes begränsad och jag blev sugen på att börja dirigera. Hur börjar man
dirigera, frågade hon sig.
Marie hörde av sig till Josef Helperin som var dirigent i Jönköping och frågade om hon fick ta lektioner av honom.
– Javisst, sa han. Jag tog ett par lektioner. Men jag hade
ingen orkester att dirigera, säger hon.
Det slumpade sig så att en kyrka i Linköping som skulle göra
Mozarts Requiem. Körledaren hade lämnat för en annan
tjänst och de hörde av sig till Marie.

– Det var en jättebra kör, en proffsorkester och fina solister
men de stod utan dirigent. Så då ringde de till mig. De hade
säkert lite dålig koll eller så tänkte de att kan hon spela kan
hon dirigera. Jag tänkte, vad fasen och hoppade på det.
I samma veva läste hon körpedagogik i Göteborg vilket självklart var till nytta när hon jobbade med kören under tiden
som ledde fram till konserten. Hon minns att det var fantastiskt att stå där mitt i musiken och bli helt omsluten.
– Jag kommer aldrig glömma den känslan av totalt fokus. Det
var underbart och gav mersmak.
Efter det sökte hon in till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och dirigentutbildningen där.
– Jag hade några olika professorer, bland andra Jin Wang.
Det var en utmaning på alla sätt och vis. Efter honom kom
Jorma Panula. Det var väldigt tufft att vara kvinna. Det var
ingen bra miljö och det var många kvinnor som inte kunde
vara kvar. Ett fåtal av dirigentlärarna tyckte att kvinnor skulle
dirigera. Det var ju ett manligt yrke.
Marie berättar att den rådande inställningen var att kvinnor
eventuellt skulle kunna dirigera lite kammarmusik. Det var
viktigt att vara väl utbildad så att man skulle kunna hjälpa
sin man som var dirigent. Stryka hans skjortor och vara hans
assistent. Men att dirigera själv, nej, det var inget man skulle
ägna sig åt.
– Yin Wang åsikt var att kvinnor skulle vara hemmafruar eller
prostituerade. Jag gick där från 1998 till 2002. Det var tuffa
år.

Marie menar att orkestrarna i Sverige sällan känner det
ansvaret. Ett undantag som hon nämner är Helsingborgs
Symfoniorkester och dåvarande konserthuschefen Tomas
Löndahl som tog en ung Tobias Ringborg under sina vingar
och gjorde honom till husdirigent för orkestern. Han knöts till
huset och fick göra ett antal konserter med riktig repertoar.
– Jag fick mest göra barnkonserter. Det är inget fel med det
men det är extremt kort repetitions- och förberedelsetid. Det
är arrangemang, barnvisor, poplåtar, musikallåtar och ett
litet avsnitt ur något klassiskt verk. Förutom att det inte ger
en rättvis bild av vem man är som dirigent bygger det ingen
repertoar.
Marie berättar att det ser annorlunda ut internationellt. I
USA kan en ung dirigent få tillbringa ett par år i en orkester
och följa de erfarna dirigenterna som kommer dit. Då bygger
de undan för undan upp repertoarkännedom och utvecklar
sitt hantverk. Där har också den unga dirigenten ofta ett ansvar för ungdomsorkestern som är knuten till konserthuset.
– Vi skulle få en helt annan utveckling på svenska dirigenter
om vi hade motsvarande system här. Men en ung dirigent i
Sverige har inga förebilder som kan fungera som mentorer
och får ingen hjälp. Man pratar mycket om att man ska bygga
en ”community” kring orkestrarna och skapa ett lokalt musikliv, men det händer absolut ingenting av det.

Hon berättar att var generellt väldigt dålig stämning på dirigentutbildningen och Yin Wang fick så småningom sparken
efter att han utsatt studenter för trakasserier.
– Jag tappade lusten och började på operahögskolan istället.
Marie hade hållit liv i sången hela tiden. Nu satsade hon på
den och deltog i del internationella master classes. Hon fick
sedan sjunga olika roller på Folkoperan.
– Sen var det någon som tyckte att jag skulle söka till Svenska Dirigentpriset. Jag svarade att jag var färdig med det här
och jag ska inte dirigera mer.
Men tjatet fortsatte och till slut gav Marie med sig och lämnade efter många om och men in en video som ansökan. Det
slutade med att hon vann priset 2006.
– Då började det rulla på lite med dirigentkarriären. Men då
dök det upp kravet på att välja mellan att vara sopran eller
att vara dirigent. Det var ok att vara violinist och dirigent men
sångare och dirigent var uteslutet. Då hade det ännu inte dykt
upp någon Barbara Hannigan så det vara bara att välja.

Peder Källman Violinbyggarmästare, Göteborg.
www.pederkallman.se
070-325 21 39

Efter att Marie vunnit Svenska Dirigentpriset hade Alan
Gilbert sagt: ”Hjälp henne nu för jag hade aldrig kommit
någonstans om inte jag hade fått hjälp av orkestrar med
mentorskap”.
– Det hade varit fantastiskt att få ett mentorskap, att få vara
en assisterande dirigent och få lära sig jobbet från grunden.
Men svaret blev: ”Nej, vi har inte den kulturen här”.
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SÅ FUNKAR FACKET

EXPERTIS, VÄRDERINGAR
OCH HANDEL
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Sebastian Skarp
Stockholm 2021

Under pandemin, berättar Marie, satsade många orkestrar
i USA på att skapa stora utbildningsprojekt. Yannick Nézet
-Séguin som är chefdirigent i för Philadelphia Orchestra
gjorde master classes med unga musiker över nätet. Många
orkestrar byggde upp en gemenskap med en ny publik och
den egna trogna. Man öppnade upp och skapade massor av
nya kontaktytor.
– I Sverige var det helt dödstyst. I bästa fall gav man reguljära konserter online.
Debatten om kvinnliga dirigenter aktualiserades när filmen
Call Me Madame Maestro (som Symfoni skrev om i förra
numret) hade premiär i oktober. Marie tycker dock inte att
det är någon större nackdel att vara kvinna. Det finns andra,
större hinder.
– När det börjades ställas politiska krav på konserthusen
och orkestrarna började man titta efter kvinnliga dirigenter.
Då var det bekvämast att anlita de som fanns nära. Då var
det lättare att få jobb under en period. Senare började man
istället snegla utomlands, precis som man har gjort med de
manliga dirigenterna, så jag skulle vilja säga att det är svårare att vara svensk oavsett om man är man eller kvinna.
– Problemet är att det varken finns ett system eller intresse
för att ta hand om de svenska dirigenterna. Det är handlar

inte om att det är svårt att vara kvinna, för internationellt
kommer det fram hur många kvinnliga dirigenter som helst.
Marie Rosenmir problematiserar också kopplingen mellan
dirigentutbildningarna och orkestrarna, eller snarare bristen
på koppling. Folkoperan hade nyligen besök av kandidatstudenterna från Kungliga Musikhögskolan och hon frågade
dem vilka kontakter de hade med orkestrar. De berättade att
de inte fick träffa några orkestrar alls.
– De hade blivit tillsagda att starta egna orkestrar för att de
skulle få möjlighet att få dirigera. Då är det svårt att bli en
bra dirigent. Det finns ju bara ett sätt och det är att dirigera
en orkester.
Hon menar att Folkoperan har varit oerhört viktig för henne
eftersom hon har fått dirigera samma musik om och om
igen.
– Man får chansen att göra samma sak, kväll efter kväll och
man lär sig lyssna. Det är enormt utvecklande, både tekniskt
och musikaliskt.
Jonas Nyberg

Tyst om #metoo efter pandemin?
2017 startades det första #metoo-uppropet inom scenkonstbranschen, en protest mot den tystnadskultur som under
många år rått kring sexuella trakasserier. Det följdes av en
rad upprop också i andra branscher.
De riktlinjer som eventuellt funnits på arbetsplatserna
dammades raskt av och nya riktlinjer och handlingsplaner
var snabbt på plats. Symf var tidigt ute med krav på åtgärder
för hur sexuella trakasserier inom scenkonstområdet skulle
motverkas och kraven från regeringen var tuffa. Dåvarande
kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke hotade med
att statliga bidrag kunde dras in för de institutioner som inte
fortsättningsvis arbetade för att förhindra uppkomsten av
sexuella trakasserier.
De berättelser och vittnesmål som kom fram efter uppropen
var chockartade. Det framkom att man inte känt tillräckligt
stor trygghet på eller förtroende för arbetsplatsen. Man
vågade inte anmäla en händelse med rädsla för att vara ”besvärlig” och inte bli erbjuden nya jobb. Många av de som försökt anmäla blev ignorerande eller fick en klapp på huvudet
med svaret att ”lite får du väl tåla om du ska jobba i den här
branschen”. Rädslan har varit stor för att få stämpeln som
besvärlig, att vara någon som inte ställde upp för konsten.
Det saknades inte lagstiftning om detta innan #metoo-upproren – men man valde att inte följa den. Den kommission
som tillsattes pekade på att ”sexuella trakasserier brukar
trivialiseras, normaliseras, beläggas med skam, skämtas

bort, bortförklaras, osynliggöras, försvaras, idealiseras och
befästas som oundvikligt”.
Målet måste alltid vara att man känner tillräckligt stor trygghet och förtroende på arbetsplatsen för att våga anmäla och
veta att man blir tagen på allvar, att man vågar säga ifrån om
man känner sig obekväm under ett repetitionsarbete eller
om skämten i hissen är lite väl mycket under bältet. Påminn
gamla och informera nya medarbetare och visstidsanställda
om de handlingsplaner och policys som finns på arbetsplatsen. Se till att informationen finns lättillgänglig så att ingen
någonsin behöver fundera över till vem man kan vända sig
om man känner sig utsatt.
Läget under pandemin har fått till följd att jobben varit få och
kanske är det då extra svårt att anmäla om man befinner
sig i en beroendesituation för att kunna betala mat och hyra.
Just därför är det oerhört viktigt att vi, nu när verksamheten
dragit igång igen, fortsätter det arbete som påbörjades för
att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatserna.
Diskutera hur ni konkret och kontinuerligt ska fortsätta
arbeta för att motverka sexuella trakasserier på just din
arbetsplats. Det är lätt att halka tillbaka i gamla hjulspår trygghet och förtroende är färskvara!
Anna-Karin Simlund
TCO har tagit fram både handböcker och videos för dig som är
fackligt förtroendevald eller på annat sätt jobbar mot sexuella
trakasserier på arbetsplatsen. Du hittar den på Symfs hemsida
under rubriken Arbetsmiljö.

SYMFONI I NOVEMBER/DECEMBER 2021 I 13

Frilansavdelningen ǀ E-post: frilans@symf.se

Tankar om musikuppropet
Kära frilanskollegor!
Några månader har förflutit med det
nya normala: vi har fått vår publik
tillbaka och börjar nu kunna arbeta
mer eller mindre som förut. Men kravet
på att vara frisk på arbetsplatsen
har inneburit fler sena inhopp för oss
frilansare. Detta är förstås en del av
jobbet, men något av en utmaning när
man ska få ihop vardagen därhemma.
Att ha tillgång till musiker som kan
jobba på kort varsel är viktigt för hela
branschen. Så när du ringer en vikarie,
välj alltid en frilansare.
I det upprop för blåsmusiken som
många företrädare för Sveriges musikliv undertecknade tidigare i år låg
fokus på att stärka återväxten av blåsinstrumentalister till landets fritidsorkestrar. Men blåsmusikerbristen hotar
även det professionella musiklivet,
menar författarna av uppropet. ”För
de professionella orkestrarna innebär
musikerbristen att musiker måste rekryteras från utlandet” skriver man. En
uppfattning som flera orkesterchefer
också gav uttryck för i den efterföljande
debatten.
Initiativet till uppropet är förvisso gott,
men ovanstående uttalande kan lätt
tolkas som att svenska blåsmusiker
skulle vara sämre än sina utländska
kollegor. Det är ett beklagansvärt
ensidigt perspektiv. Konstaterandet att
musiklivet blivit mer internationellt och

att utländska musiker numera vinner
provspelningar i Sverige är bara en
sida av myntet. Den andra sidan är att
svenska blåsmusiker i sin tur söker
sig utomlands för att jobba. De flyttar
också i allt större utsträckning för att
studera i andra länder.
För oss blåsinstrumentalister finns
det få fasta arbetstillfällen i Sverige.
Att söka jobb utomlands är en självklarhet för många. Mitt intryck är att
det i Europa fungerar på liknande sätt
som i Sverige. Vid en provspelning i en
exempelvis en mindre fransk orkester
kommer majoriteten av de sökande att
vara franska musiker. De flesta av dem
går inte vidare i provspelningen. Det betyder inte att franska musiker är sämre
än andra. Det betyder bara att i Frankrike är det många franska studenter
som gör sin första provspelning för att
skaffa sig rutin, och i Frankrike är det
främst franska frilansare som prioriterar ett tillfälligt uppdrag veckan före
provspelningen framför att förbereda
sig.
Svenska orkesterjobb är attraktiva i ett
internationellt perspektiv. Inte bara för
att nivån på våra orkestrar är hög utan
också på grund av den svenska välfärden. Att så många söker sig hit har
bidragit till att ytterligare höja nivån på
orkestrarna. Trots detta är det fortfarande många svenska blåsmusiker som
får jobb här. Vi ska inte heller glöm-

14 I SYMFONI I SNOVEMBER/DECEMBER 2021

ma de svenska blåsare som lämnat
prestigefyllda orkesterjobb i utlandet
för att flytta hem och arbeta i en svensk
orkester.
Frågan om blåsmusikens ställning får
inte gå ut över synen på våra professionella musiker och orkestrar som tack
vare internationella tillskott nu är bättre än någonsin. Orkestrarnas framtid
ligger, som alltid, i politikernas händer.
Därför tror jag att vi som företrädare
för musiklivet bör framhålla det vi har
att vara stolta över. Det kommer att öka
allmänhetens intresse för vår verksamhet, vilket i sin tur kan gynna både
publiktillströmningen och intresset för
att spela blåsinstrument.
Nils Carlsson, ordförande avd 14

Boken som boostar din fysiska & mentala hälsa!
Mer än 100 övningar och tips.

www.fioler.se
Medlem av:
Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d’Art
Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher e. V.
Sveriges Violinbyggarmästare

LÄS MER OCH BESTÄLL PÅ WWW.BODYARTMIND.SE
Body Art Mind – ergonomi, fysioterapi, hörsel & mental träning

Vi tycker att det är viktigt att du
känner dig trygg när du letar nytt jobb!
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 försäkrar 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.
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Från kris till kraft
Utredningen om kulturens återstart med titeln ”Från kris till kraft” presenterades i september i år. De över 300 sidorna
innehåller en analys av hur kulturen drabbats under pandemin men lyfter också upp andra strukturella problem som inte är
kopplade till kulturens påtvingade nedstängning som inleddes i mars 2020. Utredaren Linda Zachrison föreslår ekonomiska
satsningar som, om de blir verklighet, kommer ge tillskott till kulturbudgeten med åtskilliga miljarder kronor de kommande
åren.
Karin Inde är nybliven ordförande för Klys som företräder
Symf och Sveriges alla andra fackförbund och intresseorganisationer vars medlemmar skapar och utövar kultur. Hon är
mycket positiv till utredningens slutsatser och förslag.
– Jag är glad över mycket i utredningen. Det är lite som att vi
får hela önskelistan. Det finns ett helhetstänk och hela det
kulturella ekosystemet finns med.

Väst. Hon ser tydligt hur många musiker har tvingats lämna
musikeryrket för att försörja sig på andra sätt.
– Vi märker att det är svårt att lägga seminarier på dagtid.
Det kunde vi inte göra tidigare under pandemin och nu när
allt är i gång igen vågar ändå många musiker inte riktigt
släppa sina brödjobb. Vi vill så klart att de ska komma tillbaka, så vi lockar och drar i dem, säger hon.

Utredningen konstaterar att konstnärers (där också musiker
inräknas) redan svaga ekonomiska villkor har försvagats
ytterligare under pandemin och föreslår därför att konstnärsnämnden ges 65 miljoner kronor för att användas till
återstartsstipendier.
– Klys kommer antagligen föreslå att ännu mer medel avsätts. Hela systemet är väldigt underfinansierat.

– Den tredje gruppen är de nyetablerade som inte hade full
kalender 2020. De har väldigt svårt att hitta jobb nu. Bestäl-

Klys har många barn i hagen och ska se till alla kulturutövare. Karin konstaterar dock att de som inte tillhör institutioner
är de som drabbats hårdast. Mest akut var pandemin för de
som är fritt verksamma inom livekultur, men nedstägningen
har också satt mer ljus på de svaga stödstrukturerna för
områden som bild och form och litteratur.
Utredningen föreslår också en förstärkning till scenkonstallianserna. 30 miljoner kronor ska skjutas till för att ”förbättra möjligheterna för både nya och etablerade konstnärer att
arbeta inom scenkonstområdet”. Samverkansmodellen, som
med ett fåtal undantag finansierar hela Sveriges regionala
kulturliv, ska förstärkas med 100 miljoner kronor de kommande åren. Trots de stora satsningarna finns det anledning
att problematisera läget just nu.
– Utredningen tar fasta på tiden efter krisen, men krisen är
inte över, säger Karin Inde.
Karin tycker sig just nu se att kulturlivets aktörer befinner
sig i tre olika faser i återstarten.
– En grupp är i full gång. Det är framför allt kulturinstitutionerna och de allra mest etablerade som har lyckats hålla sig
kvar med hjälp av krisstöd och andra stödåtgärder. De flesta
är igång med alla de produktioner som flyttats fram, säger
Karin.
En annan grupp är de som tvingats byta jobb, karriärväxla
eller börjat utbilda sig till ett annat yrke. Karin Inde är vid
sidan av jobbet på Klys verksamhetsledare på Musikcentrum
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larna och arrangörernas kalendrar är fullbokade och pengarna är redan intecknade. Oavsett konstform kommer det
väldigt få nybokningar, för det som genomförs nu är sådant
som redan var planerat när pandemin bröt ut och flyttats
fram, menar Karin.
Det finns åtminstone en annan del av utredningens förslag
som är viktigare än allt annat. Nämligen att kulturutövares
sociala trygghet ska utredas.
– När den utredningen beslutades och startades blev det
high five på Klys. Det är något som vi har jobbat för i hur
många år som helst, säger Karin.
Utredningens uppdrag är att göra en översyn av regelverket
för sjukpenninggrundande inkomst (SGI), för ökad trygghet
och förutsägbarhet. Utredare är Calle Nathanson, en välkänd
kulturprofil tillika vd för Folkets Hus och Parker. Översynen
ska ha tydlig fokus på konstnärer och kulturskapare.
– Konst och kultur är ett fundament för ett öppet och demokratiskt samhälle och om konstutövare inte omfattas av våra
trygghetssystem så är det ett problem som måste lösas,
skrev Calle Nathanson i ett pressmeddelande i samband
med utnämningen till statlig utredare.
Dessutom tillsattes i november i år ytterligare en utredning
med rubriken ”Nationell strategi för att främja de kulturella
och kreativa näringarna”. Även denna utredning har varit

efterlängtad och bottnar i ett förslag från återstartsutredningen.
Vad gäller ”Från kris till kraft” så har regeringen tagit höjd
för att få med det mesta av den i budgetförslaget som lagts
fram.
– 1,33 miljarder kronor av utredningens förslag på 1,55
miljarder finns med i regeringens budgetproposition, så det
mesta finns med. Men om inte budgeten går igenom så vet vi
ju inte vad som händer, konstaterar Karin Inde.
Ytterligare en viktig del av utredningen är det som handlar
om upphovsrätten. Det handlar i mångt och mycket om att
ge stöd till att information och kunskap ska spridas. Det är
inte minst viktigt nu när upphovsrättens juridik kommer att
uppdateras genom EU:s DSM-direktiv.
– Det är väldigt bra att man lyfter upphovsrätten som en
viktig del av kulturens ekosystem, säger Karin.
Utredningen kommer att gå ut på remiss (det råder viss tystnad om detta från kulturdepartementet) och Klys har startat
en återstartgrupp. Den gruppen påbörjade sitt arbete redan
innan det stod klart med en remissrunda. Ett första utkast
till prioriteringslista enligt KLYS är gjort. Tanken är att den
ska presenteras före jul.
Jonas Nyberg

Dags att nominera!
På Unionens a-kassas stämma i juni ska våra ombud välja styrelse och revisorer.
Du som är medlem hos oss kan nominera personer till dessa uppdrag.
Vi håller nästa föreningsstämma den 2 juni 2022. Ett
av stämmans uppdrag är att välja styrelseledamöter,
revisorer och valberedning.

Från den 1 december kan du nominera för uppdragen
Nomineringsperioden börjar den 1 december 2021
och pågår till och med den 28 februari 2022. 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.

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

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

En byråkratisk mardröm!
Jag minns att jag satt i lägenheten i Malmö när bron fyllde tio
år. En lägenhet jag hade hyrt i andra hand och precis flyttat
till efter att ha letat bostad i ungefär ett halvår. Där bodde
jag under ett och ett halvt års tid men eftersom jag då inte
hade fast kontrakt på Malmö Opera och jobbade lika mycket i
Köpenhamn flyttade jag sedan tillbaka till Danmark.
Men då, just när bron fyllde tio hade jag sprungit runt i stan
med min första lön efter att jag hade blivit skriven i Sverige.
Jag hade inget svenskt konto och hade därför fått min lön
på en gammaldags check. En svensk adress innebar att jag
behövde ett svenskt bankkonto för att få ut min lön men jag
kunde inte öppna ett konto förrän jag hade ett ID-kort och
det kunde jag inte få snabbt eftersom att mitt pass, även om
det var giltigt, inte hade ett chip och därför blev handläggningstiden längre. Nu gick jag runt i stan från bank till bank
med ett papper med min lön på som ingen bank ville betala
ut eftersom jag inte hade konto och beloppet var för stort för
en vanlig utbetalning. Jag kunde inte betala hyran eller något
annat för den del. Det kändes absurt och Kafka-artat, och
dessutom ironiskt eftersom man samtidigt firade bron och
sammansmältningen av regionen.
Greater Copenhagen
Nu tio år senare bor jag i Danmark med min man och har
fast tjänst i Malmö och allt är fortfarande lika besvärligt om
inte mer, men på olika sätt. Öresundsregionen - eller Greater
Copenhagen om man vill - har en helt fantastisk potential.
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Jag känner mig skandinavisk lika mycket som jag känner mig
dansk och jag älskar tanken på passunion, nordisk gemenskap och rörelsefrihet mellan länderna.
Det fanns många stora visioner när man byggde bron, men
verkligheten känns tyvärr som en annan. I alla fall om man
faktisk vill använda möjligheten att vara gränspendlare och
röra sig mycket
mellan länderna och
inte enbart åker över
bron för att julhandla
eller gå på rea.
Gränshinder
Särskilt de senaste
åren har det tillkommit gränshinder.
Under flyktingkrisen
2015 valde Danmark
och Sverige väldigt
olika vägar och
gränsen stängdes.
Svenska ID-och
passkontroll gjorde
resan besvärlig
och förorsakade
förseningar och
broderskapet sattes
på prov. Gränskon-

www.pv9.net
Stig Hedbom
Certifierad Reparatör och
Professionell Flöjtist.
Flöjtateljé med utställning
i Järfälla, 2 mil norr om
Stockholm.
Reparationer och renoveringar,
även antika flöjter.
Pv9 Flute Workshop Stockholm
Pionvägen 9, 17674 Järfälla
Tel 070-270 48 08 • pv9@telia.com

trollen har inte
tagits bort. De
senaste två åren
har pandemin
rasat, och vi har
återigen valt olika
tillvägagångssätt
och plötsligt känns
Öresund som så
mycket vidare än
vad egentligen är
fallet.
Artister drabbas
Detta är tydliga
gränshinder som
drabbar alla.
Gränshinder som
dock får uppmärksamhet och som
man jobbar på att
lösa från politiskt
Marie Degener Troelsen, gränsgångare med förhinder
håll. Men under
de 20 år som Öresundsbron har funnits har primärt en liten
grupp fastanställda artister med boende i Danmark och
arbete i Sverige drabbats av dessa gränshinder.
Skattesystemen och svag svensk krona
Vi fastnar mellan två system. Sverige vill inte låta oss betala
dansk skatt (Sink skat 25 procent) men vill å andra sidan
inte taxera med mer än artistskattens 15 procent medan
det danska skatteverket anser att vi ska betala mer än de 15
procenten (plus sociala avgifter) eftersom vi i så fall skulle få
positiv särbehandling jämfört med andra gränspendlare.
Effekten av detta är att vi i stället får negativ särbehandling
och betalar 15 procent i Sverige (plus sociala avgifter) och
därutöver 20 till 25 procent i Danmark. Tillsammans med
den låga svenska kronan betyder det att man får ut extremt
lite efter skatt.
Vi kan gå (och har gått) från skrivbord till skrivbord men
ingen vill egentligen göra något med problematiken. Det är
helt otroligt tungrott. Vi är en liten grupp och tyvärr verkar
det som är vi för få och inte har muskler nog att kunna flytta
så stora stenar.
Digitala tjänster oåtkomliga
Men gränshindren är flera: Som gränspendlare råkar vi också ut för stora problem när det gäller olika förmåner i samband med arbetslivet. Till exempel är digitaliseringen väldigt
nationellt bestämd och man hamnar i ”digitalt utanförskap”
när man inte är medborgare i det land man jobbar i.
Det är inte lätt att få bankID om inte du har eller har haft
adress i Sverige och därmed ett svenskt konto. Och utan ett
svenskt personnummer kan du inte använda olika digitala
tjänster. Här räcker inte ens ett samordningsnummer, och
nu när i princip allt är digitaliserat gör det tillvaron ganska
besvärlig.

Vi kan kommer inte åt våra pensionshandlingar och kan
inte göra våra pensionsval. Många har stora problem med
föräldraledighet, VAB och sjukpenning. Vi kommer heller inte
kunna karriärväxla på samma villkor som andra.
Vi kan inte heller nyttja förmåner som exempelvis ”vård av
nära anhörig” (en problematik som drabbar många andra
också eftersom vi är en internationell arbetsplats och många
dessutom därmed är väldigt långt från familjen och för att
kunna nyttja en sådan möjlighet måste dina anhöriga vara
skrivna i Sverige).
Särbehandling
I övrigt måste man akta sig för att inte förlora sin status i försäkringskassan. Om du till exempel börjar tjäna en del av din
lön i det andra landet riskerar du att du förlorar rättigheter
som är knutna till dina sociala försäkringar.
I realiteten utgör allt detta en form av särbehandling.
För mig personligen betyder allt detta att jag ibland undrar
om jag har råd att fortsätta jobba i Sverige. Och om jag orkar.
Jag jobbar full tid och räknar ungefär tre timmars transport
varje dag men får inte ut mera än jag skulle få om jag gick på
a-kassa. Och jag har – i likhet med många andra – en skatteskuld som det kommer ta lång tid att betala av.
Fina kollegor
Som tur är finns fördelar med att ha ett fast arbete. Fina
kollegor och en trygghet i anställningen som hittills har vägt
upp nackdelarna.
Olika trots uppenbara olikheter
Öresundsbron har fyllt 20. Jag har jobbat i Sverige i mer än
12 år nu. Jag älskar Skandinavien. Jag älskar att få ”the best
of two worlds” - att kunna ta med æbleskiver från Danmark
och bjuda mina kollegor och att köpa med semlor hem till
Danmark. Att reta svenskarna för deras bittra kaffe och korrekthet, och bli retad av svenskarna för vårt knäppa danska
språk och vår fräckhet.
Jag älskar att ha bägge språken och kulturerna under huden,
att titta på Köpenhamn från Malmösidan och betrakta Malmö
från Köpenhamnssidan och dagligen förundras över hur olika
vi är trots alla uppenbara likheter.
Glittrande ögonblick
Jag minns när jag och ett par kollegor åkte bil på nyårsafton,
efter konsert på Malmö Opera. Vi var på bron på tolvslaget
och såg hur båda städerna exploderade i ett överdådigt
färgsprakande fyrverkeri och det kändes som något alldeles
speciellt.
Det finns mycket att älska och de många små glittrande
ögonblick jag trots allt har haft i mitt arbetsliv har gjort att
jag fortfarande är kvar.
Det hade kunnat vara så bra. Det är fortfarande ett mysterium – och även en liten sorg – att det ska vara så kämpigt och
svårt.
Marie Degener Troelsen
Öresundspendlare och ledamot i förbundsstyrelsen
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symf, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm
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Kejsarens
nya
kläder
Underhållande och
tänkvärd opera för
hela familjen när
Kejsarens nya kläder får
Skandinavienpremiär
på Norrlandsoperan.

Baserad på H C Andersens
klassiska saga, med samma
namn.
Musik: Miloš Vacek
Libretto: Miroslav Homolka
Svensk översättning:
Martin Virin
Operan sjungs och textas
på svenska.

Konstnärligt team
Dirigent: Ville Matvejeff
2:e dirigent: Ruut Kiiski
Regissör: Natalie Ringler
Kostymdesigner: Annsofi
Nyberg
Scenograf och ljusdesigner:
Lars Östbergh
Maskdesigner: Angelica
Ekeberg
Barnkormästare: Lotta
Kuisma

Skandinavienpremiär
20 november
Huvudsponsorer

Biljetter: norrlandsoperan.se

