
       1Operan som nybygge

Levande musik från förr och nu
Skriva musik eller diska – det är frågan!

Japaner spelar svenskt



Uppdraget till svenska  
musikinstitutioner

LEDAREN

såväl kammarsättningar som för orkester, men det är 
ytterligt ovanligt att de framförs av svenska orkest-
rar; å andra sidan tillhör de en icke obetydlig andel 
av svenska kammarensemblers repertoar. Detta är 
alltså musik som erbjuds ensembler och lyssnare på 
svenska tonsättares egna initiativ och bekostnad, 
utan annan ersättning än eventuell uppskattning 
samt en blygsam royalty genom Stim.
 Musik besitter förvisso andra värden än blott 
kronor och ören, men gör man ändå en krass 
ekonomisk analys av o!entlighetens satsningar på 
nykomponerad musik, "nner man att de omfattar 
knappt % av den statliga musik"nansieringen, och 

% om man även inkluderar lokal och regional 
"nansiering. Ett levande framförande av ett musik-
baserat scenkonstverk kräver naturligtvis medverkan 
av ett otal professioner, varav tonsättarens bara är en 
av alla specialkompetenser. Men att värdet av själva 
komponerandet i ett musikaliskt verk skulle – i 
ekonomiska termer – vara värderat till endast /  
( %) av helheten förefaller inte rimligt, utan 
snarare absurt.

ag är som sagt en varm förespråkare för 
svenska musikinstitutioner, under förutsättning 
att de fullgör sitt uppdrag. I sändningstillstån-

den för Sveriges Radio,  och  "nns inskrivet en 
paragraf att de skall värna det svenska språket och dess 
utveckling. Kanske är det på tiden att det i förordning-
en för statens bidragsgivning till musik skrivs in ett 
uppdrag att värna den svenska musiken och dess 
utveckling? Eller att musikinstitutionerna själva – i sin 
strävan att erbjuda svenska medborgare musik av hög 
kvalitet – ser till att fullgöra detta ansvar.  

Martin Q Larsson
ordförande

*  Undantaget Kungliga Operan och Drottningholmsteatern. 
Inklusive dessa blir institutionsandelen %.

 sverige går % av de medel som stat, 
regioner och kommuner satsar på musik 
till musikinstitutionerna*. Anledningarna 
till detta är #erfaldiga; en institution kan 
med sin stabila organisatoriska struktur 
enklare stödja en långsiktig satsning på 
musikalisk kvalitet, och distribution av 
musiken till nationens medborgare. 
Många av landets musikinstitutioner hyser 

även symfoniorkestrar omfattande upp till mer än 
hundra musiker, och att härbärgera dylika strukturer 
kräver förvisso både organisation och framförhåll-
ning. Jag är själv en stark förespråkare för att 
organisera musiklivet institutionellt; det möjliggör 
rimliga arbetsvillkor, långsiktiga åtaganden och att 
konstnärer i kan ägna sig åt det de är bäst på. Om 
institutionen fullgör sitt uppdrag.
 Det uppdrag vi skattebetalare givit institutionerna 
är att kunna erbjuda svenska medborgare musika-
liska upplevelser av hög kvalitet. Om man surfar runt 
bland landets kulturmyndigheter och undersöker 
vilken musik dessa avser att stödja är det föga 
speci"cerat, utöver att samtliga delar av statens rika 
kultur#ora verkar vilja premiera nyskapande och 
kvalitet. Är det då i slutändan detta vi medborgare 
får ut av institutionernas verksamhet?

m vi med nyskapande menar nykompo-
nerad musik är tyvärr svaret nej. Under  
gjordes drygt  beställningar av nya 

musikverk, varav lite mer än häl$en härstammade 
från musikinstitutioner och andra häl$en följaktli-
gen från resten av svenskt musikliv, den del vi brukar 
beteckna »det fria«. Dessa si!ror beskriver dessutom 
endast beställningar vilka betalats med o!entliga 
medel. Lägg därtill det icke ringa antal nyskapade 
verk som framställts spontant av svenska tonsättare, 
utan annan ersättning än glädjen och nödvändighe-
ten i att kommunicera konstnärligt med sina 
medmänniskor. Dylika verk komponeras förvisso för 
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Jernberg  

INNEHÅLL

Dåtida var nutida förr

a en titt på porträtten på 
sidorna – . Själv kan jag 
fullkomligt drunkna i dem. 
Dessa kvinnor – kavata, 
beslutsamma, till synes själv-
säkra och långt ifrån leende 
insmickrande. Vilka var de?  
Hur tänkte de? Hur levde de, 
dessa tonsättare från dåtiden, 

som skrev musik i nutiden? Ja, för som Tomas Löndahl, 
Kungliga Musikaliska Akademiens ständige sekrete-
rare konstaterar på sid : »Musikskapande i alla tider  
är ju nutida.«  
 Dessa fem kvinnor är i mångt och mycket bort-
glömda i dag. Hur blev det så? Och hur kan vi väcka liv 
i deras musik igen? Nästa säsong spelas verk av just 
dessa kvinnor i en konsertserie på Kungliga Operan. 
Men jag kan inte låta bli att undra vilka #er  
vi har glömt bort, vilka #er som kanske inte ens "ck 
möjligheten att utveckla sin tonsättarådra i den tid  
de levde.

yligen modererade jag ett seminarium i 
universitetshuset i Uppsala med anledning av 
Allmänna sångens -års"rande som blandad 

kör. En av frågorna jag ställde till den kompetenta 
panelen – genusvetaren Helena Wahlström, musikhis-
torikern Leif Jonsson, musikhistorikern (med genus-
perspektiv) Hanna Enefalk samt tonsättaren Tebogo 
Monnakgotla – var hur man enklast förändrar en 
inrotad vana, i det här fallet: Hur för man bäst fram de 
kvinnliga tonsättarna från förr? Behövs projekt för att 

uppmärksamma deras musik eller ska man smyga in 
den på repertoarerna som om det vore den naturligaste 
sak i världen?
 Frågan "ck inget givet svar där och då, men den är 
värd att diskutera vidare i andra sammanhang. Precis 
som frågan om hur vi bäst manifesterar den nyskrivna 
musiken, eller den svenska musiken, eller hur vi bäst 
skapar förutsättningar för olika minoritetsgrupper i 
samhället att uttrycka sig konstnärligt.

ör närvarande arbetar  och andra 
aktörer på #era sätt för att ly$a fram musik som 
inte alltid hörs av sig själv. I detta nummer av 

Tonsättaren berättar vi om några av dem – satsningen 
Spela svenskt, rapporten En minuts musik samt 
projekten Levande musikarv och Tone + Text upp-
märksammar på olika sätt nutida och dåtida skatter, 
som annars riskerar att glömmas bort. 
 Detta medan den svenska musiken får sin spridning 
långt utanför landets gränser tack vare den japanska 
ensemblen Stenhammars vänner. Ensemblens pianist 
Kiyo Wada förklarar på sid  varför de helst spelar 
svenskt: »Det kan vara klangerna av svenska språket 
och av naturen i Sverige som in#uerar musiken och får 
mig att känna något originellt som jag inte upplever i 
andra länders musik.« 

Med det önskar jag er trevlig läsning och många 
lyckliga musikstunder i den sommarsköna naturen! 

Anna Hedelius
redaktör



naturligtvis inte.
– När det gäller äldre svensk musik är 

det mesta okänt. En av utgångspunk-
terna när vi började med det här projek-
tet var att till och med de som faktiskt 
vill spela svensk musik har svårt att 
hitta noter. Många av de notutgåvor 
som "nns, kanske tryckta för #era 
hundra år sedan, går antingen inte att få 
tag på, eller så är materialet för dåligt.

För att råda bot på problemet med 
obe"ntliga noter, tryckfel eller svårlästa 
handskri$er med bleknande bläck på 
multnande papper driver man parallellt 
med databasbyggandet ett nyutgiv-
ningsarbete. 

– Vi väljer ut verk som vi tycker är 
särskilt intressanta ur musikalisk syn-
punkt, som vi ger ut i källkritiska not-
utgåvor. Vi ser till att det "nns material 
som går att spela, som är tillförlitligt 
och som fungerar.
Hur väljer ni ut vad som är intressant?

– Vi har grupper med sakkunniga 
som väljer ut verk i olika kategorier och 
värderar dem. Det handlar om allt ifrån 
operor och stora orkesterverk till kam-
marmusikverk, körverk, piano, sånger. 
Varje år ska vi ge ut ett visst antal verk i 

 och säger: »Nu vill jag ge 
en konsert med svensk musik från -
talet.« Då kan den läsa om svenska ton-
sättare, ladda ner noterna fritt och spela 
deras musik.

Tomas Löndahl pratar snabbt och 
milt intensivt. Kungliga Musikaliska 
Akademiens ständige sekreterare är 
uppenbart stolt över Levande musikarv, 
projektet som sy$ar till att ly$a fram, 
inventera och tillgängliggöra mångfal-
den i svenskt musikarv. 

Han beskriver hur en sorts general-
inventering har gjorts av svenska ton-
sättares verk (»Kanske  symfonier, 

 operor,  kvartetter … en sorts 
grovgissning«) från -talet och fram 
till  (»Vi riktar in oss på den musik 
som är upphovsrättsligt oskyddad, det 
vill säga där tonsättaren har varit död i 
mer än  år«) och hur uppgi$er om alla 
dessa tonsättare och verk har samlats i 
en ständigt växande databas, med verk-
kommentarer och biogra"texter skriv-
na av musikforskare (»Det ska vara hög 
nivå på dem«) på både svenska och eng-
elska.

Löndahls tempo ger intryck av att ar-
betet går snabbt och lätt. Men lätt är det 

Blekt bläck på multnande papper, kladdiga handskrifter och tryckfel. Det är lätt 
att avfärda den tidiga svenska musiken och spela Beethoven i stället. Det vill 

 
landets orkestrar att spela nutida svenskt.





källkritiska noter som sedan är fritt 
nedladdningsbara från vår webbplats, 
eller går att köpa i tryckt form från 
Svensk Musik.
Hur går det till när ni skapar de nya 
noterna?

– Det ena sättet är att vi gör en helt ny 
notutgåva från grunden. Det andra är 
att vi utgår från det gamla trycket men 
rättar fel i den be"ntliga notbilden med 
hjälp av datorprogram. Vi kanske utgår 
från ganska kladdiga autografer, hand-
skri$er, som får tydas och skrivas om. 
Eller så utgår vi från gamla tryck, som 
får jämföras ton för ton med autogra-
ferna. Sedan måste detta passera alla 
nålsögon i granskningen av våra sak-
kunniga.
Vet du om några av dessa nya noter 
har resulterat i konserter?

– Ja, ett bra exempel är Helena Munk-

tells verk Bränningar, som hon skrev … 
vänta så ska jag gå in och titta, mumlar 
Löndahl och klickar i databasen fram 
uppgi$en »Tillkomstår: -talet«. 

– Det är ett stort verk för orkester 
som inte har spelats på mycket länge. 
Men plötsligt, i och med att det "nns ett 
partitur och stämmor, så uppförs det på 
fyra, fem olika ställen i Sverige. Det är 
jätteroligt och precis det vi vill: föränd-
ra repertoartänkandet.

Inför tanken på detta ökar Löndahl 
farten ytterligare:

– Hittills har man kunnat fortsätta 
att välja övervägande standardverk, till 
exempel Ludwig van Beethoven, och 
rättfärdiga sitt slentriantänkande kring 
den svenska musiken med att säga att 
det inte "nns något att spela e$er för att 
noterna inte går att få tag på. Nu "nns 
det snart ingen ursäkt för en sådan in-

ställning till repertoarvalen. Genom 
tillgängliggörandet av notmaterial 
kommer den svenska musiken att klinga 
i allt högre grad, både i Sverige och ut-
omlands. Vår musikaliska världsbild 
kommer att förändras.

Slentriantänkandet får sig även en 
match ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Levande musikarv har fått pengar från 
Statens Musikverk för att särskilt ly$a 
fram kvinnliga tonsättare. Man har 
gjort en inventering av vilka kvinnor 
som "nns i Statens Musikbiblioteks ra-
ritetssamlingar för att kunna skanna in 
och ge ut deras verk, och i höst anordnas 
en konsert i Guldfoajén på Kungliga 
Operan med musik av kvinnliga tonsät-
tare från Levande musikarv: Helena 
Munktell, Amanda Maier-Röntgen, 



Valborg Aulin, Laura Netzel, Elfrida 
Andrée och Alice Tegnér.

– Det är viktigt att påpeka att det här 
inte är ett arkivprojekt, säger Tomas 
Löndahl. Det är ett sätt att få musiken 
levande. För dagens tonsättare är det 
viktigt att få den här musikaliska konti-
nuiteten. Musikskapande i alla tider är 
ju nutida. I vår databas samlar vi alla 
svenska tonsättare, även nu levande. 
Kungliga Musikaliska Akademien vill 
också, tillsammans med Sveriges or-
kestrar, verka för att man spelar mer 
svensk musik över huvud taget – alltså 
även ny musik. 

Att ett levande musikarv också kan vi-
talisera dagens svenska musik är en 
övertygelse som Kungliga Musikaliska 
Akademien delar med Föreningen 

svenska tonsättare. Föreningens ordfö-
rande Martin Q Larsson berättar om 
kampanjen för att få svenska skatte"-
nansierade orkestrar att spela svensk 
musik i större utsträckning.

– »Spela svenskt!« är ett arbetsnamn. 
Att propagera för att något ska vara 
svenskt kanske kan låta som att det 
handlar om »blonda och blåögda« men 
vi vill att det ska spelas musik av svens-
ka upphovsmän vare sig de är födda i 
Algeriet eller i Tomelilla.

Tanken är att repertoarerna borde 
spegla Sverige av i dag »och inte Tysk-
land på -talet«.

– Vi vill påtala det faktum att man för 
svenska skattepengar spelar musik av 
ryska och tyska tonsättare som dog för 
#era hundra år sedan. Varför använder 
vi inte den fantastiska resurs som vi har 
av egna nu levande tonsättare i stället? 

”Vi vill påtala det 
faktum att man 

för svenska skatte-
pengar spelar musik 
av ryska och tyska 
tonsättare som dog 
för flera hundra år 
sedan.”



Kampanjen samordnas med Kung-
liga Musikaliska Akademien och är till 
börja med av informell art – ett primärt 
mål är att nå och samtala med orkest-
rarnas programråd, samt Sveriges Ra-
dio och Sveriges Television. Larsson 
tycker gott att man kan utmana det som 
han beskriver som en etablerad värde-
hegemoni omfattad av västvärldens 
konserthuschefer, solister, orkestermu-
siker och dirigenter, där de allra #esta 
tycker att samma verk, samma dirigen-
ter och samma solister är de bästa. Åsik-
ter som deras publik inte nödvändigtvis 
delar, men detta är det enda de får höra. 
Han vill öka kännedomen i programrå-
den om vad det "nns att välja på:

– Det är ovanligt att man känner till 
#er än –  nu levande svenska tonsät-
tare. Och då "nns det ju över  till. När 
jag pratar med folk som sitter i program-
råd säger de o$a: »Jo, jag personligen 
tycker om nutida svensk musik. Men jag 
måste ju tänka på publiken.« Samtidigt 
ser vi ju utsålda hus och publik som står 
upp och applåderar i en kvart e$er ur-
uppföranden av svenska verk, och Ton-
sättarfestivalen på Konserthuset har hö-
gre beläggning än Konserthusets pro- 
gram i övrigt.

Martin Q Larssons teori är att det "nns 
en rädsla att stöta sig med »die hard«-
publikens smak, den kärnpublik som är 
mest fascinerad av -talets klassiska 
musik.

– Man tror att med en ny programpo-
litik skulle man bli av med sin be"ntliga 
publik i stället för att tänka att man kan-
ske skulle vinna en ny mycket större. För 
över hela landet ser vi en krympande pu-
blik på konserthusen, men om man frå-
gar folk på stan vad som skulle kunna få 
dem att gå på konsert så är svaret: »Nya 
upplevelser.« Så i stället för att spela  
Johannes Brahms, Antonín Dvo%ák,  
Sergej Proko&ev – verk som spelas av  

tusentals andra orkestrar i hela världen 
varje dag – skulle orkestrarna kunna ge 
nya upplevelser med Hermann Berens, 
Paula af Malmborg Ward eller Miklós 
Maros.

Larsson tycker sig ana en ny genera-
tion av konserthuschefer som inser detta, 
och för att hjälpa utvecklingen ytterligare 
har han en lång rad idéer, bland annat en 
»lysande resurs« att erbjuda:

– Tonsättarna själva! I kampanjen kan 
vi erbjuda valfria tonsättare som kan sitta 

med i orkestrarnas programråd på fören-
ingens bekostnad. De är nämligen inte 
bara bra på att komponera, de har en fan-
tastisk repertoarkännedom, och kan 
mycket om både klassisk och nutida mu-
sik – som hur man kan koppla ihop Franz 
Schubert med Jonas Valfridsson. 

”En av utgångspunkterna när 
vi började med det här pro-

jektet var att till och med de som 
faktiskt vill spela svensk musik har 
svårt att hitta noter.”



En!komponist!av!idag!får!sämre!
betalt!än!en!lågt!arvoderad!
musiker"!Snarare!i!klass!med!en!
diskare"!Detta!samtidigt!som!den!
nykomponerade!musiken!spelas!
allt!mindre!på!musikinstitutioner!
och!i!media"!Det!konstaterar!
utredaren!Claes!Ånstrand!i!en!ny!
rapport"!Men!han!har!också!tips!på!
hur!utvecklingen!kan!vändas"!

 sammanträdes-
rummet, med glasförsedda skjutdörrar 
och svarta fåtöljer, spelas Fleetwood 
Macs You can go your own way. En -
talsklassiker. Men Claes Ånstrand och 
jag har inte trä!ats för att tala om popu-
lärmusiken och dess överlevnad, utan 
främst om konstmusik, även om grän-
serna mellan dessa genrer kan vara 
#ytande. 

Ånstrand är författare till En minuts 
musik eller en timmes arbete – en rapport 
om förutsättningarna för att komponera 
musik i Sverige idag och utgångspunk-
ten för vårt samtal är: Hur mycket kos-

tar en minuts musik? Och då handlar 
det om nykomponerad svensk musik 
som institutioner eller media beställer. 
Men man kan också vända på frågan: 
hur mycket får en minuts musik kosta? 
Med tanke på den negativa trenden be-
höver arvodena höjas. Komponisterna 
(den term Ånstrand konsekvent använ-
der i rapporten för att täcka in både 
konstmusiktonsättare och populärmu-
sikkompositörer) går på knäna ekono-
miskt. Det behövs bättre förutsättning-
ar för att beställd nykomponerad svensk 
musik ska komma fram, menar han. 

– Jag vägrar tro att den inte är önskad 
av publiken.

Om inte den negativa trenden hejdas 
kan det leda till en långsam utarmning 
av vår musikkonst. Själva nyckeln till 
att bromsa denna trend och främja kva-
litet och positiv utveckling är att alla 
inblandade parter, från komposition 
till framförande, ersätts marknadsmäs-
sigt. Och givetvis att man är överens  
om att nyskriven musik har ett värde. 
Om genren ska överleva måste det  

Utmanande 
uppförsbacke 

för den nya 
musiken



ska ta betalt, tror Claes Ånstrand. Det 
blir enklare att få ersättning för arbeta-
de timmar. Hans förslag på rimliga tim-
ersättningar är, för kortare musikverk, 

–  kr per timme och för längre 
mellan –  kr per timme. Den lön 
som en komponist idag kan få ut på en 
nykomponerad opera, enligt avtalet, 
ligger på max  kr per månad i 
bruttolön.

– Vilket betyder att en komponist 
inte har möjlighet att få högre lön än 
den lägst betalda anställda musikern i 
en orkester.

För att kunna överleva får komponis-
ter lägga tid på så kallade försörjnings-
anställningar, där deras musikkunska-
per utnyttjas dåligt.

– Det "nns en kulturell potential som 
är outnyttjad, ungefär  procent av ti-
den går till jobb som inte har med 
konstnärskapet att göra. Varje procent 
som man adderar till musikskapande är 
en kulturpolitisk vinst. Istället för att 
du lägger en timme på att diska på res-
taurang, så lägger du ytterligare en tim-
me på att komponera musik. Då får 
samhället, såväl som komponisten, ut 
mer av den o$a långa utbildning som 
komponisten har. 

skrivas ny musik, vilket betyder att #er 
komponister behöver kunna leva på sitt 
skapande, vilket i sin tur skulle öka 
bredden på utbudet, enligt Ånstrand. 
Musikinstitutionerna behöver, med 
andra ord, våga ta lite risker och köpa in 
nykomponerade verk istället för att 
främst satsa på säkra kort.

Claes Ånstrand inleder intervjun med 
att poängtera att han själv inte kommer 
från musikvärlden, han är inhyrd kon-
sult och före detta politiker, bland annat 
inom kulturområdet. Hans uppdrag 
kommer från Föreningen Svenska Ton-
sättare ( ) och Svenska Kompositörer 
av Populärmusik ( ). 

– En av tankarna när man enrollera-
de mig var att man skulle ha en utanför-
stående person som tittade självständigt 
på den här frågan. Jag bygger mitt reso-
nemang i huvudsak på utredningsma-
terial som har tagits fram tidigare i 
Konstnärsnämndens regi. 
Hur skulle du beskriva kulturklimatet 
i stort i Sverige, musikmässigt?

– Nykomponerad svensk musik be"n-
ner sig i en uppförsbacke. Den spelas i allt 
mindre utsträckning. Det beställs väl-

digt lite nykomponerad musik och man 
arbetar väsentligt mindre inom exem-
pelvis musikinstitutionerna med sådan 
musik idag, dels pedagogiskt mot publi-
ken men kanske även med musikerna.

Väsentligt #er komponister skulle 
kunna leva på sin konst om avtalen för 
beställning av musik respekterades av 
alla parter och om de innehöll rimliga 
ersättningsnivåer, som överensstäm-
mer med de kunskaper som krävs för 
jobbet, säger Ånstrand. I själva verket 
är det så att  procent av de beställ-
ningar som musikinstitutioner har 
gjort med komponister inte följer det 
avtal som faktiskt "nns. Ett annat pro-
blem är att den miniminivå för ersätt-
ning som står i avtalet istället kommit 
att uppfattas som ett tak, det är kort och 
gott det som beställarna betalar. Och 
komponisten får betalt per minut spe-
lad musik.

– Jag tycker man ska göra en annan 
typ av avtal, där man istället får betalt 
per arbetad tidsenhet. 

Idag är det knepigt att omsätta minuter 
spelad musik i arbetstid och därför 
svårt att veta vad man som komponist 

” 
Själva nyckeln till att 
bromsa denna trend  

och främja kvalitet och  
positiv utveckling är att alla 
inblandade parter, från  
komposition till framförande, 
ersätts marknadsmässigt.”



De som har tyngst ansvar för att vända 
den negativa trenden är musikinstitu-
tionerna, enligt Claes Ånstrand. Men 
vad har de att vinna på det? Framföran-
de av nykomponerad musik kan ge dem 
ökad uppmärksamhet, tror han. De har 
möjlighet att skapa trender som ly$er 
deras varumärke och gynnar deras ut-
veckling. Det krävs också, enligt ho-
nom, en öppen dialog om institutioner-
nas framgångskoncept, mellan alla 
parter: stat och kommun som stödjer 
institutionerna, deras ledare och deras 
anställda och frilansare. 

– Jag tror att det är musikinstitutio-
nerna som har möjlighet att leda ut-
vecklingen, för får de till det så blir me-
dia också intresserade.

Även politikernas intresse ökar och 
därmed chanserna till ekonomiskt 
stöd. 

– Den institution som inte vågar anta 
utmaningar, den kommer inte heller ha 
en gynnsam framtid.  



 
 

Kiyo Wada är pianisten som känner ett starkt släktskap med  
svenska tonsättare och som ihärdigt arbetar för att sprida deras verk.



 på  
Parisoperan. När den unga 
pianisten Kiyo Wada stu-
derade för Jacques Rouvier 
gick hon o$a dit och lyss-

nade på sångare från hela världen.
– Det lustiga var att alla sångare som 

jag tyckte om var svenska! När jag skaf-
fade deras CD-skivor fann jag #er vack-
ra sånger av obekanta tonsättare… 
»Vem är Stenhammar?«, undrade jag. 
»Vem är Peterson-Berger?« Jag började 
söka e$er inspelningar med deras verk 
och mitt intresse bredde ut sig till andra 
svenska tonsättare också, förklarar 
Kiyo Wada via mejl från hemstaden  
Tokyo.

Hon skriver på svenska. En hel del 
grammatiktragglande lär ligga bakom 
hennes imponerande språkkunskaper. 
De svenska tonsättarnas tonspråk gick 
däremot in i hjärtat utan omvägar.
Varför föll du för just dem?

– Det är min personliga känsla som 
inte går att förklara med ord. Det kan 
vara klangerna av svenska språket och 
av naturen i Sverige som in#uerar musi-
ken och som får mig att känna något 
originellt som jag inte upplever i andra 
länders musik. Man talar o$a om 
»nordisk musik«, men jag känner något 
särskilt för just svensk musik. 

Så när Kiyo Wada e$er ytterligare 
studier i Rom återvände till hemstaden 
Tokyo  grundade hon Musiksäll-
skapet Stenhammars vänner (mer kän-
da som Friends of Stenhammar). Wil-
helm Stenhammar var den första 
svenska tonsättare hon upptäckte och 
han är enligt Wada också den mest kän-
da svenska tonsättaren i Japan och där-
för en bra inkörsport till andra svenska 
musikmakare. Frågan är hur intresse-
rad den japanska publiken är av svensk 
klassisk musik?

– Det är aldrig lätt att samla mycket 
folk när man gör konsertprogram med 
mindre bekant musik, medger Kiyo 

Wada. Men det "nns ganska många 
musikälskare som har stor passion till 
nordisk musik här i Japan. Det kommer 
o$a långväga åhörare som åkt tåg eller 
#ugit till konserterna. Så även om de 
inte är så många, är de passionerade. 

Stenhammars vänner uppträder re-
gelbundet och arrangerar dessutom årli-
gen en veckolång musikfestival för  
nordisk musik. De har framförallt foku-
serat på svenska nationalromantiska 
tonsättare som Peterson-Berger, Alfvén 
och Sjögren. Den äldsta tonsättare de 
framfört är Johan Helmich Roman  
( – ), den mest nutida Maurice 
Karko!, som gick bort så sent som i  
januari. 
Håller ni er uppdaterade om den helt 
nyskrivna svenska musiken?

– Genom min verksamhet har jag 
ha$ chans att trä!a svenska tonsättare. 
Stefan Lindgren har skrivit Fantasia  
Giapponese, ett kort verk för cello och 
piano för vår festival som vi ska ha i 
juni. Vi bad honom att komponera ett 
verk med japansk melodi för japansk 
publik. Vi tackar honom så mycket för 
att ha accepterat vår önskan och ser 
fram emot att spela en japansk melodi 
med färger av svensk tonsättare, skriver 
Kiyo Wada.

Hon hoppas att festivalen kan bli en 
mötesplats för svensk och japansk kul-
tur. Själv besökte hon senast Sverige i 
april då hon och cellisten Claes Gagge 
gav tre kritikerrosade konserter. På re-
pertoaren fanns såväl en cellosonat av 
svensken Ludvig Norman som verk av 
den japanska -tals tonsättaren Mi-
noru Miki. 

Vi kommer in på skillnader och lik-
heter mellan ländernas musikaliska ut-
tryck och Kiyo Wada påpekar att jäm-
förelser med Stenhammar och hans 
generationskamrater är omöjliga e$er-
som Japan var stängt för utländsk kul-
tur under den epoken. Det är bara 
hundra år sedan det första japanska or-

kesterverket föddes. Istället utvecklades 
en traditionell japansk musik för japan-
ska instrument. Men även i Sverige, på-
pekar hon, använde sig tonsättarna av 
traditionell svensk musik för att hitta 
sina egna toner. 

– Det som den japanska och svenska 
musiken har gemensamt tycker jag är 
en respekt för naturen och en slags me-
lankolisk känsla. 

Kiyo Wada är övertygad om att utby-
tet mellan svenska och japanska musi-
ker får verken att växa.

– När vi spelar svensk musik med 
svenska musiker får vi mycket inspira-
tion. Plötsligt kan jag förstå tempo eller 
färger eller harmonier som passar bra 
för verket.  Samtidigt kan vi japaner se 
på verket mer objektivt och "nna in-
gångar som svenska musiker missar.



och andra trängs i en över-
full lokal på Stallet i Stock-
holm under en småregnig 
torsdag för att försöka lösa 

den nutida operans problem. De #esta 
verkar överens om att den nyskrivna 
operan idag har någon form av problem. 
Men exakt vad problemet består i och 
vems fel det är, "nns det väldigt många 
åsikter om.

Först ut bland talarna är de som (för-
hoppningsvis) ska beställa nya verk – 
operacheferna. Per Boye Hansen, chef 
på det nya operahuset i Oslo, inleder i 
en positiv anda. Han berättar att intres-
set för opera har ökat i Norge och att det 
inte längre ses som en elitistisk konst-
form. Även små byar i Nordnorge satsar 
på opera. Han citerar tonsättaren Pierre 
Boulez som krävde att alla operahus 
skulle sprängas och menade att de stora 
institutionerna o$a fortfarande ses som 
stoppklossar. Samtidigt är både sångare 
och musiker inom operan mer öppna 
för ny musik idag än tidigare. Per Boye 
Hansen har erfarenhet av att arbeta 
praktiskt med tonsättare och berättar 
om några av de konstnärliga riskerna i 
sådana samarbeten. Om tonsättaren 
inte har tillräcklig kunskap om hur dra-

darsy en opera för ett visst operahus 
och vissa sångare. Idag fungerar det 
o$a inte så.

– Min företrädare på Aarhus Opera 
beställde ett verk på temat Dorian Grays 
porträtt, berättade hon. Det är ett myck-
et intressant och originellt verk. Men 
stycket har bara  takters o!-stage kör-
musik, som dessutom ska vara inspelad. 
Och där står jag med en heltidsanställd 
kör. Koristerna blir ledsna för att de inte 
får vara med i denna urpremiär och för 
mig är det frustrerande att ha en stor 
resurs som inte blir utnyttjad.

Annilese Miskimmon vill råda da-
gens tonsättare att inte vara så besatta 
av att vara originella och att försöka 
upp"nna konstformen på nytt. Det 
"nns fortfarande mycket att lära av hur 
man skrev operor förr. Samtidigt tycker 
hon att tonsättare inte ska vara rädda 
för att ha en åsikt. 

– Det "nns alltför mycket av »säker 
modernism« inom dagens operamusik, 
men vad vill tonsättaren säga, frågar 
hon retoriskt.

Nils Spangenberg från Vadstena-Aka-
demien e$erlyser mer av brinnande en-
gagemang och vill öppna upp opera-

matik fungerar kan resultatet bli över-
lastat.

– Det kan till och med riskera att bli 
megalomana strukturer och musik som 
bara illustreras av visuella e!ekter, me-
nar han. 

En annan fallgrop är att musiken i 
moderna operor blir alltför underord-
nad texten. 

– Då tenderar musiken att bli emble-
matisk, den reduceras till att bara skapa 
atmosfär. 

Den irländska regissören Annilese 
Miskimmon är chef på Aarhus Opera. 
Hon vill ly$a operachefernas perspek-
tiv och spela rollen av djävulens advo-
kat. Hon har o$a stött på tonsättare 
som kommit och berättat vad de vill 
göra, för att försöka få henne att köpa in 
en opera av dem. Men hon har aldrig 
hört någon tonsättare fråga: vad vill ni 
ha, vad behöver ni? Inte heller har hon 
blivit erbjuden en komisk opera, eller en 
barn- eller familjeopera. 

Den konstnärliga friheten kan ibland 
stå emot de rent praktiska behoven i ett 
operahus. Annilese Miskimmon jäm-
för med hur kompositörer historiskt 
sett o$a "ck beställningar att skräd-

Nya vindar för operan

de fyllas med? Kan den moderna arkitekturen matchas med lika ny

och Sveriges Dramatikerförbund startat projektet Tone + Text. I april 
 

rapporterar från Stallet i Stockholm.



världen för en större mänsklig mångfald. 
Han ser sig själv som en person som har 
ha$ mycket tur i livet, vilket lett till en 
position som chef för ett operahus. 

– Inget av det som jag har varit med 
om skulle duga för att göra opera av, 
menar han. Jag ser folk på tunnelbanan 
som verkar ha mycket intressantare liv.

Han konstaterar att de #esta i opera-
världen har samma bakgrund. Något 
han ser som ett problem.

– Vi måste vara mer ny"kna på dem 
som inte liknar oss, andra sorters lev-
nadsöden. Annars riskerar konstfor-
men att bli ett museum, en stängd 
konstform besatt av sin historia.

E$er denna önskelista från opera-
cheferna får tonsättarna själva komma 
till tals. Estländska Jüri Reinvere har 

nyligen gjort opera av So" Oksanens 
bästsäljare Utrensning och har nu gripit 
sig an det norska nationaleposet Peer 
Gynt. Hans första prioritet är att skriva 
musik som är vänlig mot rösten. 

– Jag vill inte hållas ansvarig för att 
ha skadat en sångares kropp och karri-
är, säger han. 

Han gör både text och musik och 
brukar börja med ett litet element, en 
detalj som "nns både i texten och i mu-
siken. Till exempel ordet näktergal – ett 
vackert ord, men också något som kan 
bli ett musikaliskt tema. 

Han vittnar om tonsättarens utsatta 
roll. Som tonsättare ställs man till svars 
även för dålig regi och dålig sång.

– Att bevittna premiären av ens opera 
är som att se sin baby slitas isär inför en 
massa människor. Have mercy on us, 
ber Jüri Reinvere.

Tonsättaren Catharina Backman me-
nar att hon "ck sin utbildning i scen-
konst genom att arbeta som varietéar-
tist. För henne är det viktiga att hitta 

” Det finns allt-
för mycket av 

›säker modernism‹ 
inom dagens opera-
musik, men vad vill 
tonsättaren säga?”



mångfald och en samhällstillvänd  
opera? Att engagemanget för att förnya 
denna månghundraåriga konstform är 
starkt, råder det ingen tvekan om. 

den dramatiska situationen som man 
ibland inte kan förklara. Som ett stycke 
av So"a Gubadiulina där en cellist ska-
kar en #exatone och samtidigt tittar 
upp i taket.

– Man undrar: varför gör cellisten 
detta? Stycket ger en känsla av hela 
mänsklighetens existens på denna pla-
net, sammanfattar Catharina Backman. 

Hon skulle också vilja bryta upp ar-
bets#ödet kring hur en opera kommer till. 
Kanske kan tonsättaren komma först?

– Tänk att spela upp en halvt repete-
rad musik för librettisten som på det 
viset får inspiration till att skriva arior 
med mera. Så skulle jag vilja jobba.

Dirigenten Daniel Bjarnason har just 
börjat skriva opera. Han tycker att det 
är ett problem att tonsättare inte upp-
muntras att arbeta med operasångare 
på högskolorna. 

– Sång hanteras enbart rent akade-
miskt: »en sopran sjunger från denna 
ton till denna«. Sen är det bra med det, 
menar han. 

Daniel Bjarnason berättar om ett 
projekt på Covent Garden i London för 
unga tonsättare som ville skriva opera. 
När de skulle nämna sina favoritröster 
kom endast en enda operasångare upp 
bland –  namn. Det visade sig att 
knappt någon spontant tänkte på ope-
rasång.

– Det var chockerande för mig, sa 
Daniel Bjarnason. Om en tonsättare ska 

kunna skriva för operasångare måste 
han eller hon ju älska den sortens röst. 

– För att bli en operatonsättare måste 
man fråga sig: Älskar du operarösten? 
Tycker du ens om den? Vilken röst in-
spirerar dig till att skriva musik? Kan-
ske är det inte till ett operahus du ska 
vända dig?

Han berättar om ett annat operapro-
jekt i London som har orsakat debatt 
genom sin användning av -teknik. 
Många har undrat om det verkligen ska 
räknas som opera. Men ny teknik är 
nödvändig, menar Daniel Bjarnason. 

– Operahusen måste acceptera elek-
tronisk musik, annars tappar man en 
hel generation tonsättare. Till exempel 
en sådan kompositör som Kaija Saaria-
ho som blandar elektroniskt och akus-
tiskt. Vill vi att konstformen ska ut-
vecklas måste vi vara öppna för detta. 
Om det då inte ska kallas opera, kalla 
det då något annat.

E$er symposiet "nns det många frågor 
om operans framtid kvar att besvara. 
Är det tonsättarna som borde lära sig 
mer om musikdramatik och bli mer ly-
hörda för operahusens och sångarnas 
behov? Eller är det tvärtom operahusen 
som borde bli bättre på att sätta musi-
ken i centrum och vara mer öppna för 
nyskapande och elektronisk musik? 
Och vems ansvar är det att skapa större 

” För att bli  
en opera- 

tonsättare måste 
man fråga sig:  
Älskar du operarös-
ten? Tycker du ens 
om den? Vilken röst 
inspirerar dig till att 
skriva musik?  
Kanske är det inte 
till ett operahus du 
ska vända dig?



Notiser

Festivalsommar  
med ny musik

Hedersuppdrag
för NEO

Musik som 
läkande kraft

Haapalas verk 
i ny upplaga

Järnåkerstipeniet  
till Leilei Tian



Notiser och tongångar

Ljudvågorfestivalen  
– för 18:e året i rad

Kulturpris 
till Moneeo

Anders Eliasson har avlidit

festivalen 
flyttar till hösten



Konsertkalendarium

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

JUNI

JULI



 beställning 
till instrumentbyggaren Sam 
Underwood var tydlig. Skapa 

ett instrument som på något sätt an-
vänder sig av vatten både visuellt och 
audiellt!

Tillbaka "ck han Mu1 (se bilden) 
– en tingest i metall och trä med tolv 
strängar – alltihop fästat i en &äder 
och upphängt i en ställning.

– Man spelar på instrumentet ge-
nom att dra ned metallkroppen i en 
vattenskål för att sedan knäppa på el-
ler dra med en stråke över strängar-
na. Vid strängarna har jag placerat 
gitarrmikrofoner för att också göra 
liveelektronik av ljud från instru-
mentet. 

Ursprungligen skapades Mu1 för 
föreställningen One Water (med mu-
sik av Jonas Asplund) som hade pre-
miär på Estrad i Södertälje i oktober 
förra året, spelas på Akustikum i Pi-
teå i oktober och nästa vår turnerar 
till England och Finland. 

– Men Mu1 har också ett liv utan-
för föreställningen. Instrumentet 
"nns i två exemplar och jag vet att 
Sam använder det till att spela akus-
tiskt också.

Bäst till sin rätt menar Jonas Asp-
lund att instrumentet gör sig om det 
används både elektroniskt och akus-
tiskt. Men möjligheterna är #er än så.

INSTRUMENTET

”Man spelar på instrumentet genom att 
dra ned metallkroppen i en vattenskål  
för att sedan knäppa på eller dra med  
en stråke över strängarna.”

J

Nedsänkt i vatten.
Mu1 på internationell turné

– Jag har även placerat en mikro-
fon under vattenskålen. Det gör att 
man med fördel kan spela på skålen 
med en klubba och på så vis använda 
Mu1 som ett slagverksinstrument.


