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Kaxiga EN.D.E prutar inte

Musikpropaganda enligt Stim
Vem är kvinnan i nyskriven opera?
Klingande kontraster på
Nordiska musikdagar
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år fyller gävle symfoniorkester 
år. Under våren har ansvariga politiker
i Gävle kommun, som är huvudman
för orkestern, övervägt att minska
antalet tjänster med fyra per år under
fyra år, vilket skulle förvandla symfoniorkestern till en större salongsorkester. Trots ett krasst ekonomiskt klimat
för svenska landsbygdskommuner,
gick Gävle kommun under förra året
med nästan tre hundra miljoner
kronor i vinst. Det är således knappast
enbart ekonomiskt betingat att dra ner
på kommunens verksamheter.
Vår moderna samhällsapparat har vissa verksamheter vi anser skall finansieras med skattemedel.
Vi förväntar oss till exempel vägar, skolor och
sjukhus. Vi förväntar oss även ett visst mått av
kulturverksamhet. Vi förväntar oss däremot inte att
i detalj styra hur man ska underhålla dessa vägar,
hur man skall lära barnen läsa och hur man skall
bota de sjuka. Men vi är intresserade av effekterna av
dessa aktiviteter, och vi är intresserade av att de
offentligfinansierade verksamheterna ska vara
uppdaterade till nutidens behov. Vägarna skall hålla
för femtiotonsekipage, läkarna ska använda de
senaste forskningsrönen, och barnen ska snarare
lära sig värdera information från internet, än kunna
psalmverser utantill. Vi som finansierar offentlig
verksamhet med våra skattekronor måste känna att
verksamheten angår oss, att det är väl investerade
pengar. För att företräda oss har vi valt ett antal
politiker, att döma i vårt ställe.
När nu dessa politiker – den positiva ekonomiska
situationen till trots – överväger att strypa medlen
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till orkestern, innebär detta att de på goda eller
dåliga grunder finner verksamheten mindre relevant
för Gävles invånare; att finansiering av  symfoniorkestermusiker plus administration är dåligt
investerade pengar.
Somliga andra kulturyttringar, till exempel
bildkonst och teater, har de senaste decennierna gjort
sitt yttersta för att vara förankrade i nutiden. Man
söker med alla medel bädda in det konstnärliga
verket i en kontext där nutidsmänniskan både kan
känna igen sig, och utmanas i sina värderingar. Man
efterforskar med konstnärliga instrument hur dagens
verklighet och samhälle är beskaffade, och människans roll däri, samtidigt som man gestaltar ett tidlöst
konstnärligt uttryck.
m svenska symfoniorkestrar skulle våga ta
steget att närma sig nutiden på ett mindre
ängsligt sätt; om svenska orkestermusiker
skulle börja vänja sig vid att repetera in nya verk på
regelbunden basis; om svenska orkesterchefer skulle
använda tonsättare till fler uppdrag än att enbart
vara producenter av noter; om svenska länsmusikchefer skulle tordas använda det fria musiklivet mer
offensivt i sin egen verksamhet. Om så vore fallet,
kanske vi skulle få se en nytändning av svenskt
musikliv, såväl nationellt som internationellt;
kanske vi skulle få se Sverige bli ett föregångsland
inom även den »klassiska« musiken, och inte bara
inom pop och house.
Om inte, kommer vi att få se svensk symfonikonst
nedmonteras, fyra tjänster i taget..
Martin Q Larsson
ordförande

INNEHÅLL

Varför inte lite gott och blandat?
ellman och broberg, Mercury och
Monnakgotla. Majeftermiddagen på
Musikaliska berörde på många sätt –
inte bara för
att elvaåriga
sonen satt i cellostämman.
När Kulturskolan Stockholm firade -årsjubileum
blandades populärmusikaliska potpurrier med klas1SQWZWOHWZZWOQca
siska pärlor och så ett par
uruppföranden – förutom
Tebogo Monnakgotlas A
universe of stars också Magnus F Anderssons Jubileumsfanfar.
Jovisst, lite gott- och
blandatpåse var det förstås
BSP]U]
över det hela, men mixen
;]\\OYU]bZO
gjorde att flageoletterna
slank ner av bara farten efter
:]dS6SRSZWca
att Johann Sebastian Bachs
melodislingor smekts fram av Cecilia Zilliacus ömma
fiolfingrar.
Om fördelarna och friheten med en mixad
repertoar talar också musikerduon :C 9 : i vår serie
Vi gillar färskt! Ena månaden spelar de tidig musik på
en nutida musikfestival för att i nästa riva av ett

uruppförande på Stockholm Early Music Festival.
Catharina Backman, konstnärlig ledare för höstens
Nordiska musikdagar i Stockholm, är inne på liknande tankar då hon programlägger fyra dagar av ny nordisk
musik med »kontraster« och »publikkontakt« som ledord.
Med anledning av
vårens debatt om
sexismen på operascenerna har vi forskat i hur det ser ut
med jämställdheten i
nyskrivna operaverk
– dessvärre rätt
mörkt för närvarande! Så har vi tagit
reda på allt du behöver veta om Stims nya
promotionsnämnd.
Det är med andra ord ett både matnyttigt och
förhoppningsvis läsvärt nummer av Tonsättaren du
har i din hand. Mycket nöje och trevlig musiksommar!
önskar
Anna Hedelius
redaktör
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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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Söderberg Eberhard i PS. Jag kommer snart hem fCWbcef[hWecibW]i\eje0F[jhW9WhbiiedJ^ohl_d jhoYa0
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Manliga fantasier
på operan
B3FB 27BB36/;;/@

>khi[hiWcj_ZWil[diaef[hWkj5EY^^khbj[hZ[d5L_
har tittat på de senaste fem årens repertoar på de svenska
operahusen. Den som hoppades på många kvinnliga ton#
ijjWh[eY^`cijbbZWj[cWdbhXb_hX[il_a[d$;dZWij,"-
fheY[djWlkff^elif[hied[hdWXWaecZ[il[diaWlkn#
[def[hehdWZ[ddWf[h_eZhal_ddeh$EY^Z[jhZ[cWd#
liga fantasierna som avhandlas. I en serie om två artiklar
jWbWhl_ef[hWc[Zb_Xh[jj_ij[dA[hij_dF[hia_eY^jedij#
jWh[d9Whb#KdWdZ[hIY^Wh_d$
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kultursidorna hör inte till vanligheterna, men det är just vad
som har uppstått under senvåren. Operavärlden har anklagats för sexism och
för ett dominerande manligt perspektiv. Kan då den nyskrivna operan vara
en räddning undan föråldrade berättelser och unkna könsroller? Tonsättarens undersökning visar att det för
>3@/230/BB  >n
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När man tittar närmare på handlingen
i de nyskrivna svenska operorna, visar

det sig snabbt att män och kvinnor
skildras väldigt olika. Männen lyfts
fram för att de har gjort något storslaget
i sitt yrkesliv, som konstnären Francisco
Goya, mystikern Emanuel Swedenborg
och OS-guldmedaljören Mikael Ljungberg. De kvinnor som får huvudrollen i
en opera är däremot påtagligt maktlösa.
De blir antingen våldtagna, torterade
eller förslavade (Batseba, Poet and prophetess, Death and the Maiden, Sömnkliniken), eller är galna/ligger i koma (Pie
Pelicane, Karolinas sömn).
När kvinnorna är aktiva handlar det
huvudsakligen om kärlekslivet (Stolthet
och fördom, Eurydike, Du är min drömprins). Det enda undantaget är operan Zarah, som skildrar sångerskan Zarah Leander som en yrkes- och politisk person.
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närvarande ser mörkt ut.
De senaste fem säsongerna har femton nyskrivna svenska operor för vuxna
spelats på de större svenska operahusen
(Göteborg, Stockholm, Malmö, Folkoperan, Umeå, Vadstena). Endast en av
dem har skrivits av en kvinnlig tonsättare, nämligen Paula af Malmborg
Ward med sin Triumf och tragedi på
Kungliga operan. Sofia Fredén är med
sin Stolthet och fördom i Vadstena enda
kvinnliga librettist. Summan av kardemumman är   procent kvinnliga upphovspersoner.
Räknar man även in barn- och ungdomsopera tillkommer Anna Einarsson och Maria Sundqvist med barnoperan PS. Jag kommer snart hem för Malmö
opera. Andelen kvinnor stiger då till  
procent.
– Man går uppenbarligen tillbaka till
glastak och gamla maktstrukturer i tider av ekonomisk åtstramning, kommenterar librettisten Kerstin Perski.
Hon har en lång rad operor bakom
sig, bland annat Ärret, med musik av
Paula af Malmborg Ward  och Vargen kommer  med musik av Hans
Gefors. Just nu arbetar hon på två nya
operaprojekt tillsammans med Karin
Rehnqvist och Hans Gefors. Kerstin
Perski jämför med utvecklingen inom
talteatern. Där har kvinnliga upphovspersoner fått mindre utrymme de senaste åren. (Se till exempel nummer
  av Teaterförbundets tidning 6@I.)
– Tillbakagången speglar en osäkerhet hos cheferna, tror Kerstin Perski.
Även kvinnliga chefer påverkas tyvärr
av traditionen och återgår till att göra
»som det alltid har varit«. Operans särart som konstform gör också att det
finns ett långsamt, traditionellt klimat i
operahusen.

Ab]ZbVSb]QVT`R][DORabS\OaZ]bbw`
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Kerstin Perski har följt diskussionen
om operasexismen i tidningarna. Hon
är lättad över att debatten har kommit
upp, även om hon tycker att det ibland
handlat alltför mycket om pajkastning
och för lite om fördjupning.
– Operan är en plattform för fantasier och perversiteter, det är ju därför vi
går dit! Men problemet är att det bara är
de manliga fantasierna som visas. De
kvinnliga fantasierna får sällan plats.
Tonsättaren Carl Unander-Scharin har
skrivit en rad operor, bland annat Tokfursten, Byrgitta och Sömnkliniken. Hans teori är att sexism uppstår i all industrialiserad verksamhet på ett eller annat sätt.

– Det stora problemet för operakonsten är att den är djupt kommersialiserad och hierarkisk. De förtryckande
mekanismerna har med hierarkier och
pengar att göra, säger han.
Skulle nyskriven opera kunna vara
lösningen på problemet?
– Bra konst föds av upphovsmän och
kvinnor som är besjälade och inspirerade att göra det de brinner för, säger
Carl Unander-Scharin. Det finns inte
något enkelt svar på din fråga. Själv
komponerade jag år  operan Lysistrate som fick recensioner med rubriker
som »Girlpower«. Men mitt mål var att

”

Det stora problemet
för operakonsten är
att den är djupt kommersialiserad och hierarkisk.”
1/@:C</<23@A16/@7<
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göra en rolig och bra opera med många
kvinnoroller om kvinnor som tar kommandot. Förlagan var Aristofanes komedi Lysistrate – från antiken.
Kerstin Perski menar att problemen
även finns i den samtida operan.
– Men i nyare operor handlar inte allt
om kärlek och erotik, vilket gör att det
inte blir lika tydligt. Tonsättare och librettister idag vill skildra ett bredare
register av ämnen.
Det är heller inte någon politiskt korrekt opera hon efterlyser.
– Det tror jag ingen är intresserad av.
Men både mans- och kvinnorollerna
måste vara komplexa och inte klichéer.
Det har pratats om kvinnlig njutning i
debatten, men tyvärr är det inte kvinnlig njutning som visas på operascenen,
utan mannens fantasi om kvinnlig
njutning.
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Som exempel på när opera kan bli riktigt dåligt beskriver Kerstin Perski när
den kvinnliga huvudpersonen i en scen
blir utsatt för en våldtäkt, men i nästa
scen plötsligt är dödligt förälskad i förövaren. Hon menar att det i sådana fall
handlar om ett slarvigt konstnärligt arbete, att man på ett lättköpt sätt skildrar
spektakulär erotik.
– Då har man inte tyckt att det behövs
någon känslomässig logik, utan bara
»markerat« historien. För att ett konstverk ska bli intressant krävs mera fullödiga skildringar än så.
Som ett positivt exempel nämner hon
Carl Unander-Scharins Tokfursten från
 (med text av Nils Spangenberg,
Magnus Carlbring och tonsättaren), baserad på Elgard Jonssons självbiografiska bok om psykisk sjukdom.

”

Det har pratats om kvinnlig
njutning i debatten, men tyvärr är det inte kvinnlig njutning som
visas på operascenen, utan mannens
fantasi om kvinnlig njutning.”
93@AB7<>3@A97
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– Den innehöll ett jättefint kvinnoporträtt av psykiatern, som av den schizofrene patienten kallades »Guds moder«. Relationen mellan de två var
övertygande skildrat. Det är ovanligt
att skildra relationen mellan patient och
psykiater och dessutom ge det en mytisk dimension som det gjordes här.
Hon lyfter också fram Jonas Forssells
opera som handlade om nunnor som
gömmer flyktingar.
– Det var ett härligt tema, helt annat
än de man annars är van vid inom opera. Det var befriande att se.
;caWYOZWaYaS\aObW]\[S\
R`O[ObRy-

Carl Unander-Scharins favorit bland
svenska nyskrivna operor är Goya av
Daniel Börtz.
– Jag tycker att den är en musikalisk
sensation, men jag är reserverad gentemot det svaga librettot. Det är tyvärr
sällan som musik och text möts på samma kvalitativa höjder.
Kerstin Perski ser de dåliga kvinnoskildringarna som en del av ett större
problem; att man inte ser operan som
drama.
– Musiken lyfts fram som så viktig och
fantastisk. Det är den ju också, men historien ska inte komma i andra hand. Även

berättelsen måste säga något till oss.
0`]bbOa[SR6WbQVQ]QY

Just nu arbetar hon tillsammans med
Karin Rehnqvist på ett verk för Kungliga Operan. Den handlar om en kvinnas väg genom sorgen tillbaka till livet
efter en naturkatastrof. Samtidigt skriver hon på ett libretto baserat på Hitchcocks film Notorious. Den ska få musik
av Hans Gefors och spelas på Göteborgsoperan . Där har hon fått
brottas med kvinnoporträttet.
– Hitchcock är ju inte direkt känd för
sina jämlika kvinnoroller. Jag tycker att
det är viktigt att nu på -talet göra porträtt som är mera sammansatta och djupare än vad de var i filmen. Att förstå personernas drivkrafter, både kvinnans och
mannens. Det är en utmaning att komma
bort från filmens stereotypa könsroller
och samtidigt behålla historien.
– I debatten har det sagts att det är viktigt att skildra frigjorda kvinnor på scenen,
fortsätter hon. Av någon anledning är det
just erotiken som då hamnar i fokus. Frågan är om det verkligen är på det området
som kvinnor har störst problem idag? Eller
om det snarare är helt andra saker som
kvinnor i verkligheten brottas med, som
att slå i glastaket inom andra delar av livet.
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opera bli
mera aktuell för nutidens människor?
Kerstin Perski menar att nyckeln är att
börja se opera som ett drama. Inte som
musik med lite text till.
– Både text och musik gestaltar ett
drama, de är ingenting i bara sig själva.
Dramatiken måste vara lika komplex
och intressant som i talteatern. Jag hoppas att dagens diskussion leder till att
man börjar fråga sig - vad är det för dramer vi spelar, vems berättelser är det
och hur berättas de?
– Vi alla måste arbeta för en förändring, librettister och tonsättare likaväl
som operachefer..
An  6C@  A9/  4@/;B723<A
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Tyrolergubbarna lämnade bandet och hon såg världen öppna sig. Nu trollar
^edc[ZaddW\hWjjheDehZ_iaWcki_aZW]Wh_bWdZ$Cj9Wj^Wh_dW8WYa#
man – en tonsättare som gillar visuell programmusik.
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Backman i vårtider är
inte det lättaste.
Möten och repetitioner varvat med
stunder av
koncentration i
arbetslyan på Kungsholmen. När vi till
slut ses på ett Stockholmscafé har hon
precis avslutat en omgång spelningar
med tyrolerduon Gretli och Heidi, i
vilken hon och kollegan Carin Blom
enligt egen utsaga spelar på »klingande
kristall och frustande flaskor«. Det var
när de bestämde sig för att enbart spela
i duo de fann sitt rätta uttryck i glasharpans kristallglas, i flaskor, dragspel,
egna röster och den befriande humorn.
– I juli spelar vi på Parkteatern,
berättar Catharina Backman, som nu,
med en allt annat än stressad look,
sitter mittemot mig med en kopp kaffe.
Men nu var det inte om Gretli och
Heidi vi skulle tala, inte heller om
hennes eget tonsättande – just nu ett
pedagogiskt projekt med Kammarensemblen och elever från bland annat
Lilla akademien - utan om Nordiska
musikdagar, som efter de senaste åren i
Oslo, Köpenhamn och Reykjavik
landar i Stockholm i oktober. Catha&   B=<AmBB/@3<<@  

rina Backman är konstnärlig ledare
och arbetar, tillsammans med projektledaren Lotta Lundell, för närvarande
intensivt med att sätta program och
spelplatser för totalt fyra dagar av
nordisk nyskriven musik.
9]\b`OabS`a][ZSR]`R

Det är nu två år sedan hon fick veta att
hon skulle agera konstnärligt ankare
och givetvis är det med stora ögon och
öron hon har bevistat de senaste årens
festivaler för att med avstamp ur dessa
upplevelser hitta den rätta formen för
hösten.
– En av mina utgångspunkter är att
publiken ska slippa åka kors och tvärs
över Stockholm. Därför har vi förlagt
de fyra dagarna till varsin plats, varsitt
område, där man går på konserter,
fikar och äter.
De platser hon har valt bygger på
kontraster. Efter storslagen invigning
på Musikaliska ( oktober) fortsätter
festivalen till stökiga Slussen ( oktober). Därefter tillbaka till elegansen
på Hallwylska museet och Musikaliska
( oktober) innan det är dags för final
på Skeppsholmen ( oktober).
– Det blir roligt för tillresta gäster
att se Stockholm ur olika perspektiv.

Hon hoppas också att valet av
spelplatser ska locka en annan publik
än de redan frälsta.
– Att alla inte är intresserade får
man respektera. Liksom att det inom
musiken, som inom alla konstområden, finns finsmakare. Jag hoppas
konnässörerna får sitt, men jag vill
också bjuda in de andra, de som är
allmänt kulturintresserade – de som
gillar att gå på Fasching eller Konserthuset, de som gillar dans, teater, konst.
Den exteriöra dagen vid Slussen
når troligen bredare än så. Ingen
stockholmare i farten kommer väl att
kunna undgå Åsa Stiernas verk för
trehundra blåsare, som under torsdagskvällen mutar in området genom
att blåsa toner till varandra.
– Min tanke med Slussen är att man
som stockholmare ska få säga Hejdå
till det här smått fantastiska bygget
som håller på att rasa. Vi sökte verk
som var specialgjorda för Slussen och
fick in jättemånga förslag. Tyvärr har
många fått stryka på foten därför att de
är för produktionsmässigt dyra, men
några är kvar.
6caa][RXc^O\ROa

Breathing house är ett av dem. Bakom

”

Jag vill komma bort
från den vanliga
konsertformen – dirigenten in, applåder, orkestern in, applåder, spel,
alla springer in och ut…”

verket ligger den norska tonsättaren
Ewa Jacobsson, som kommer att placera
högtalare runt Berg arkitektkontor, det
runda huset i Slussens mitt. Ljuden i
högtalarna spelar hon in runt Slussen.
– Upplevelsen kommer att bli att
hela huset står och flåsar, andas in och
ut ljud.
Detta i samma veva som Syntjuntan syr syntar i en skolsal på Stadsmuseet och den danska gruppen Vinylterror & horror rattar saliga mixar av
LP-skivor på Debaser.
– De slänger på Beethoven, sen
något modernt, en del skivor är
limmade… det är jättekul och skitfint!
Fredagen på Hallwylska/Musikaliska blir ett kontrastbrott i sig.
– Sten Sandell, som är tonsättare
och pianist ska tillsammans med
sångerskan Sofia Jernberg och basisten
Nina de Heney göra ett verk under
museets guldkronor och jag har bett
dem bryta mot elegansen.
Entusiastisk är hon också över den
estniska kammarmusikgruppen
Resonabilis som spelar under fredagen.
– De har fantastiska scenkostymer
och är väldigt teatrala. Jag gillar när
musiken är visuell och har referensramar utifrån – musikdramatik,
musikalisk teater, för att inte nämna
det fula ordet programmusik. Alla vill
säga att de skriver absolut musik, men
jag tycker det är roligt med programmusik jag, säger Catharina Backman.
;caWYOZWaYdO`WSb{^y
AYS^^aV]Z[S\

Under lördagen på Skeppsholmen
samarbetar Nordiska musikdagar med
både Moderna museet och mdt
– samarbeten som också gör det
möjligt att nå andra publikgrupper än
de gängse. Dessutom blir det konserter
på Audiorama och i Skeppsholmskyrkan. Programmets mångfald är
påtaglig – ett verk med  speldosor,
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ostämda dragspel och elektronik, Lars
Kyndes kompositionsmaskin bestående av kulor och rör (se tidningens
baksida), en kör som håller för ögonen,
norska sopranen Silje Aker Johnsen,
som sjunger och ritar aggressivt med
blyertspenna tillsammans med en
klarinett och en slagverkare.
– Jag tänker mig konserten på mdt
som en musikalisk varieté, en föreställning, där alla är på scenen samtidigt
och bara de som spelar står i ljus. Jag
vill komma bort från den vanliga
konsertformen – dirigenten in,
applåder, orkestern in, applåder, spel,
alla springer in och ut…
Jo, hon är noga med formen,
Catharina Backman. Konserterna ska
vara varierade och helst inte längre än
fyrtio minuter.
– Det är ofta jättefin musik på
nutida musikkonserter, men nästan
alltid innehåller de stycken som
påminner om varandra, som är för
lika. Det är som om man inte har tänkt
igenom helheten, hur det ska kännas
att lyssna på konserten.

4SabWdOZ[SRP`SRR

Inledningsvis hade hon som ambition
att lyssna på samtliga över femhundra
verk som kommit in till festivalkontoret, men hon insåg snart att det inte
skulle fungera. I stället har hon bett
programrådsmedlemmarna att i
respektive land leta verk och tonsättare
så brett som möjligt.
– Bredden kommer ofta inte fram på
festivaler. Det finns någon slags konsensus att söka efter det nyskapande och då
landar man ofta i verk skrivna av folk
mellan  och  år. Jag vill tänka vidare,
så att vi får både kvinnliga och manliga
tonsättare i alla åldrar. Sammanhanget
kan då tillföra det nyskapande.
Ett mindre önskat kriterium i
verkurvalet stavas pengar. Festivalen
har varken råd att hyra in någon
symfoniorkester eller sinfonietta. Det
begränsar möjligheterna, även om
Catharina Backman givetvis är glad
för medverkan av Norrbotten Neo,
Curious Chamber Players och musiker
från KammarensembleN.
Tillsammans med Lotta Lundell

filar hon för närvarande också på
seminarieprogrammet, på eventuella
kringfestligheter, på publikvärdsbiten,
katalogen, hemsidan, affischering och
samarbeten med andra konstaktörer
– här är även Bonniers konsthall med.
– Lotta och jag har fullt upp, så just
nu känns det som om vi behöver minst
en person till.
Det är dags för Catharina Backman
att hasta vidare, härnäst till ett möte
med Lotta Lundell och en möjlig
samarbetspartner.
Slutligen – festivalen heter Klingdikt
– varför?
– Jo, det var ett fint litet ord, som
jag hittade i en krönika i Svenska
Dagbladet. När sonetten kom till
Sverige på -talet översatte man
ordet sonett till klingdikt. Ordet finns
inte längre kvar i svenskan, men jag
tyckte det passade bra, eftersom
festivalen arbetar med referenser i
form av ord och bild kopplade till
musik..
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gången i en
halvtom hörsal på Kulturhuset en fredagslunch i oktober. Sound of Stockholm
heter festivalen och jag har nyligen kommit hem från Nordiska musikdagar i
Reykjavik – en festival präglad av fantastisk musik, men – och nu uttrycker jag
mig diplomatiskt – svårtillgänglig presentation. Kontrasten vid mötet med duons Katarina Widell och Patrik Karlsson
kunde inte vara större. Här möter jag två
personer som mellansnackar, skämtar,
skrattar, verkar avslappnade. Jag känner
mig både välkomnad och varm.
– Om man ska vara lite elak tror jag
att folk i den här branschen tar sig själva
på väldigt stort allvar. De vill bara presentera sin musik och tycker att den
som inte fattar är puckad. Det finns till
och med arrangörer som tycker att det
är positivt att det är få i publiken; de tror
att det betyder att musiken är så avancerad att bara väldigt få kan förstå den,
säger Patrik Karlsson när jag träffar honom och Katarina Widell i deras tvåa

4=B=(/<</6323:7CA

Först fann de musiken, sen
lWhWdZhW$AWjWh_dWM_Z[bb
eY^FWjh_aAWhbiied_;D$:$;
lirar nytt och gammalt hul#
b[hecXkbb[h$AWdia[hZ[j
därför de kan ta betalt utan
att pruta.
/5  6r@  3<  2  3  4r@AB/

strax intill Lidingöbanan.
Själva har de en annan filosofi kring
konsertsituationen.
– Vi försöker att inte göra det så komplicerat, säger Patrik Karlsson. Vi pratar egentligen ganska lite om själva musiken. Vi är bara oss själva och så
försöker vi presentera någonting, ungefär som ett föredrag, fast vi gör det med
våra instrument. Är man intresserad av
innehållet är det kul, men är man inte
det måste vi få folk att bli intresserade.
Ungefär som att gå på en föreläsning
som handlar om förruttnelseprocesser
av kött – då måste ju föreläsaren göra
det intressant.
AO[ZORS`S^S`b]O`WDS\SRWU

Men låt oss ta det från början. Katarina
Widell och Patrik Karlsson möttes hösten  över en kopp te och ett glas
juice och enades kring en idé att spela
ihop. Patrik lirade gitarr, men var sugen
 B=<AmBB/@3<<@     

på ärkeluta. Katarina spelade blockflöjt
i ensembler och solistiskt.
– Jag hängde med på ett av Patriks gig,
berättar Katarina Widell. Sen fortsatte
vi att bjuda in varandra i olika gig som vi
hade. Först spelade vi nästan inga stycken tillsammans, men undan för undan
samlade vi repertoar och bytte då ut solostycken mot ensemblestycken.
– Vi började i rätt ände, genom att
spela i stället för att söka pengar, fortsätter Patrik Karlsson. Orkar man inte
spela och sitta i bil fem timmar tillsammans, då har man ändå ingen ensemble.
Så vi började med att spela, sen åkte vi
till Venedig och letade tidig musik. Vi
hittade en massa stycken av kvinnliga
tonsättare som ingen spelade. Katarina
kom på att vi kunde göra ett projekt
kring kvinnliga tonsättare i Sverige och
Italien så vi beställde musik. Och på den
vägen var det.
4SabWdOZS`]QVaZ]bb

Ja, på den vägen var det. Någonstans
längs vägen blev Katarina Widell och
Patrik Karlsson ett par. Sedan snart ett
år finns också sonen Edward i familjen,
en kille som verkar ha en lika sorglös
inställning som sina föräldrar till det

här med musik. Till exempel när det
gäller genre.
– Vi är egentligen vare sig en renodlad tidig musikensemble eller nutida
musikensemble, vi är egentligen ingenting alls, funderar Katarina Widell.
– Det gör att vi kan spela på slott och
herresäten, vi kan spela på Geigerfestivalen och till och med på Idka, där det
egentligen bara är elektronmusik, fortsätter Patrik Karlsson. På Idkakonserten spelade vi en låt från -talet. Och
på Stockholm Early Music Festival spelade vi nutida.
En ensemble som »bara är« – det är så
de beskriver sig. Och det där varandet
verkar ta dem dit deras magkänsla och
tentakler för dem. Att avgränsa och
välja bort är varken en.d.e:s grej eller
ett vinnande koncept om man får tro
Patrik Karlsson.
– Om nutida musikensembler hade
satsat på att komma in i det vanliga musiklivet hade de märkt att det finns en
jättestor publik. Man behöver inte spela
för tio personer. När vi har gjort grejer
med uruppförandeklubben i Västerås
har vi haft hundra personer. Det är bättre att vi säger att vi spelar musik än att
vi spelar nutida musik; att sen program-

”

Jag har förstått att
många tonsättares
problematik inte i första hand
är att få uruppföranden spelade, utan att få sina stycken
spelade flera gånger.”
9/B/@7</E723::
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met består av  procent nutida – det
tänker folk inte på.
:SaaUWdSa[]`S

Ja för hur det än nu är – en.d.e:s nutida
musikrepertoar är numera både stor
och inarbetad och de har beställt många
uruppföranden. Varje stycke spelar de
minst fem gånger, men vissa upp till
fyrtio gånger på konsert.
– I och med att jag jobbar på fst:s
kansli har jag pratat mycket med tonsättare och förstått att deras problematik
inte i första hand är att få uruppföranden spelade, utan att få sina stycken spelade flera gånger, säger Katarina Widell.
De för en pågående dialog med tonsättarna kring verken för att göra det
möjligt att spela deras stycken så mycket som möjligt.
– Om vi är med i någon större ensemble som spelar ett stycke vi gillar brukar
vi be tonsättarna skriva om det för duo.
Ja, för många gånger är det praktikaliteterna och den krassa verkligheten
som styr konsertprogrammet. Mycket
eam och komplicerad stämsättning gör
det hela lite krångligare.
– Även om ett stycke är krångligt spelar vi det fyra-fem gånger, men sen kan
det bli knepigt att programlägga det.
Det är kanske inte nödvändigt att använda tolv register på flöjterna. Vår ensemble har bildats på grunden att det
inte ska vara så komplicerat.
>`cbO`W\bS^yUOUSb

en.d.e tänker i långsiktiga projekt,
planerar för flera år framöver. Just nu
hoppas de få igenom ett koncept som
bygger på att spela sig igenom hela den
svenska musikhistorien.
– I alla projekt pytsar vi in en massa
pengar själva för att inte vara beroende
av anslag. Vi får pengar från Kulturrådet, men egentligen är det nog våra
konserter vi drar in mest pengar på. Vi
tar rätt bra betalt för att vara en sådan
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ensemble som vi är.
Så säger Patrik Karlsson. Lite kaxigt.
Som om det vore självklart att sätta en
alldeles egen prislapp på en kulturmarknad där alla vet att det finns lite
pengar. Vad är knepet?
– Arrangörerna har två program att
välja på. Om de vill ha programmet
med paus måste de betala. Vi har bestämt att vi inte viker oss – spelar man
för  –  kr lär sig ju arrangörerna att det inte behöver kosta. Vi tar betydligt mer. Det är inga astronomiska
summor, men vi prutar inte. Arrangörer börjar alltid med att säga att de inte
kan betala, sen kan de alltid de ändå.
Fast vi har en tredje tariff om till exempel Lars Bröndum ber oss spela på Fylkingen, där det inte finns några pengar
alls. Då gör vi det för att det är kul.
Det är en skön och ganska krass
inställning Patrik Karlsson och
Katarina Widell ger uttryck för.
– Alla i världen tar betalt för sina
tjänster. Har man ingen tjänst som någon vill betala för – då får man antingen
marknadsföra den bättre eller göra något annat.

>O\bPO\YS\a][V]PPg

en.d.e lever som de lär. Sparar pengar,
har jobb vid sidan av, har skapat kammarmusikinstrumentet YouHero av en
Guitar Herogitarr och köpte förra sommaren ett missionshus i Vetlandatrakten, där de ska hålla konserter och sommarbo.
– Det finns en stor samlingssal där vi
tänkte ha musikfestival, troligen till
nästa år, berättar Katarina Widell.
– Så flyttar vi dit vårt och Tony Blomdahls vinylföretag CutCutCut, som
handgraverar vinylskivor.
Fast ibland tröttnar de, speciellt Patrik, inte på duon, men på hela den politiska cirkusen och tar en paus för att
göra något annat, som att jobba på Pantbanken.
– Extremt kul men nästan som en
hobbyverksamhet, för man tjänar i stort
sett inga pengar på det.
Katarina Widell är tillbaka på fst:s
kansli efter månaderna med Edward
och idogt konserterande. I duons form
fortsätter de båda att söka sig in i den
djupaste meningen av sitt namn - en.d.e
– Near Death Experience..
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En ny aktör som ska initiera satsningar, stötta lovande projekt och främja
lanseringen av musik skapad av svenska komponister har börjat ta form.
Internt kallas den, lite mystiskt, för SPN. Stims nämnd för promotion av
svensk musik är det fullständiga namnet.

Vital nämnd
tänker nytt
om PR
B3FB AB7</:G:3A

rykten om »någon ny fond«
sedan det blev klart att
Svensk Musik enbart
skulle ägna sig åt själva
noterna, service- och infrastrukturverksamhet. Arbetet med marknadsföring, utgivning och festivaler har varit
under utredning sedan beslutet om omstrukturering fattades av Stims styrelse
för snart ett år sedan.
Nu kan många frågetecken rätas ut,
då Stims Promotionsnämnd (HEC) inrättas. Och nej, det handlar alltså inte om
3B  6/@  5nBB  ;n<5/
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doktorshattar, utan om det mer svengelska »promotion«, som i marknadsföring och PR, eller främjande om vi ska
tala kulturpolitiska. Ledamöterna, som
till en början är plockade från styrelser
och ledning i ägarföreningarna och utsedda på ett år, arbetar tillsammans
med en extern ordförande och ansvarar
för att fördela den summa (se nästa sida)
som årligen avsätts av Stim för »musikpropaganda« som det heter i stadgarna.
Nämnden är tänkt som ett komplement till andra möjligheter att söka
medel inom musiksfären, som Statens

musikverks musikplattform, Kulturrådet och Konstnärsnämnden, samt de
regionala kulturstöden. Man vill ha
maximal flexibilitet, så nämnden kommer inte att göra slentrianmässiga fleråriga åtaganden. Det hindrar dock inte
att man kan jobba långsiktigt. Till exempel så har en fågel Fenix till jazzfestival fått medel i en första tilldelning, då
Swedish Jazz Celebration återuppstår,
men i en ny form. Tidigare stod Svensk
Musik ensamma med ansvaret – nu involveras fler aktörer.

”

A7<  4C<9B7=< kan HEC
snarare beskrivas som ett
mellanting mellan en självständig aktör och en arbetsgrupp i Stimstyrelsen, än en
fond där medlemmarna ska
söka medel till egna projekt.
Genom omvärldsbevakning,
nätverk och en öppen dialog
kommer nämnden att ta in och arbeta
fram idéer, och man har valt ett informellt arbetssätt och en snabbfotad rörlighet framför ett administrationstyngt ansökningsförfarande.
De
skapande
konstnärerna ska inte behöva lägga sin

Gamla hjulspår ska undvikas,
och nya vägar hittas för att
föra ut den svenska musiken.”
tid och möda på ansökningar. Alla Stimanslutna professionella upphovsmän är
däremot välkomna att lägga förslag. Idéerna kan komma som snabba inpass och
utvecklas i nämnden.
Tanken är också att nämnden ska
kunna identifiera gemensamma intres-

sen och tussa ihop olika aktörer för att
skapa möjligheter till nya samarbeten
och konstellationer. Vitalisering på flera nivåer är alltså en av många förväntningar. Gamla hjulspår ska undvikas,
och nya vägar hittas för att föra ut den
svenska musiken..

5 snabba frågor till Erik Peters,
vice ordförande i FST
mella beslut om till exempel tilldelning,
och tillsätter en extern ordförande. Ägarföreningarna utser två ledamöter var.
Hur kan man söka medel eller föreslå
projekt?
– Nämnden ska vara om sig och kring
sig och själva söka aktivt efter idéer och ta
in förslag och önskemål från medlemmar och andra relevanta aktörer. Det
kommer att finnas »interface-ytor«; brevlådor och nätverk med mera för det ändamålet. Man kan uppvakta och föra dialog
med nämnden genom ledamöterna.
Hur mycket pengar handlar det om?
– För nämndens del kommer det att
röra sig om ca – miljoner årligen.
Pengarna, som tidigare kanaliserats för
promotion genom Svensk musik, ska gå
till musikkulturella ändamål och »musikpropaganda« enligt Stims stadgar.
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Ni har inte funderat på något
slagkraftigare namn på nämnden?
– Haha, det kanske inte låter så sexigt… Men så ska den heta enligt Stim.
Varför har ingen hört talas om den?
– Stims ägarföreningar har haft en
lång process där organiseringen och
strukturen har tagit form, och vi har
tänkt lansera nämnden både internt
och externt när fler bitar fallit på plats.
Just nu håller en administrativ koordinator/sekreterare på att rekryteras, och
en del formella beslut har precis fattats.
Till hösten, när Stim flyttar till Hornsgatan, ska nämnden få en egen sida på
Stims webbplats.
Vad har nämnden för mandat och
ställning?
– Nämnden arbetar självständigt, men
det är Stims styrelse som fattar alla for-
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m;<23<A  4r@AB/ ordförande
blir Fredrik Wetterqvist, som
har bred erfarenhet av kulturfrämjande från utrikesdepartementet,
där han är ämnesråd och bland annat
har arbetat med regeringens musikexportpris under de senaste sju åren. I
nämnden sitter han dock på personligt
mandat.
– När jag fick frågan om att bli ordförande i nämnden blev jag direkt väldigt
lockad. Jag ser det som ett privilegium
att få fokusera på musiken i det här
sammanhanget. Det är ett av musikSveriges absolut finaste uppdrag, säger
en glad Fredrik Wetterqvist när Tonsättaren får honom i luren.
Eftersom allt är på ett så tidigt stadium, och man ännu inte hunnit med
nämndens första möte, vill inte Fredrik
Wetterqvist säga så mycket om visioner
och målsättningar, men en sak som han
noga understryker är hur stor betydelse
han uppfattat att Stim lägger i nämnden, och hur hedrande och stimulerande han tycker uppdraget är.
Han tror att Stim ser ett positivt värde i att ha en ordförande som kommer
utifrån och inte är »part i målet«, samti-

digt som den kompetens och de erfarenheter han bidrar med kan komplettera ledamöternas.
Och han hyser inga farhågor om
eventuell konkurrens eller spänningar
mellan Stimmedlemmarna.
– I rollen som ordförande ligger att
verka sammanjämkande, och jag har
inga personliga preferenser beträffande
genrer, oavsett kommersiell bärkraft,
svarar Fredrik Wetterqvist, som alltså
inte tror att det är för att man skulle behöva hans diplomatiska erfarenheter
man värvat honom till nämnden.
Ord som »jättespännande«, »lyhörd«,
»lyssnande«, »engagerad«, »öppna öron«
och »fritt« återkommer och skvallrar om
att Fredrik Wetterqvist har höga förväntningar på ett aktivt och öppet gemensamt arbete i nämnden. Han ser fram
emot att kunna påverka, och en av de första frågorna nämnden får ta ställning till
är strategisk inriktning. Nämndens ordförande skulle gärna se bättre samverkan
internationellt som nationellt; han ser
behov av samlade strategier för att nå ut
med den svenska musiken och vill gärna
se förslag på gräns-, genre- och konstformsöverskridande projekt..
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”Wandelende
Tak – troligen en våt
dröm för
varje treåring som
älskar sina
kulor lika
mycket som
att saker
låter när
de drabbar
samman.”

uppstår ett tillstånd mellan komposition och improvisation. Artisterna
måste hela tiden befinna sig en
bandlängd före musiken för att förstå dess innebörd.
Wandelende Tak finns i flera versioner och har vunnit första pris vid
Tokyo Experimental Festival – Sound,
Art and Performance . I oktober
går det att se och lyssna till partituret/
instrumentet/maskinen på Nordiska
musikdagar i Stockholm..
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Musikalisk kulbana.
Lars Kyndes tredimensionella
notationssystem.
/<B/A7  4C<9B7=< och
forskning. Månne tre ord
som sammanfattar den
danske tonsättaren Lars
Kyndes musikaliska gärning i korthet. Hans kompositionsmaskin Wandelende Tak är troligen en våt dröm
för varje treåring som älskar sina kulor lika mycket som att saker låter när
de drabbar samman. Wandelende
Tak (ja, det betyder vandrande pinne
på nederländska) är lite som ett Kinderegg – tre saker i en. En spännande
maskin, ett instrument och partitur
på samma gång.
Partituret är det löpande bandet i
olika färger. De små kulorna som placeras ut fungerar som noter. När kulorna når slutet av bandet faller de ner
på avlånga metallrör och Ding! – ljud
i olika tonhöjder – musik – uppstår.
Tre personer krävs för att få Wandelende Tak att spela. Tempospelaren dirigerar tempot genom att rulla
bältet sakta eller långsamt. Rytmspelaren placerar kulorna på bältet
enligt färgerna på bandet. Tonhöjdsspelaren snurrar instrumentets metallrörsdel – den så kallade
Tubephone Champignon – så att de
fallande kulorna träffar olika rör.
Eftersom kulorna placeras ut en
bandlängd innan musiken ljuder
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