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Unison kritik mot musikplattform
Ny artikelserie – Vi gillar färskt!

Orkestrar sjunger ut om samtiden
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Färskt eller konserverat?
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i gillar färskt! Så
heter vår nya artikelserie, där vi möter
fräscha musiker med en
frisk inställning till ny
musik! Först ut är
Pärlor för svin, eller The
peärls before swïne
experience, en kvartett
som firar femton år som
grupp. De spelar korta
låtar, men arbetar länge och grundligt med varje nytt
verk för att nå högsta möjliga angelägenhetsgrad. Det
är ett tilltalande tilltag. För visst borde tolkningen av
musik, inte bara ett tekniskt briljant avverkande av
partituret, vara lika självklar vare sig tonsättaren
heter Beethoven, Bach, Börtz eller Byström? Intervjun med svinen hittar du på sidan –.
Vi rundar i detta nummer av artikelserien
Återvinning i kulturbranschen genom att bli gäster i
orkesterverkligheten. Åtta svenska orkestrar har fått
svara på hur just de tar sig an den nutida konstmusiken. De allra flesta vi har talat med tycks, liksom vi,
gilla färskt, men det är inte alltid det färska intresset
speglas i deras repertoar. Varför? Är det pengar eller
mod som saknas? Läs sidorna – och fundera själv!
Var den nya musikens skyddsänglar kommer att
befinna sig då den konserverande myndigheten
Statens musiksamlingar tar över ansvaret för att
främja musiklivets utveckling återstår att se. För

närvarande uttrycks, inom musikvärlden, en stor och
unison oro för att den nya plattformens idéer är både
vaga och ofärdiga – detta trots att organisationen ska
ta över efter Rikskonserter vid årsskiftet. Vi skriver
om detta på sidan –. För den som önskar följa
diskussionen i realtid går det bra att engagera sig i
Facebookgruppen Statens musikverk. Vad händer?
På våra notissidor beger vi oss till Barcelona och
Wien och diggar bilradioopera på vägen. Och så ser vi
fram emot årets sista konserter och uruppföranden!
Vi gillar färskt! Gör du? .
Anna Hedelius
redaktör
/<<=<A

Tidningen Tonsättaren ges ut av Föreningen svenska tonsättare och kommer ut med fyra nummer per år.
Tidskriften är gratis. Vill du börja prenumerera, sluta prenumerera eller annonsera, vänd dig till
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Ordförandens credo
utida musik är inte
bara komplexa system
uträknade i noter. Nutida
musik är inte bara tekniskt
hyperavancerade musiker
som spelar innantill för en
hyperavancerad publik.
Nutida musik kan också
vara improviserad, elektronisk, remixad, visuell,
lättlyssnad eller svårlyssnad. Ibland samtidigt.
Nutida musik inrymmer en outgrundlig bredd av
musikyttringar, såväl i hur musiken skapas, som i
hur den faktiskt låter i slutändan.
Nutida musik utmanar ibland själva genrebegreppet, verkbegreppet, tonsättarrollen och musikerrollen samt förhållandet vem som är upphovsman,
musiker och publik.
Ändå måste det ju finnas något sammanhållande
mellan allt detta. Vi som arbetar och lever med
nutida musik som specialitet vet ju vad vi pratar om.
Vi ser oss som kollegor, oavsett om vi håller på
med noter, elektronik eller impro. Eller alltihop på
samma gång.
ånga håller inte med mig om ovanstående,
men oavsett mina egna åsikter, har jag
medlemmar som ryms inom dessa ramar
– eller snarare denna brist på ramar – och har inget
annat val än att representera dem alla.
Detta är som sagt icke oomstritt. En del tycker att
allt som komponerats sedan Schönbergs tid är nutida.
En del tycker att bara komplexa notbilder i talsstil är nutida. De allra flesta känner inte till
begreppet nutida musik överhuvudtaget.
Ett problem och en möjlighet idag är att det är så
många som håller på. Inte ens jag, som är ungefär så
insyltad man kan bli, kan hålla koll på alla mina 

medlemmar och vad de gör för musik. För att inte
tala om alla tusentals tonsättare i Frankrike, Tyskland, England, Kina, Indien.
Samtidigt är ju detta också storartat, en ofantligt
rik mylla av musik att välja bland. Ingen kommer att
gilla allt, men alla kan gilla något. Eller några.
För det är ju så i -talets kultursyn, att
åhöraren bestämmer själv vad som är bra, oavsett vad
auktoriteter eller kulturkanoner kan tänkas försöka
bestämma. Har man mer att välja har man större
chans att hitta något. Och det är mitt jobb att se till
att nyfikna lyssnare i Sverige och Världen får
spännande musik att lyssna till.
et är också mitt jobb att försöka se till att de
som fördelar offentliga medel – med avsikt
att i slutändan ge medborgare spännande
musik att lyssna till – gör det på ett sätt som garanterar att pengarna kommer ut i musiklivet, och inte
stannar kvar i själva organisationen. I våras presenterades utredningen I samspel med musiklivet, där
Statens musikverk gestaltas som en myndighet där
konstnärerna själva sitter vid rodret, varsamt
understödda av organisationen. En myndighet där de
fria professionella musikskaparna ges ansvar att
själva föreslå vad som kan komma det fria professionella musiklivet, och i slutänden samhällsmedborgaren, till gagn.
Om framtiden skulle te sig som däri skisseras,
bleve nog såväl musikliv som lyssnare väl tillgodosedda med spännande musik och tillfällen att vara
med om den. Vi är inte där än, men det är mitt jobb
att försöka se till att vi kommer dit .
I luftrummet någonstans över Europa
Martin Q Larsson
ordförande
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Statens musiksamlingar bygger upp den musikplattform som
snart ersätter Rikskonserter. Men myndigheten kritiseras hårt
för att sakna såväl visioner som intresse för ny musik.

»Tänk på avståndet mellan ny
musik och plattform…«
B3FB :W\OES\\S`abS\
4=B= /\\O6SRSZWca

RiksHan har nyligen haft ett möte
därigenom främja intresse och
konserter och då ska en ny nationell
med tjänstemän på Kulturdepartekunskapsuppbyggnad kring teaterns,
musikplattform ta vid. Den ska byggas
mentet för att förmå dem att dra i
dansens och musikens kulturarv samt
och ledas av Statens musiksamlingar,
nödbromsen.
främja förutsättningarna för musiklisom växer, inkorporerar :BH (ElekÄven Martin Q Larsson, ordfövets utveckling.«
troakustisk musik i Sverige) i sin
rande i Föreningen svenska tonsättare,
– Man hade önskat sig något mer
verksamhet och byter namn till Statens har bokat ett möte med Kulturdeparte- vässat och visionärt, men så kommer
musikverk. Men inom musiklivet har
mentet i samma ärende. Han kallar
det här förslaget och visar sig vara en
många frågat sig om en kulturarvsStatens musiksamlingars förslag för
förvaltningsmardröm, säger Sven
myndighet har viljan och kunskapen
»en ren dikeskörning«.
Rånlund, som saknar balansen mellan
att utveckla ett bra stöd för den
det vårdande och det nyskapande i
samtida musikscenen. Nu har myndig- 0`WabO\RSdWaW]\S`
formuleringarna.
Vad står det då i det myndighetsdokuheten presenterat sitt förslag till
Chefen för :BH, Mats Lindström,
ment som har fått musikorganisationer tycker att myndigheten har »en svag
förordning och det har stärkt farhåatt ringa Kulturdepartementet och be
gorna om att plattformsbygget inte har
verksamhetsidé« som varken speglar
placerats i rätta
regeringens uppdrag
händer.
eller musiklivets
– Den nyskaförväntningar.
pande musiken
– Mitt intryck är att
C7HJ?DGB7HIIEDECIJ7J;DICKI?AI7CB?D=7HI
saknas nästan helt
de har suttit på kamma<zHIB7=
och hållet i förslaget.
ren och filat på det här
Det verkar inte som
förslaget. Det har varit
om snar audiens? Förslagets första och
att man vill göra en musikplattform
väldigt lite av samråd med musiklivet och
bärande paragraf lyder så här: »Statens
utan att man motvilligt tar in det nya
med berörda myndigheter, säger han.
musikverk har till uppgift att dokuuppdraget, säger Sven Rånlund,
mentera, samla in, vårda, bevara,
1VST[]baW\dWZXO
verksamhetsledare för Rank (Riksförbeskriva och hålla levande teaterns,
I en särskild del i förordningsförslaget
bundet för arrangörer av nutida
dansens och musikens kulturarv och
beskrivs den nämnd som ska fördela
konstmusik).

D72  n@AA974B3B  /DD319:/A
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myndighetens bidrag till musiklivet.
Åtta ledamöter ska utses av regeringen,
men inget nämns om på vilka grunder
de ska väljas.
– Som det är skrivet nu skulle det
kunna bli en samling avlagda kommunpolitiker, säger Martin Q Larsson.
Enligt förslaget ska ledamöterna
representera olika intresseområden
inom musiklivet och här
ser Ranks
verksamhetsledare en risk
A;DJM?8;H="IJ7J;DICKI?AI7CB?D=7H
att nämnden

”

Jag förstår att det är ett elände att inte
veta vart man ska gå.”
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blir en
samling företrädare för olika intresseorganisationer.
– Konstnärlig kvalitet och kompetens måste skrivas in tydligt om
plattformen ska få trovärdighet, säger
Sven Rånlund.
Rank och ;HI kritiserar även
förslaget att låta myndighetschefen
vara ordförande i nämnden. Det gör
att nämnden inte får den oberoende
ställning gentemot modermyndigheten som den borde ha, menar de.
Nu visar det sig att chefen för
Statens musiksamlingar, han som med
största sannolikhet snart är chef för
Statens musikverk, egentligen inte alls
ville sitta i nämnden.
– Men departementet sa att
myndighetschefen måste vara ordförande där eftersom nämnden är
ansvarig mot myndigheten, säger Kent
Wiberg, Statens musiksamlingars
direktör.
Vilken påverkan kommer du att ha på
nämndens arbete?
– Det beror ju på hur man spelar de
korten. Jag ser ordföranderollen som
mer av en formell konstruktion. Jag
har ingen egen kulturpolitisk inriktning, utan det handlar om ett samarbete.
Vilka önskar du ska sitta i nämnden?
– Personer som har en bred

6

kunskap om musiklivet och inte har
fingrarna i någon särskild syltburk.
Hur ser du på kritiken om att du och
din myndighet saknar visioner för
den nya musikplattformens roll?
– Jag tycker inte att man ska tolka
förordningen så. Vi har jobbat hårt
med texten i samarbete med regeringskansliet och det är först nu som vi
börjar titta på
plattformen.
Det står väldigt lite
om den nya musiken
i förslaget.
– Det är väldigt
mycket som inte står
där. Vi vill ha en tillåtande och öppen
instruktion som håller över tid. Då ska
den inte vara för detaljerad.
Har du några visioner för musikplattformens verksamhet?
– Det vore tjänstefel av mig att ha
det. Jag ska inte tala om hur det ska
vara. Vi ska snarare vara spindeln i
musiklivet. Det är som kulturminister
Lena Adelsohn Liljeroth sa: Musikplattformen ska skapa en koppling mellan
det nyskapande och kulturarvet.

AS\RWOZ]U[SR[caWYZWdSb

Det enda som nämns i Statens musiksamlingars skrivelse till regeringen är
att :BH ska inordnas under myndigheten. I själva förordningsförslaget finns
däremot :BH inte med, vilket studiochefen Mats Lindström inte uppfattar
som »särskilt förtroendeingivande«.
Kent Wiberg ser förordningen som en
ram och menar att den inte ska vara
alltför detaljerad, eftersom det skapar
begränsningar.
– Men det kryllar ju av förslag som
låser fast verksamheten. Till exempel
att man utesluter annat än juridiska
personer som bidragsmottagare. De
målar in sig i ett hörn så att de slipper ta
ansvar, säger Mats Lindström på :BH.
Även Sven Rånlund och Martin Q
Larsson vänder sig mot att myndig-

heten bara vill ge bidrag till juridiska
personer. Det stänger andra konstellationer ute, menar de, medan myndigheten ser det som ett sätt att säkra att
pengarna inte hamnar i orätta händer.
Kent Wiberg berättar att Statens
musiksamlingar under hösten ska föra
samtal med företrädare för musiklivet i
syfte att ta reda på vilka önskemål som
finns på plattformen. En hel del har
redan framkommit i remissvaren till
regeringen, men ytterligare synpunkter ska samlas in innan året är slut.
Enligt Kent Wiberg ska myndigheten
nu göra en behovsanalys och hitta
utvecklingsområden.
– Det tåget har ju gått. Att komma
nu och vilja föra samtal med musiklivet är i elfte timmen, säger Mats
Lindström, chef för :BH.
;S`Pg`yY`ObW-

Men Kent Wiberg ser  som ett
uppbyggnadsår. Det är först då som
de tio koordinatörer som ska arbeta
med musikplattformen rekryteras.
Särskilt mycket pengar finns det inte
heller – anslaget på knappt 
miljoner för  ska även täcka
avvecklingen av Rikskonserter, så hur
mycket som blir över till verksamhet
och bidragsutdelning är oklart. Från
och med  räknar man däremot
med att omkring  miljoner ska

C
fördelas årligen av den nya nämnden.
Kommer då musikplattformen och
nämnden att förändra musiklivet, eller
blir det bara ännu en byråkratisk
instans att skicka projektansökningar
till? Martin Q Larsson på ;HI vet vad
han önskar sig.
– Som musiker måste man ha en
massa kompetens som man inte har.
Man måste göra projektupplägg, sälja
in dem, passa in dem i olika blanketter
och få olika instanser att fatta vad det
är man vill. Det vore bra om musikplattformen kunde hjälpa till med att
lotsa fram bra idéer så att det inte bara
blir de som är bra på att sälja sina
förslag som får medel. Men då behövs
en konstnärlig styrning, säger han.

Kent Wiberg ser den rådgivande
rollen som en av huvuduppgifterna för
plattformen.
– Jag förstår att det är ett elände att
inte veta vart man ska gå. Vi ska ha den
överblicken och kunna hjälpa till.
«DyUOdO`O]PSYdw[Oª

Sven Rånlund och Martin Q Larsson
menar dock att Statens musiksamlingar varken har rätt kompetens eller
någon visionär vilja att forma den
förenande plattform som utredaren
Eric Sjöström skisserade. De har talat
med många andra inom kulturlivet
och hävdar att kritiken mot Statens
musiksamlingar är unison.
– Jag önskar att Kulturdepartementet vågar vara lite obekväma. Gör man
inte något nu så står vi där om något år
med en organisation som ingen vill ha.
Det är bättre att dra av plåstret direkt,
säger Sven Rånlund.
På Kulturdepartementet uttalar
man sig diplomatiskt om den uppblossande debatten.
– Vi har lyssnat på synpunkterna,
men vi har inte gjort några egna
ställningstaganden än. Nu är det vi
som tar hand om förslaget till förordning och vi jobbar vidare på spåret att
Statens musiksamlingar kan genomföra detta, säger kanslirådet Hans
Enflo .
/<<=<A
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procent av de verk som spelades i Sveriges
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I tidigare nummer har vi gett perspektiv på
det svala intresset för nutida konstmusik
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och teaterns värld.
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statligt understödda orkestrar.
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Nutidsorientering i
svenska orkestrar?
B 3 F B  ;OZW\>OZ[_dWab

elena Wessman, vd,
Göteborgs
symfoniker

Spelar ni musik av
någon nu levande
tonsättare den närmaste säsongen?
– Ja vi spelar flera stycken. Vi har
precis tagit tag i det och jag tycker att
vi kommit ganska långt. I flera fall
dirigerar de också själva. Jag uppskattar att ungefär hälften är tämligen
unga verk.
Spelar ni något uruppförande av en
svensk tonsättare?
– Ja, två. En violinkonsert av
Johannes Jansson och ett orkesterverk
av Karin Rehnqvist.
Varför väljer ni att spela nutida
musik?
– Vi tycker att det är väldigt viktigt.
Huvudsakligen jobbar vi med det

”



Nutida musik
skapar spänning”
63:3</E3AA;/<

klingande kulturarvet. Men för att det
ska bli intressant behöver vi kommentarer från samtiden. Att öka andelen
nutida musik skapar spänning dem
emellan. Dessutom tycker vi om att
spela nutida musik.
Hur planerar ni att arbeta med den
nutida musiken framöver?

– Vi diskuterar just nu ett antal
möjliga samarbeten kring beställningsverk. Det är viktigt att vi spelar
våra egna beställningsverk igen, men
vi tittar även på andras beställningsverk. Vi kommer dessutom att anställa
en lektör för att gå igenom musik vi får
sänd till oss och kolla upp annan
nyskriven musik.
Hur ser ni på ert ansvar för den
nutida musiken?
– Vill man skapa en ny repertoar
har man ett ansvar för att spela de verk
som finns så att publiken lär känna
dem. Det är självklart att jobba med
det och inget som någon ifrågasätter.
Petter Sundkvist, konstnärlig
ledare, Norrbottens kammarorkester samt Norrbotten Neo kammarmusikensemble och Piteå kammaropera

Spelar ni musik av någon nu levande
tonsättare den närmaste säsongen?
– O, ja, det gör vi. Jag skulle
uppskatta att totalt är närmare % av
vår repertoar så kallad nutida musik. I
kammarorkesterns fyra produktioner
har vi däremot med endast tre nutida
verk.
Spelar ni något uruppförande av en
svensk tonsättare?
– Inte med Norrbottens kammarorkester denna säsong. Däremot har vi
en handfull uruppföranden av
etablerade tonsättare med vår kam-

marensemble Norrbotten Neo.
Dessutom gör vi den kommande
vintern och våren fyra konsertproduktioner med kompositionsstudenter i

”

Vi prioriterar det”
>3BB3@AC<29D7AB

Piteå och på Gotland där det blir
ytterligare ett -tal uruppföranden.
Varför har ni valt att spela/ inte spela
nutida musik?
– Neo har ett nutida uppdrag och
vår kammaropera framför också
främst nutida verk. Sedan Neo tillkom
har kammarorkestern styrt om mot en
mer traditionell repertoar för att
bredda vårt tilltal. Vår publik och våra
arrangörer möter alla tre verksamheterna.
Hur planerar ni att arbeta med den
nutida musiken framöver?
– Kammaroperan och Neo kommer
fortsatt att framföra i huvudsak nutida
verk. Vi varvar nybeställningar med
nyskriven musik. Vi varvar också
internationell repertoar med nyskrivna
svenska verk. I huvudsak går nybeställningarna till svenska tonsättare
men vi ligger för närvarande ute med
verkbeställningar av två etablerade
utländska tonsättare. Vi har en årligt
återkommande konsertproduktion
som vi kallar för New Sweden. Vi har
TONSØTTAREN NR  s 
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också ett nära samarbete med Sveriges
Radio P2. Denna säsong medverkar
Norrbotten Neo på fem festivaler varav
tre i utlandet.
Hur ser ni på ert ansvar för den
nutida musiken?
– De sista åren har jag har själv
gjort valet att fokusera på nyskriven
musik, för att jag helt enkelt tycker att
detta är det mest spännande man kan
hålla på med. Det är där dynamiken
och verkstaden finns. Hos våra
musiker finns det också en hunger och
en lust att spela den nyskrivna repertoaren. Vi fyller också en viktig
funktion i att vara med och förnya och
förmera vårt musikaliska arv.
Staffan Langemark, orkesterchef,
Musica Vitae

Spelar ni musik av någon nu levande
tonsättare den närmaste säsongen?

– Ja det gör vi. Karin Rehnqvist,
Thomas Jennefelt, Ola Salo, Qugang
Chan och Anders Eliasson bland
annat.  procent av repertoaren är
nutida musik och  procent av nu
levande tonsättare.

”



Det är ett stort
ansvar”
AB/44/<:/<53;/@9

Spelar ni något uruppförande av en
svensk tonsättare?
– Ja vi uruppförde en pianokonsert
av Staffan Storm i september. I januari
har vi ett uruppförande av ett verk vi
beställt av Sven-David Sandström och
senare i vår framför vi Ytspänningar av
Paulina Sundin. Vi har också samarbete med kompositionsklasserna i

Stockholm, Göteborg och Malmö
inom Unga tonsättare.
Varför har ni valt att spela nutida
musik?
– Det har varit orkesterns koncept i
 år. Det har alltid varit vår bärande
tanke att presentera ny svensk musik. I
programupplägget blandar vi nya
svenska verk med klassiska.
Hur planerar ni att arbeta med den
nutida musiken framöver?
– Vi har bland annat projekt
tillsammans med musikhögskolorna.
Vi arbetar också mycket med modern
danskoreografi och då har vi alltid ny
musik med. Nu samarbetar vi med
Skånes dansteater i Between Silence and
Stillness. Där är Karin Rehnqvists
Taromirs tid och Qigang Chans
L’eloignement två av fyra musikstycken.
Hur ser ni på ert ansvar för den
nutida musiken?

4=B=(;/@B7</Em@3<43:2B
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– Det är ett stort ansvar vi har
eftersom vi gör så mycket beställningsverk. Vi prioriterar det.
Peter Waldemarsson, direktör,
Norrköpings symfoniorkester

Spelar ni musik av någon nu levande
tonsättare den närmaste säsongen?
– I nuläget är  nu levande
kompositörer och  som är döda
programsatta under säsongen. Några
ur den sistnämnda kompositörskategorin presenteras inom ramen för flera
konsertprogram under året.

”Vi jobbar på det”


>3B3@E/:23;/@AA=<

Spelar ni något uruppförande av en
svensk tonsättare?
– Vi gjorde det i torsdags med Sören
Hermansson i Per Mårtenssons
konsert för valthorn och orkester.
Nyligen hade vi också skandinaviskt
uruppförande av Tan Duns violinkonsert. Vi har också ett uruppförande av
Gunnar Valkare tillägnat Norrköpings
symfoniorkester.
Varför väljer ni att spela nutida
musik?
– Det är viktigt att vi gör det. Sedan

skulle jag önska att vi gjorde det i
större utsträckning, men det är en
kostnadsfråga även om det är tråkigt
att säga det. Vi har inga egna resurser
utan behöver stöd från Kulturrådet.
Men för att visa sin samtid måste man
spela sin samtid.
Hur planerar ni att arbeta med den
nutida musiken framöver?
– Nästa säsong har vi en beställning
av Benjamin Staern. Inför -årsjubileet  kommer vi att lägga ytterligare beställningar.
Hur ser ni på ert ansvar för den
nutida musiken?
– Som jag sa är det en del i vårt
uppdrag att spela vår tids musik. Men
man behöver inte gå så starkt fram att
man pratar om ansvar och uppdrag.
Man måste ge exempel på hur samtiden
låter och klingar idag. Vad gäller
andelen nutida musik gör vi det i för
liten utsträckning. Men vi jobbar på det.
Rikard Gateau, orkesterchef,
Västerås sinfonietta

Spelar ni musik av någon nu levande
tonsättare den närmaste säsongen?
– Ja, det gör vi. Vi har en hustonsättare, Britta Byström, som i fyra års tid
skriver tre nya verk för oss. I förra
veckan framförde vi hennes trumpetkonsert, som är en av hennes tidigare

All musik är ny
”någon
gång”


@79/@25/B3/C

kompositioner. I samarbete med
Uppsala konserthus arbetar vi också
med Unga tonsättare. Förutom
nybeställningarna spelar vi också
nutida musik som redan finns. Drygt
 procent av vår repertoar är skriven
av nu levande tonsättare.
Spelar ni något uruppförande av en
svensk tonsättare?
– Ja, fem stycken detta spelår. Ett
rent uruppförande av Brita Byström
och resten sambeställningar med
andra orkestrar. Vi gör då uppförandet
i Västerås.
Varför har ni valt att spela nutida
musik?
– Därför att all musik är ny någon
gång. Publiken vill ofta höra det de
känner igen men måste också för att
utvecklas möta ny musik. Vi vill inte
bara spela highlights. Vi har ett
kulturpolitiskt uppdrag och om inte vi
spelar den nya musiken, vem ska då
spela den? Våra musiker tycker också
att det är roligt och utmanande att
spela nya kompositioner såväl tekniskt
som musikaliskt. Ett uruppförande är
en högtidsstund.
TONSØTTAREN NR  s 
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Hur planerar ni att arbeta med den
nutida musiken framöver?
– Britta Byströms förordnande går
ut nästa år. Då kommer vi att börja
arbeta med ett tonsättarfokus per
spelår. Först ut är Tobias Broström. Vi
kommer att ha tre konserter per år
med den tonsättare vi har i fokus för
att publiken men även orkestern ska få
lära känna tonsättaren. Vi kommer
också att fortsätta beställa andra verk.
Hur ser ni på ert ansvar för den
nutida musiken?
– Det är ett ansvar vi har och tar.
Det är kulturpolitik och ingår i vårt
uppdrag. Det skulle bli tråkigt att bara
spela gammal musik. Vi försöker också
koppla ihop nya verk med gamla. Där
arbetar vi i dialog med tonsättare och
försöker hitta gamla verk som har en
röd tråd mot de nya verken. Britta
Byström har ingått i programrådet och
tyckt till om mycket av det konstnärliga i repertoarvalet. Nutida musik är
lika viktig för tonsättarna som för
publik och musiker.
12
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Dragan Buvac, vd, Malmö
symfoniorkester

Spelar ni musik av någon nu levande
tonsättare den närmaste säsongen?
Hur ser fördelningen ut?
– Ja, flera låtar! BHD strävar efter att
få ett varierat utbud i programsättningen. Vi använder inga procentavvägningar i detta arbete men det
generella inom vår konstform – i hela
världen – är att den samtida konstmusiken inte är lika representerad som

”

Flera låtar!”
2@/5/<0CD/1

klassikerna. En djupare analys varför
förhållandena är sådana får vi nästan
ta en annan gång.
Spelar ni något uruppförande av en
svensk tonsättare?
– Ja, flera låtar!
Varför väljer ni att spela nutida
musik?

4=B=(:7/8/1=07
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– Det är oerhört viktigt att framföra musik som är skriven i vår tid. Det
kan vara konstnärligt utmanande och
konstnärligt utvecklande på samma
gång. Det är en spännande process!
Det finns också en kulturpolitisk
dimension att vi stödjer och marknadsför tonsättare som skapar sin
konst idag.
Hur planerar ni att arbeta med den
nutida musiken framöver?
– Genom beställningsverksamhet
och programsättning av befintlig
musik.
Hur ser ni på ert ansvar för den
nutida musiken?
– Se ovan!
Lennart Åkermark, musikchef,
Nordiska kammarorkestern/
Scenkonstbolaget

Spelar ni musik av någon nu levande
tonsättare den närmaste säsongen?
– Vi spelar Andrea Tarrodi, som
med sitt verk Zephyros var en av
förstapristagarna vid Uppsala ton-

sättartävling . Vi är en av nio
orkestrar som åtagit sig att spela de
vinnande verken, vilket vi även tackat
ja till för  års tonsättartävling. Jan
Sandström och Rolf Wallin är fler
exempel.
Spelar ni något uruppförande av en
svensk tonsättare?
– I maj uruppför vi ett verk av
Anders Lind, elev vid Piteå Musikhögskola. Elever vid tonsättarlinjen skriver
årligen för orkestern. Fler uruppföranden under säsongen är komponerade
av Jesper Nordin, Jörgen Dafgård,
Patrik Källström och Cristian Lindberg. I vår uruppförs, i samarbete
mellan orkestern och Norrdans,
Svansjön, med nyskriven musik av
Anders Ortman och med ny koreografi
av Kajsa Giertz.
Som du ser är listan relativt lång på
uruppföranden. Förutom rena
beställningar samarbetar vi årligen

”



Alltid legat i
framkant”
:3<</@Bn93@;/@9

Michael Tydén, konserthuschef
Berwaldhallen

Spelar ni musik av någon nu levande
tonsättare den närmaste säsongen?
Hur ser fördelningen ut?
– Vi spelar varje säsong ett antal
verk av nu levande tonsättare. Denna
säsong av bland andra Anders
Hillborg, Victoria Borisova-Ollas och
Helen Grime. Under våren 
kommer Ingvar Lidholm att vara i
fokus i och med sin -årsdag. När det
gäller fördelningen nutida musik/äldre
musik har vi ingen riktig statistik. Det
är ju också en knepig definitionsfråga
var gränsen går mellan dessa områden.
Om vi utgår från -talet och framåt
skulle jag vilja påstå att vi har ca 
procent av repertoaren från  och
fram till våra dagar.
Spelar ni något uruppförande av en
svensk tonsättare?
– Vi ger  uruppföranden under
säsongen, bland dem Britta Byströms
Der Vogel der Nacht och Ylva Q
Arkviks Capriccio una fantasia.
Dessutom gör vi tre till fyra uruppföranden av kompositionsstudenter från
Kungliga Musikhögskolan.
Varför väljer ni att spela nutida
musik?
– Vi anser att nutida musik är en
viktig del av vårt uppdrag som en
verksamhet i public service tjänst. En
modern musikorganisation måste
spegla den tid vi lever i. Det är och har

alltid varit viktigt för oss att också
försöka lyfta fram både äldre och ny
svensk musik.

”



Vi ger femton uruppföranden”
;716/3:BG2p<

Hur planerar ni att arbeta med den
nutida musiken framöver?
– Ambitionen att alltid kunna ha
några uruppföranden på repertoaren
är något vi vill fortsätta med, men
också att nutida verk måste spelas igen
och få möjlighet att bli en del av vår
tids standardrepertoar.
Hur ser ni på ert ansvar för den
nutida musiken?
– Inom Sveriges Radio har vi olika
fora där vi arbetar med repertoarfrågor. I Berwaldhallen kommer dessa
frågor alltid upp i våra programråd. Vi
har en särskild grupp som diskuterar
vilka beställningar vi kommer att
lägga ut inför varje säsong .

4=B=(;7193E703@57

med tonsättarlinjen vid Kapellsbergs
musikskola.
Varför väljer ni att spela nutida
musik?
– Nordiska kammarorkestern har
alltid legat i framkant vad gäller
beställningar av nyskriven musik och
har beställt och uruppfört ett stort
antal verk under orkesterns -åriga
tillvaro.
Hur planerar ni att arbeta med den
nutida musiken framöver?
– Senast idag har jag personligen
pratat med tonsättaren Fredrik
Österling om eventuell beställning. För
två veckor sedan tackade jag ja till
Britta Byström för beställning av en ny
trumpetkonsert skriven för Nordiska
kammarorkestern och den norska
trumpetaren Tine Thing Hellseth. Och

vi kommer absolut att fortsätta ligga i
framkant inom ny musik.
Hur ser ni på ert ansvar för den
nutida musiken?
– Vi anser att det är av största vikt
att vi som musikinstitution finansierade via allmänna medel står för förnyelse och nytänkande i vår verksamhet.
Det är också av stor vikt att vi kan
fungera som marknad för nyskriven
musik och framförallt stötta unga
svenska tonsättare. Vi vill vara en del
av ett nyskapande inom svenskt
musikliv.

AdS`WUSa@ORW]aag[T]\W]`YSabS`
T]YcaS`O`^y7\UdO`:WRV]Z[\wabOy`
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Tonsättare i all ära, men nutida musik blir ingenting förrän
den spelas. I vår nya artikelserie träffar vi musiker som gjort
ett statement och spelar uteslutande eller huvudsakligen
iWcj_ZWcki_a$<hijkjhFhbeh\hil_d"iecÓYaDehZ_iaW
komponistrådets pris tidigare i höstas.

Samstämda svin
speglar samtiden
B3FB/<</6323:7CA
4=B=6/<<30C2BH8@53<A3<=16/<</6323:7CA
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början har varit Pärlor
för svins specialitet är
också nyckeln till deras
framgång och förklaringen till att de rest från Arvika till
Tokyo och spelat nyskriven konstmusik för unga och gamla i såväl rocktält
som konsertsalar.
− Korta bitar, förklarar Pärlor för
svin-violinisten George Kentros. Korta
bitar är ett sätt att kunna spela
jättesvår musik som kan slinka ned
ändå. Den vanligaste publikreaktionen
vi får efter en konsert är lättnad, att det
inte var så farligt, utan rätt kul!
Less is more. Uttrycket ligger nära
till hands också när det gäller kringarrangemanget. Det ska gå snabbt att
förbereda spelningarna. Förutom Sara
Hammarströms flöjter, Mårten
Landströms flygel, Mats Olofssons
14
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cello och George Kentros fiol har
gruppen en specialdesignad elektronisk rigg som är så enkel att de kan
sköta den själva. Tonsättare som
skriver för kvartetten får snällt anpassa
sig till den om de vill få sitt stycke
spelat mer än den enda gång per år då
de hyr in en tekniker.
− Vi vill kunna ställa upp allt på en
kvart och sen kunna lira.
0`XORS^yY`]US\

Pärlor för svins första femton spelningar gjordes under en krogturné.
Året var  och de fyra musikerna
hade, under studietiden på Musikhögskolan i Stockholm, funnit varandra i
idén om att nutida konstmusik ska
spelas där det musikintresserade folket
finns. De hade uppmärksammat att
inte ens musiker gick på vanliga nutida
musikkonserter. Bättre då att söka upp

publiken på krogar och jazzklubbar.
− För att se hur det funkade i
praktiken gick vi till Zum Franziskaner i Gamla stan när Talekvartetten
var där och spelade pinfärsk musik,
berättar Mats. När vi själva började såg
vi det först som ett projekt. Eftersom vi
skulle spela på krogen beställde vi
slagtåliga låtar, som ärligt talat blev
ganska likartade.
Projektet blev lyckosamt och Pärlor
för svin fortsatte spela av bara farten,
så småningom också i de finare
salongerna. Konceptet att blanda korta
låtar, vissa mer svårtillgängliga än
andra i ett varierat program,»ungefär
som på ett bra blandband«, har de
behållit.
− När vi beställer ett verk vill vi att
tonsättaren ska göra precis det han
eller hon är bra på och strunta i allt
annat, berättar George. Korta bitar gör

AO`O6O[[O`ab`[]QV;Oba=Z]Taa]\w`
abw\RWUb^yXOYbSTbS`\gOadW\b]\awbbO`S

”

Först när tonsättarna noterar så nära det de
vill som möjligt har vi
musiker en chans att
förstå.”
att en tonsättare kan skriva precis vad
de vill. Jag tror att det är ett sätt för
kompromisslös musik att utvecklas
mot en större publik.
=ZWYOa[OYaYO^O`[y\UTOZR

Pärlor för svin är en lika samstämmig
som munter kvartett, både på scenen
och vid den frukost vi se över på
favoritcaféet nära replokalen på
Södermalm i Stockholm. Fyra stämmor, vissa mer lågmälda än andra,

flätas där samman i ett samtal där det
alltid är nära till asgarv. Till vardags är
de utspridda i landet – Sara och
Mårten spelar i Norrbotten Neo, Mats i
Gävle symfoniorkester medan George
befinner sig på frilansfot.
− Kvartetten har inte på något sätt
varit en heltidssysselsättning för oss,
berättar George. Vi gör andra projekt,
men varje gång vi ses har vi ändå växt
som ensemble.
− Vi har roligt när vi spelar,
fortsätter Sara. Så roligt är det inte att
spela med så många andra.
− Vi kanske inte har det mest
effektiva repsättet, säger George.
− Det beror på hur bråttom vi har,
replikerar Mats och alla skrattar
instämmande.
Över  stycken från tonsättare i
 länder har de i dag på repertoaren.
De letar själva upp tonsättare som de

gillar och söker pengar för beställningar från Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Rikskonserter (som läggs ned
vid årsskiftet).
− Från början försökte vi vara
überdemokratiska, berättar George.
Alla fyra skulle lyssna och godkänna
de tonsättare vi valde. Men det blev en
väldigt långsam process, så nu räcker
det att en av oss tror på en person som
lämplig svintonsättare.
− Vilket är bra för då får vi olika
stilar på repertoaren, eftersom vi skiljer
oss i estetik och smak, säger Sara.
;bS[SRb]\awbbO`S\

I replokalen är det däremot demokrati
som gäller. Där filar de på interpretationen tills ingen har något att invända
och tills alla har kommit till den punkt
då ett verk känns angeläget att spela.
Viktigt är att de som grupp känner ett
TONSØTTAREN NR  s 
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”

När vi beställer ett verk vill vi att tonsättaren ska göra precis det han eller
hon är bra på och strunta i allt annat.”

engagemang och vill förmedla något
med stycket samt att de tror på att det
kan funka publikt. Inför varje uruppförande möter de alltid tonsättaren i
fråga i replokalen.
− Att jobba tillsammans med
tonsättaren är både kul och intressant,
säger Sara. Sen kan det ändå bli så att
stycket drar i väg åt ett annat håll.
Händer det då någon gång att
tonsättaren ogillar deras tolkning?
− Möjligen nu med det stycke vi ska
spela av Simon Steen-Andersen. Han
hörde oss spela på Capitol och var inte
missnöjd, men hans stycke är så
speciellt att han ser det som en
process som kommer att ta flera år,
säger George.
16
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− Det stycket är svårt att musicera
fram, fortsätter Mårten. Vi ska göra
tysta ljud och hör inte själva vad vi gör.
AdW\[bS`acUU]`

A och O för att över huvud taget kunna
tillgodo se tonsättarnas visioner är
förstås notationen. När Pärlor för svin
håller workshops med tonsättarelever,
bland annat på Gotlands tonsättarskola, poängterar de alltid vikten av att
skriva ut så mycket information som
möjligt i noterna.
− Först när tonsättarna noterar så
nära det de vill som möjligt har vi
musiker en chans att förstå. De kan
inte räkna med att de kommer att få
prata med ensemblerna hela livet.

Även om Pärlor för svin tycker att
intresset för nutida musik har blivit
avsevärt större under de femton år de
har varit verksamma som grupp fattas
det fortfarande mycket på de musikaliska högskoleutbildningarna.
− Skolorna riktar in sig på äldre
musik, för att den ger bättre teknik,
säger George. Visst är det tekniska
ledet viktigt, men det är synd att
utbildningen inte mer tar upp de
konstnärliga aspekterna, interpretationen, av både gammal och ny musik.
Det stannar väldigt ofta vid att avverka
partituret.
− Det är berikande att spela både
och, fortsätter Sara. Ofta när jag ska
spela nutida värmer jag upp med något
av de stora mästarna för att få in ett
klangideal och en musikalitet som det
för mig är viktigt att ha med.
− Jag menar inte att det är fel att
spela gammal musik, inflikar George.
Jag var mer inne på att man ska anfalla
den nya musiken på samma sätt som
man anfaller en Mozartsonat.
Härnäst ska Pärlor för svin själva
anfalla nyskrivna verk av sju kvinnliga
tonsättare, beställda med stöd från
Kulturrådet. De ser konserten med
enbart kvinnliga verk på programmet
som ett betydligt mer långtgående
projekt än en enstaka manifestation.
− Vi har för få kvinnor på vår
standardrepertoar, i synnerhet
svenska, säger Sara. Om vi beställer ett
helt gäng samtidigt kommer ett par av
dem naturligt att ligga kvar i vår repertoar så att vi kan stoppa in dem lite här
och där i framtiden.
− Kallar vi förresten det projektet
någonting ännu, frågar hon plötsligt.
− Näe, svarar de manliga svinen
smått tvekande.
− I så fall har jag ett förslag: »Låt
suggan komma in!« .

Notiser
Stockholmare får makt
över kulturbidrag

nYS>O`[S`cR

Crowdculture är ett försök och
öppen för allmänheten till och
c[Z)'`WdkWh_(&''$Fhe`[ajXkZ#
getar på upp till 25 000 kronor
beräknas ha störst möjlighet att
kffdÓdWdi_[h_d]kdZ[hZ[dX[#
gränsade testperioden.
?iah_lWdZ[ijkdZÓddi'-akb#
turprojekt inlagda på Crowdcul#
ture.se, bland annat Håkan Lidbos
Xoiiox, ett brädspel och musikin#
strument för två personer. Ton#
sättaren Håkan Lidbo hoppas att
Ne__eniaWXb_\h(&&&#jWb[jlWZ
Schack var för det förra årtusen#
Z[j$>_jj_bbi^Wh)&.)ahedehiWj#
sats på projektet.
www.crowdculture.se

vh[ji7jj[hX[h]fh_i]hj_bbjed#
ijjWh[deY^f[ZW]e][d7dZ[hi
>kbjgl_ij$7jj[hX[h]fh_i[j_dij_\#
jWZ[iWlIj_c'/-*eY^XbWdZj_#
Z_]Wh[cejjW]Wh[ÓddiBWhi#;h_a
BWhiied"7bbWdF[jj[hiied"AWh_d
H[^dgl_ij"BWhi#@e^WdM[hb[eY^
8[d]j#7hd[MWbb_d$Fh_iikccWd

är 50 000 kronor.
JedijjWhfh_i[jj_bb8eMWbbd[hi
minne går i år till elektronmusik#
aecfei_jh[dva[FWhc[hkZ$Fh_#
set instiftades förra året till minne
av musikforskaren, pedagogen
eY^iah_\jijbbWh[d8eMWbbd[h$
Fh_iikccWdh-+&&&ah$

Musiksverige för
ett blomstrande
musikliv

Finsk damkör bjuder in till tonsättartävling

I den nya intresseorganisationen
Musiksverige samlas för första
gången kompositörer, artister,
textförfattare, musiker, skivbo#
lag och mu#
sikförläggare
i syfte att ge
den svenska
musiken bästa
möjliga för#
utsättningar
att skapas, ut#
vecklas och spridas. Musiksverige
fokuserar på tre områden: upp#
hovsrätt, musikexportstöd och ut#
bildningsfrågor. Organisationen
har grundats av FST, Sami, Symf,
Stim, SMFF, Skap, Ifpi och Som.
LZh;b_iWX[jM_ZbkdZ"j_Z_]Wh[
scenkonstproducent, affärsut#
l[YabWh[eY^fh#aedikbj$
www.musiksverige.org

:[jÓddi_dj[icoYa[jdkj_ZW
musik för damkör. Det vill den
ÓdiaWZWcah[d@oliaobd
DW_ibWkbW`WjhZWXejfeY^eh#
ganiserar därför en nordisk ton#
sättartävling. Tävlingen är öppen
för tonsättare från Finland, Sve#
h_]["Deh][":WdcWhaeY^?ibWdZ$
Verken ska vara mellan 30 och 45
minuter långa och skrivna för fyr#
stämmig damkör och orkester.
Tävlingen, som har stöd av Fin#
ska kulturfonden, är öppen till 15
februari 2011 och prissummorna
för första, andra och tredje pris#
tagare är 5 000, 3 000 respektive
'&&&;khe$
@oliaobdDW_ibWkbW`Wj"iec
har sjungit såväl sakral musik som
]ej_iac[jWb"ÓhWhkdZ[h(&'(i_jj
,&#hi`kX_b[kc$KdZ[h`kX_b[kci#
året kommer vinnarkompositio#
nen att framföras.
www.naislaulajat.net
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Priser till tonsättare

4=B=(:C103/C163;7<

4=B=(>@3AA07:2

/\RS`a6cZb_dWab

DkaWdIjeYa^ebcic[ZXeh]W#
re själva bestämma vilka kultur#
projekt som ska få ekonomiskt
stöd. Crowdculture är namnet på
Stockholms stad nya webbasera#
de tjänst, där privatpersoner ger
50 kronor i månaden till de kultur#
projekt de vill stödja genomför#
WdZ[jWl$F[d]WhdW\hi[ZWd[d
hävstångseffekt av resurser från
offentlighet och näringsliv.
− Kulturen angå alla och alla kan
på detta sätt också medverka, bi#
dra och påverka, menar Kenneth
Olausson, verksamhetsledare för
Innovativ Kultur, den fond som
ligger bakom påhittet tillsam#
mans med Fabel Kommunikation.
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” Det finns
ingen teknik
att lära. En
hang har stor
kapacitet
att intuitivt
spegla den
som spelar
på den.”
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fingrar på toppen av Ding, där
centrumtonen finns, samt runt
kupolen där det finns sju-åtta
toner till.
En hang är ingen trumma,
kanske inte ens ett instrument.
Felix Rohner och Sabina Schärer ser
snarare på föremålet som en slags
själens förlängning. I mer än  år
har de arbetat med resonanskroppar som berör människor på djupet.
»Vi intresserar oss för hur människor kan hitta en balans, lära känna
sin inre resonans«. Så skriver de i
ett newsletter publicerat på www.
hangblog.org, där allt man behöver
veta om hang går att läsa, och där
ett av de mest kommenterade
inläggen handlar om hur man kommer över ett av dessa eftertraktade
instr…nåja föremål. Hanghang,
som hang kallas i plural, tillverkas
nämligen inte av något kommersiellt syfte, utan säljs till den som
motiverar sin önskan i ett brev och
allra helst kommer till Bern och
hämtar sin hang personligen.
»En hang kan inte bemästras«,
skriver Rohner/Schärer, »Det finns
ingen teknik att lära. En hang har
stor kapacitet att intuitivt spegla den
som spelar på den.«
Med sådana kvaliteter är det
kanske inte underligt att hangentusiasterna världen över är många. De
samlas varje år på Hangout UK i
Storbritannien och finns förstås
också på Facebook .
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Flygande tefat eller wokpanna?
Nej, bättre upp. Ett sinnets eko som
får själen att svänga.

32 A7< 28C>/  mjuka och
på övertoner rika klang
är hang ett gåtfullt
musikinstrument. Det är nu tio år
sedan Felix Rohner och Sabina
Schärer från Bern utvecklade en
första version av metallinstrumentet, som har viss likhet med en steel
drum. En hang består av två
hemisfärer – ovansidan kallas Ding
och undersidan kallas Gu. Hangen
placeras i knäet och ljudet framkallas genom att slå med händer och
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