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Musikalisk forskning och utveckling
En organisation utan utveckling är snart under avveckling

LEDAREN

upptäcka en oprövad idé – inom exempelvis experi-
mentell konstnärlig gestaltning, förhållandet till 
nutiden, publikutveckling, eller tusen andra fält – 
planera genomförandet, och slutligen sätta idén i 
verket. Utvärdering handlar om förståelsen av den 
idé Innovationen frambringat. Att analysera och 
begripa grundidéns potentiella värde, följa vägen mot 
genomförandet, och e!eråt diskutera aktiviteten med 
samtliga berörda parter, inte minst publiken. Samt 
att slutligen – och här kommer det "na i kråksången 
– i samarbete med den eller de som genomförde 
Innovationen komma fram till om idén är användbar 
och bör utvecklas vidare.

tt bedriva ett metodiskt forsknings- och 
utvecklingsarbete är inte en lyxverksamhet, 
utan förutsättningen för en hållbar utveck-

ling av den svenska musikkulturen. Få är väl bättre 
skickade att hjälpa svenska institutioner med detta 
utvecklingsarbete än just de fria musikaktörerna; 
arrangerande musikföreningar, kammarmusiker, 
tonsättare och ljudkonstnärer som upp"nner,  
musicerar och utvärderar varje dag.

et är inte en naturlag som gör att 
samhället fortsätter inse vikten av o#entligt 
stödd musikverksamhet, det är en serie av 

medvetna beslut. Om det är vi i svenskt musikliv som 
i framtiden ska fatta några av dessa beslut, och inte 
andra som ska fatta dem åt oss, är det också vi som 
tillsammans måste leda vägen fram emot besluten. 

Tre procent av budgeten till forskning och utveckling 
är en bra början.

Martin Q Larsson
ordförande

 edan i våras driver Kungliga Baletten 
projektet Royal Collective, för att "nna och 
skapa innovation i den koreogra"ska 
processen, ett sätt att göra Kungliga Operan 
till en plattform för modern dans i Sverige. 
Dansarna får själva ansvaret för vad de ska 

visa, och publiken får möjlighet att följa processen 
inifrån och genom diskussioner påverka projektets 
riktning. 
 Moderna företag lägger idag –  procent av sin 
omsättning på forskning och utveckling av sin 
verksamhet, i allt väsentligt för att fortfarande "nnas 
kvar tio år senare. I svenskt musikliv står – med 
några $agranta undantag – det så kallade fria 
musiklivet för hela forsknings- och utvecklingsverk-
samheten. Att bedriva kontinuerlig musikalisk 
verksamhet på hög nivå med mycket små ekonomis-
ka resurser kräver en upp"nningsrikedom, snillrik-
het och "ngertoppskänsla utöver det vanliga. Men 
som alla F&U-avdelningar vet är utveckling en 
riskfylld verksamhet; o!a är det just de misslyckade 
experimenten som banar väg för de framgångsrika.

r det då samhällsekonomiskt försvarbart att 
just den del av musiklivet som har minst 
resurser att verka professionellt, även ska stå 

för det riskfyllda men nödvändiga utvecklingsarbe-
tet? Vore det inte mer rimligt att $er institutioner 
skulle följa i Operans fotspår och avsätta en del av sin 
verksamhet till konstnärlig forskning och utveckling? 
Med detta menas inte enbart att beställa nykompone-
rad musik, eller framföra sällan tidigare hörd musik 
av äldre svenska komponister; något som otvivelak-
tigt bör höra till institutionens huvuduppdrag.

ej, forskning och utveckling handlar om 
två parallella spår; Innovation och Utvärd-
ering. Innovation betyder kort och gott att 
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INNEHÅLL

Annat var det på Mozarts tid

programbladet till Dramatens nu aktuella 
uppsättning av Peter Sha#ers pjäs Amadeus ägnar 
sig Kungliga Operans chefdramaturg Stefan 
Johansson åt tidsresor. Han skriver så här: »Vad 
skulle förvåna en nutida operapublik mest – nu 
bortser jag från levande ljus, odörer och öppna 
salongsdörrar – om den av tidsmaskinen försattes 
till Mozarts och Salieris dagar? Jo, att operahusen 
nästan bara spelade nyskrivna verk. Urpremiärer 
och premiärer i ordets egentliga mening. Det vill 
säga stycken som inte spelats tidigare på just den 
scenen. Publiken gillade bara modern musik.«

a, i slutet av -talet var det en självklarhet 
att beställa musik från nu levande tonsättare. Över 
tvåhundra år senare är vi inte lika moderna. I dag 

är det främst gamla operor som intresserar den stora 
publiken. 

en kanske kan det bli ändring på det. Just nu 
pågår ett par projekt som har goda möjlighe-
ter att generera ny spännande operamusik 

med angelägna libretti. Vi skriver om Tone+text och 
Verker Underveis på sidorna –  i denna tidning. 
 Förhoppningsvis kan dylika projekt också upp-
muntra $er kvinnor att ge sig in på tonsättarbanan, 
trots att oddsen för att få sin musik spelad vid institu-
tionerna är skrämmande låga. Den kvinnliga under-
representationen på svenska orkestrars repertoarer 
belyser vi på sid – . 

ur representanter för musiklivet ser på 
att byta ut några verk av de tyska och österri-
kiska farbröderna mot tonsättningar skrivna i 

Sverige undersöker vi på sidorna – . 

Välkommen till ett späckat nummer av Tonsättaren!

Anna Hedelius
redaktör



inblick i hur tonsättare tänker:
– De pratar mycket om stämningar, 

känslor, stegringar, nedgångar. Det blir 
ett möte mellan två konstarter.

Tonsättaren Fredrik Hagstedt tycker 
det har varit väldigt inspirerande att ta 
del av andras idéer. 

– Här får man en personlig ingång, 
inte bara till operaidén utan bakgrun-
den till den också. Det fördjupar.

Han vill gärna samarbeta med någon 
av librettisterna framöver och har re-
dan känt av att det kan "nnas möjlighe-
ter till det.

– Det stora med en sådan här work-
shop är att det skapas kontaktytor.

Carl Unander-Scharin berättar att hu-
vudidén bakom Tone + Text är just att 
skapa nya kontaktytor mellan tonsät-
tare och librettister och öppna upp den 
o!a ganska slutna verkstad som ligger 
bakom att ett operaverk blir till.

– Det är ganska ovanligt att man i 
upphovsmannaledet, i större grupp, ar-
betar fram olika operaidéer och ger 
återkoppling i en verkstad, som vi har 
gjort här. 

Verkstaden han sy!ar på innehåller 
bland annat libretto- och musikutveck-
ling. Första dagen provade de speed da-
ting, vilket föll väl ut.

– På fem och en halv timme "ck del-
tagarna göra en opera tillsammans uti-
från olika ordspråk, som de "ck dra lott 
om. Det blev fem kortoperor som gjor-
des på blixtsnabba villkor. Vi gav dem 
vissa ledtrådar. Det satte "ngret på en 

 och 
skevhet plockar den elektro-
niska musiken upp humorn i 
dramatikern Sigrid Herraults 
libretto om stressade män-

niskor på ett kontor. De två sångarna 
(Carl Unander-Scharin och Andreas 
Landin) spexar loss på materialet, med 
illgröna luvor på huvudet. Jag be"nner 
mig på en uppsluppen musikimprovi-
sation under workshopen Tone + Text i 
Vadstena. Ett projekt som är uppdelat 
på korta, intensiva nedslag och som 
startade i april, i och med det första 
symposiet av tre – Operastorming i 
Stockholm (läs mer i Tonsättaren nr 

). Nu är det juli och vi be"nner oss 
på en fyra dagars workshop i Vadstena. 
En uppföljande workshop är planerad 
till nästa sommar. 

De diskussioner jag åhör på work-
shopen är livliga och intensiva. Det är 
högt i tak och stämningen känns enga-
gerad, även om det märks att workshop-
passen är uttömmande. Sju av deltagar-
na är librettister, fem är tonsättare. En 
av operaidéerna utspelar sig i en polsk 
mjölkbar. Under kommunisttiden var 

sådana barer mötesplatser för margina-
liserade människor. Librettot verkar ha 
ett arbetarklassperspektiv i botten. Ut-
maningen har varit att få till en lättsam 
och komisk opera, som samtidigt inte 
är musikal, berättar tonsättaren Jim 
O’Leary.

Tonsättaren Carl Unander-Scharin 
(som leder workshopen tillsammans 
med librettisterna Kerstin Perski och 
Maria Sundqvist, samt tonsättaren Ca-
tharina Backman) betonar att det är 
ovanligt att tonsättare och librettister 
får möta sångare i en så tidig fas som på 
den här workshopen, där två sångare 
(Andreas Landin och Miriam Treichl) 
stundtals är med och improviserar me-
lodier samt utvecklar texter. Kerstin 
Perski säger att anledningen till att en 
tonsättare och en librettist vill jobba 
ihop är mycket viktigare än själva idén 
de arbetar med. Maria Sundqvist tryck-
er på att även beställaren måste vara 
engagerad om arbetet ska gå i hamn. 
Medan Backman ly!er fram vikten av 
att som librettist skriva tydliga synop-
sis, då det är ett viktigt arbetsredskap i 
samarbetet med tonsättaren. En hel del 
av återkopplingen, under de timmar jag 
avlyssnar workshopen, handlar om att 
librettoidéerna innehåller för mycket 
text, om att skala ner och lämna utrym-
me för musiken. Andra att karaktärs-
teckningar behöver mer motstånd och 
fördjupning.

Sigrid Herrault, dramatiker som del-
tar i workshopen, uppskattar att hon får 

utvecklas? Två pågående 
projekt, med liknande grund
tankar, undersöker detta. I 
Tone+Text och Verker un
derveis får nya förmågor 
expertishjälp för att få fram 
material som i bästa fall kan 
blomma ut till en opera.



Men kan inte det stå i kon!ikt till om 
man vill tänja gränser och utveckla 
konstformen?

– Man brukar säga: »Learn the rules 
so you know how to break them pro-
perly.« Just detta att tänja gränser är na-
turligtvis någonting som alla vill. Men 
om man tänjer gränser utan att känna 
konstformen, så att det blir obegripligt 
för dem som ska framföra det och för 
dem som ska ta det till sig, då "nns det 
inget gott skäl att göra det.  

hel del av de utmaningar man möter när 
man skapar opera. Dels att det tar lång 
tid att skriva musik och dels pressen att 
jobba mot en deadline.

Som tonsättare bör man ska#a sig 
förståelse för hur musiker och sångare 
upplever det praktiska arbetet med not-
materialet, menar Unander-Scharin, så 
att de inte snubblar på onödiga svårig-
heter i notbilden. Noterna ska vara lätta 
att dechi#rera och svårigheterna konst-
närligt motiverade. 



Han talar hellre om fungerande pro-
cedurer. 

– Operahusen har ett stort ansvar att 
vara proaktiva och anordna workshops, 
för att utveckla operaformen. De borde 
ha ett kontinuerligt arbete med detta. 
En verkstad på varje operahus, det är 
inte för mycket begärt.
Hur tänker du kring att blanda in 
elektronisk musik i opera?

– Operakonsten utgår nästan alltid 
från det sjungna, rösten. Jag arbetar rätt 
mycket själv med elektronik och röst 
och det är svårt att få de två värdena att 
smälta samman, så att de tillför varan-
dra någonting. 

För honom handlar det om vilka his-
torier som är meningsfulla att använda 
elektronik i. 

– Det blir ju inte meningsfullt bara 
för att vi har mobiltelefoner, allihop.

Att försöka vrida och vända på gamla 
top-ten-operor och sätta på dem en ny, 
samhällstillvänd kostym, för att de ska 
säga något om vår samtid – det tror han 
inte på.

– Vill man tala om vår tid så kan man 

faktiskt göra det med vår tids uttrycks-
medel. 

Låt oss så för$ytta oss till Norge. Me-
ningen med Verker underveis är att det 
ska uppstå ett ömsesidigt närmande 
mellan institutionerna och kreatörerna. 
Projektet har sitt säte på Operan i Oslo 
och pågår i stort sett kontinuerligt un-
der totalt fyra års tid. Här är det fokus 
på tonsättarna som gäller. 

– Operahuset i Oslo ställer sina fy-
siska och personella resurser till förfo-
gande för att kunna jobba med förslag 
från tonsättare, berättar Jonas Forssell, 
svensk komponist som sitter i urvals-
kommittén för Verker underveis  
(och även ingår i styrgruppen för 
Tone + Text).

– Vi "ck in –  förslag och gick vi-
dare med kanske  av dem i den första 
omgången. Sedan har vi tagit in nya för-
slag varte!er. 

Förslagen kan exempelvis handla om 
temaidéer för en opera. Eller att man 
vill prata med en regissör om sin idé. El-

ler testa några scener på golvet. En ton-
sättare ville göra en opera runt pendeln 
som fenomen. De provade förslaget, 
men det stannade i det abstrakta och 
eteriska. Att upptäcka att en idé inte 
fungerar kan också ha sin poäng, me-
nar Jonas Forssell.

– Vissa vill tonsätta pjäser, men det 
blir alldeles för långt och plottrigt. I 
opera bör repliken vara ett benrangel, 
resten ska fyllas med upprepningar och 
musik. Vi har också tittat på motivval 
när vi gjort våra urval. Och frågat oss: 
Vad är opera bra på?

Det "nns en tydlig tendens hos vissa 
tonsättare att beskriva sin process och 
sina redskap, att de till exempel vill ex-
perimentera med cello som uttrycks-
medel, snarare än vad de vill fylla ope-
ran med, tycker Jonas Forssell. 

– Då kanske man ska syssla med något 
annat än just opera, därför att folk i ge-
men struntar fullständigt i vilken väg 
som har tagits till det sceniska uttrycket.

En eller ett par gånger per termin pre-

” 
Operabeställ-
ningar har av 

tradition liknat hur 
ma!an lejer mör-
dare på Sicilien. ”



senterar deltagarna ett gestaltat frag-
ment till ett tänkt verk, för exempelvis 
en operachef. Vilket är betydligt mer 
verkningsfullt än att bara komma med 
information på ett papper, tror Jonas 
Forssell, och refererar till danske opera-
dramaturgen Henrik Engelbrechts ord:

– Operabeställningar har av tradition 
liknat hur ma%an lejer mördare på Sici-
lien. Man får halva beloppet, går iväg 
och uträttar sitt smutsiga värv, levererar 
liket i en säck och får resten. Operabe-
ställarens ansvar är, precis som när det 
gäller mord på Sicilien, inget alls. Det 
enda man gör är att betala, sedan får 
man hoppas att det är rätt lik i säcken.

– En aktiv beställare ska ha något av 
den här Verker underveis-mentaliteten, 
man ska gå in o!a i processen: Hur lig-
ger du till? Vad behöver du hjälp med? 
Har du en aning om hur stor orkester du 
behöver? Hur man disponerar resur-
serna måste planeras väldigt noga.

Ett av problemen i projektet är att det 
har varit svårt att knacka hål i den stora 
operans strukturer och få loss de resur-
ser som huset trots allt säger sig ha, en-
ligt Jonas Forssell. Sedan har det varit 
spartider – resurserna måste användas 
oerhört knapert.
Vems ansvar tycker du det är att se 
till att vi får en mer samhällstillvänd 
och mångfaldig opera? 

– Jag skulle nog säga att det är allas 
ansvar. En tonsättare och librettist har 
inget annat ansvar än att vara sanna 
mot sina egna idéer och preferenser. Att 
vara politisk är inte en plikt, det är en 
möjlighet.

Jonas Forssell skulle önska ett system 
av seriekopplade nybeställningar där 
$era operainstitutioner samarbetar 
kring olika uppsättningar av samma 
opera, för att upphovsmakarna ska få 
möjlighet att slipa på sina verk. 

Idag upplevs kontakten mellan be-
ställare, tonsättare och librettister som 
ganska dålig av bägge sidor, menar han.

– Bland operafolk, som helst av allt vill 
sjunga vackra Puccinimelodier, upplevs 
den nya operakonsten som besvärlig. 
Osångbar. Den är tids- och resurskrä-
vande, dyr att producera och resultatet 
blir ändå inte tillräckligt bra för att nå-
gon ska kunna vara nöjd med det. Och 
framför allt, det kommer inget folk.

– Ser man det från upphovsmännens 
sida upplevs intresset från institutio-

” En tonsättare  
och librettist  

har inget annat ansvar 
än att vara sanna mot 
sina egna idéer och  
preferenser. Att vara  
politisk är inte en plikt, 
det är en möjlighet.”

nerna som absolut noll – förnyelse för 
dem är att plocka in de hetaste teater-
regissörerna och låta dem vrida ut och 
in på de mest kända operaverken. Insti-
tutionerna är inte intresserade av nya 
klangvärldar eller nya sätt att berätta, 
utan de är stenhårt låsta till en  år 
gammal dramaturgisk idé om vad ope-
ra är och den ska helst sjungas på ita-
lienska. Då kommer folk. 

Båda perspektiven är karikatyrer, 
men båda stämmer, menar han, och ef-
terfrågar ett närmande, både från ton-
sättarnas sida och från operahusens, om 
konstformen ska utvecklas. Han tror 
också det krävs att de stora operastjär-
norna är med och driver nyskapande 
projekt, om operahusen ska våga satsa. 
Dessa sångare kan locka stor publik, 
även om tonsättaren är okänd och verket 
tycks svårtillgängligt. Men det handlar 
också om utbildningarnas inriktning. 

– Inom nästan all konstnärlig utbild-
ning har fokus varit koncentrerat på att 
utveckla personligheter snarare än tek-
niker. Det är av nöden att man går till-
baka till grundträning: skriv dig ige-
nom musikhistorien. När du väl har 
gjort det kan du göra vad som helst. 



saker, och för att producera nya verk. 
Vad har du för inställning till publi-
ken och publikens förväntningar när 
det gäller Göteborgsoperans reperto-
ar? Vill du ge publiken det de vill ha 
eller det de inte visste att de ville ha? 

– Jag är intresserad av att fördjupa 
upplevelserna hos vår nuvarande 
publik genom att presentera ett brett 
urval av operor och musikteater i 
produktioner av världsklass. Jag drivs 
också av en önskan att upptäcka och ta 
bort hindren för våra potentiella 

ur ser du på att producera  
nyskriven opera av samtida 
kompositörer för Göteborgs- 

operan? 
– Musikteater är troligen den äldsta 

scenkonstformen – man kan hitta 
exempel på den i de $esta kulturer över 
hela världen. Det "nns ett basalt behov 
hos människor att utforska, undersöka, 
ifrågasätta och re$ektera över sin värld 
genom historier som berättas med 
hjälp av musik, ord, bilder och 
handlingar. E!er  år med en 
konstform som i väst kallas för opera, 
"nns det naturligtvis många verk som 
talar direkt till de mänskliga tillstånd 
som fortfarande berör oss – och 
publiken kommer ha möjlighet att se 
många av dem på Göteborgsoperan – 
men vi behöver skapa utrymme för nya 
verk också, nya re$ektioner och 
frågeställningar. Ibland kommer 
kanske ett sådant verk "nna sitt 
naturliga hem på huvudscenen – Hans 
Gefors kommande opera Notorious till 
exempel – andra konstnärer kanske 
vill utforska andra typer av scener och 
miljöer, och deras verk kan behöva ett 
annat utrymme. 

Jag vill att Göteborgsoperan ska ha 
möjlighet att erbjuda utrymme för 
samarbeten mellan konstnärer (och 
det behöver inte alltid vara mellan en 
librettist och en tonsättare) för att 
skapa och utveckla opera, arbeta 
praktiskt med framträdanden, testa 

publik. Det gör mig alltid upprörd när 
någon säger »Jag tycker inte om opera«, 
men sedan i nästa mening medger att 
de aldrig har tagit del av någon opera. 
Vi måste jobba hårt för att ge så många 
människor som möjligt tillträde till det 
som, trots allt, är deras operahus. 

Men nu till din speci"ka fråga… 
Låt mig svara med en jämförelse. Till 
jul kan du fråga din vän vad hen 
önskar sig i julklapp, och sedan ge hen 
detta; eller du kan tänka på personen 
och försöka ge denne en överraskning. 
Överraskningar kan såklart bli 
misslyckade, men det är mycket mer 
spännande när de fungerar, än att följa 
önskelistan. 
Vad tycker du din viktigaste uppgi" är 
som chef, när det gäller att utveckla 
uttrycket och formen hos opera? 

– Opera ger fullödig träning för 
fantasin, intellektet och känslorna. 
Den verkar i det fält av musik som 
gräver djupt i det omedvetna, den 
utmanar intellektet med ord och idéer, 
och retar vårt syncentrum med 
fängslande bilder. Formen och 
uttrycket bör inte utvecklas av 
självupptagna eller abstrakta anled-
ningar, utan av nödvändighet, bero-
ende på en passionerad längtan e!er 
att kommunicera och dela idéer, 
frågeställningar och komplexa känslor. 
Mitt jobb är att presentera förträ&iga 
uppsättningar, och uppmuntra till 
bredast möjliga deltagande.

Beethoven tar 
kvinnornas 



Nästan!var!tredje!o"entligfinans-
ierad!svensk!orkester!har!enbart!
verk!av!manliga!tonsättare!på!årets!
säsongsrepertoar#!Trots!en!total!
ökning!från!förra!året!är!de!kvinn-
liga!tonsättarna!i!fortsatt!skriande!
minoritet#!

 av Kvasts 
(Kvinnlig anhopning av svenska ton-
sättare) årliga genomgång av nitton 
konserthus som "nansieras med o#ent-
liga medel. Visserligen är årets si#ror 
nära på en hundraprocentig uppgång 
jämfört med orkesterrepertoaren under 
det gångna året. Samtidigt kvarstår fak-
tum: mindre än åtta procent av verken 
på säsongsrepertoaren –  är 
komponerade av kvinnor, lika stor del 
som Beethoven ensam mäktar med.

Trots att så gott som samtliga ansva-
riga chefer och konstnärliga ledare som 
Tonsättaren talat med menar att det 
"nns en medvetenhet och en strävan 
e!er större jämställdhet på repertoaren, 
så reserverar sex av  konserthus re-
pertoaren för manliga komponister. 
Detta medan åter andra orkestrar visar 
på en närmast obetydlig andel program-
mering av kvinnliga tonsättare.

Uppsala kammarorkester har till ex-

empel gått från nära  procent kvinn-
liga tonsättare förra året till  procent 
under – . 

– Vi ser det inte som ett problem, sä-
ger Mona Gunnarsson, orkesterchef för 
Uppsala kammarorkester. Vi är nöjda 
med vårt program, men inte med för-
delningen utan strävar e!er mer balans 
ur genussynpunkt.

– Under de senaste åren har vi med-
vetet samlat på oss kunskap och skapat 
en större medvetenhet i programrådet. 
Men det är ju inte alltid man lyckas så 
bra. Jag tycker att just medvetenheten är 
väldigt viktig och att man fortsätter 
sträva e!er att uppnå en bra balans. Inte 
bara då det gäller tonsättare utan även i 
valet av solister, dirigenter och orkes-
termusiker, säger Gunnarsson.

Av konserthus som inte alls spelar kvin-
nors verk under kommande säsong 

Beethoven tar
      kvinnornas
           plats     

R E SERVER A D



Lindström menar även att si#rorna 
för Camerata Nordica inte är helt rätt-
visande.

– Det är sant att av generalprogram-
mets sex produktioner så är inga verk 
komponerade av kvinnor. Samtidigt 
har vi ett -årsjubileum i år, där $era 
verk är skrivna av kvinnor, bland annat 
en nykomponerad trumpetkonsert av 
Anna-Lena Laurin, och som inte syns i 
undersökningen.

Stina Lyles, ordförande i Kvast, anser 
att det är ett större problem när $era 
stora och regionalt viktiga symfonior-
kestrar år e!er år har en mycket låg an-
del verk av kvinnor. 

– Somliga orkesterchefer har inga 
som helst ambitioner att få in kvinnliga 
tonsättare på repertoaren, och ser det 
som ett ickeproblem, säger Lyles. Det 
"nns gott om äldre kvinnliga tonsättare 
som har osynliggjorts och fallit i glöm-
ska, precis som andra kvinnor försvun-
nit i historieskrivningen.

När Kvast startade sina undersök-
ningar , med sy!et att verka för 
ökad jämställdhet på orkesterreper-
toraren, var endast ett av  verk kom-
ponerat av en kvinna, vilket visar på en 
väsentlig ökning fram till i dag. Men 
ökningen speglas främst hos ett fåtal 
konserthus åt gången. 

I år tillhör Wermlands-Operan en av 
de orkestrar som framför musik av ett 
ovanligt högt antal kvinnliga kompo-
nister. Med sina  procent är man näst 
bäst e!er Stockholms läns blåsarorkes-
ter (  procent). Ole Wiggo Bang, opera- 
och orkesterchef vid Wermlands-Ope-
ran, säger att han och hans medarbetare 
jobbar målmedvetet för att få fram verk 
som inte ingår i allmänrepertoaren. 

– Det är viktigt att spegla ett histo-
riskt perspektiv, att ge en exempli"ering 
av tidsbilder. Vi vet att det skrevs många 
verk av kvinnliga kompositörer som inte 

åter"nns Helsingborgs symfoniorkes-
ter, Nordiska kammarorkestern, Svens-
ka kammarorkestern i Örebro, Dalasin-
foniettan, Norrlandsoperans symfoni- 
orkester och Camerata Nordica.

Gregor Zubicky, konstnärlig produk-
tionschef på Örebro konserthus, be-
kymras inte av den kvinnliga frånvaron 
två år i följd och hänvisar till bättre si#-
ror tidigare år.

– Sett över en hel säsong ser jag det 
som en ren tillfällighet, även om jag 
blev lite överraskad över si#rorna, säger 
Zubicky.

– För mig personligen är det inte en 
fråga om kön. Jag anser inte att det är 
viktigt att programmera kvinnliga ton-
sättare för saken skull, men det hindrar 
inte att många av de mest intressanta 
tonsättarna i dag är kvinnor.

Kjell Lindström, länsmusikchef för 
Kalmar län och ansvarig för Camerata 
Nordica, menar att det är viktigt att ha 
nyskriven musik på repertoaren och 
även verk skrivna av kvinnor.

– Samtidigt får du verkligen leta om 
du ska gå långt tillbaka i tiden och hitta 
kvinnliga tonsättare. 



"ck någon plats i samtiden. Det är vårt 
jobba att hitta dem. Och det "nns också 
verk som alla känner till men som ingen 
vill försöka sig på, säger Wiggo Bang. 

Han nämner ett exempel från Werm-
lands-Operan från i våras, Elfrida 
Andrées och Selma Lagerlöfs opera  
Fritiofs Saga. 

– Naturligtvis inte i Wagners klass, 
men det skapar en del frågor om vad som 
skulle ha blivit resultatet om hon [Elfri-
da Andrée] hade fått uppmuntran och 
på så vis kunde ha skrivit $er operor. 

– Det är väldigt viktigt att i dessa 
sammanhang ta fasta på det som "nns 
av kvalitet, säger Wiggo Bang och po-
ängterar att detta gäller för alla kompo-
sitörer, oavsett kön. 

Berwaldhallen, som i 'ol kritiserades 
starkt för ett säsongsprogram där  av 

 kompositörer var män, står för årets 
uppgång, när de –  spelar nästan 

 procent verk av kvinnliga tonsättare.
– Det ligger inom public service- 

uppdraget att främja jämställdhet och 
mångfald. Vi anser också att det är vik-
tigt att få fram förebilder. Kan vi spela 
mer musik av kvinnliga tonsättare tror 
vi att det främjar utvecklingen för kom-
mande generationer, säger Hanns Ro-

dell och Michael Tydén, orkesterchef 
respektive konserthuschef för Berwald-
hallen, med ansvar för Sveriges Radios 
symfoniorkester och Radiokören.

Kvasts undersökning visar även att  
procent av verken, varav fyra procent 
kvinnor, är skrivna e!er . Av totalt 

 verk är endast  uruppföranden, 
även här är kvinnorna underrepresen-
terade med ungefär  procent.

Stina Lyles tror generellt att konsert- 
husen måste bekämpa »tendenserna till 
musealt musikarvsvårdande« och i stäl-
let ta ett kliv ut i samtiden om man ska 
kunna uppfattas som angelägna och nå 
en ny publik. 

– Den rådande "xeringen vid gubbar 
uppfattas nog inte som rimlig av yngre 
generationer, säger Lyles och bedyrar 
att Kvast inte har någonting emot Beet-
hoven. 

– Men att denne manlige tonsättare 
tar lika stor plats på den samlade reper-
toaren som alla kvinnliga tonsättare 
tillsammans är nästan komiskt. Det vi-
sar att repertoaren är mycket likriktad 
och fantasilös.  

Läs mer om Kvasts undersökning på 
kvast.org

” 
Den rådande fixeringen 
vid gubbar uppfattas 

nog inte som rimlig av yngre 
generationer.”



 deltagandet 
kan ställas mot Kvasts senaste under-
sökning av orkesterrepertoaren, där  
procent av all orkestermusik e!er  
är komponerad av kvinnor. 

– Jag är övertygad om att program-
gruppen först och främst har bedömt 

innehållet. Kompositörens kön har va-
rit en ointressant parameter, säger Jari 
Eskola, tjänstgörande verksamhetsdi-
rektör för Nordic Music Days.

Eskola menar också att si#rorna –  
inbjudna män och nio kvinnor från 
Norden – speglar antalet aktiva kompo-
sitörer. Av årets totalt  ansökningar  
till de nordiska musikdagarna kom  
procent från kvinnor och  procent 
från män. 

Av  svenska representanter är tre 
kvinnor: Lei Feng Johansson, Mirjam 
Tally och Leilei Tian. 

Få kvinnliga tonsättare  
även på  
Nordic Music Days
Inte!bara!svenska!orkestrar!har!en!
låg!kvinnlig!mönstring!i!höst#!Av!
samtliga!kompositörer!represente-
rade!under!Nordic!Music!Days!i!
Helsingfors$!%&–%'!oktober$!är!bara!
tolv!procent!kvinnor#



 sedan några 
år generaldirektör på Statens musik-
verk, men satt under  år i olika or-
kestrar innan hon var vd för Vadstena-
Akademien. Hon håller med om :s 
uppfattning att det är vanligt att spela 
musik av döda män i orkestrarna. 

– Vart alla döda kvinnliga tonsättare 
har tagit vägen i historien kan man fun-
dera över, eller hur? Vi har ett jämställd-
hetsuppdrag på Statens musikverk och 
har tilldelat just Levande musikarv stöd 
för att ly!a fram kvinnliga tonsättare i 
sitt projekt. Det vore märkligt om histo-
rien återberättades utifrån bara halva 
mänsklighetens perspektiv, och vi blir 
rikare av att få en mer representativ re-
pertoar.

Samtidigt vill Stina Westerberg  
gärna nyansera bilden av ett slentrian- 
tänkande hos orkestrarna.

– Frågan är $erdimensionell, det 
"nns en rad olika orsaker till repertoar-
val. Det "nns repertoarverk som man 
vill spela för att de utvecklar orkestern 
som instrument, bygger dess kunskap 

I Tonsättaren  

gör svenskt musikarv genom att ge ut källkritiska notutgåvor från 
förr. Vi berättade också om Föreningen Svenska Tonsättares  
kampanj för att få svenska orkestrar att spela nutida svensk  

konserthusen i frågan om mer svensk musik, äldre och nyskriven, 
på repertoarerna? Vi har talat med några representanter.



och visar dess professionella kvalitet. 
Och så kommer ju repertoaren med de 
dirigenter man vill arbeta med. En vi-
sionär dirigent kan göra mycket för den 
samtida musiken. Ett exempel är Her-
bert Blomstedt, som under hela sin kar-
riär har varit en ambassadör för svensk 
musik. Eller solister som Christian 
Lindberg, Håkan Hardenberger och 
Martin Fröst, som samarbetar med ton-
sättare i Sverige och därmed bygger upp 
en svensk repertoar.

Hon tycker heller inte att man kan 
blunda för att det "nns många klassiker 
som publiken älskar att höra igen och 
igen.

– Men repertoaren byggs ju upp över 
tid med nya verk som får fäste i orkest-
rarna, attraherar publiken och så små-
ningom också blir klassiker. Min egen 

betsformer, eller till och med nya distri-
butionsformer – som Göteborgs kon-
serthus, där man jobbar med att sända 
konserterna direkt och därmed nå en 
helt ny publik.

Solocellisten Mats Olofsson i Gävle 
symfoniorkester sitter även i orkesterns 
programråd. Han beskriver hur arbetet 
med programläggningen har föränd-
rats på ett sätt som försvårar att styra in 
mer svenskt och mer nyskrivet på  
repertoaren.

– Agenturerna har börjat få rätt 
mycket makt över programinnehållet, 
de ser till att deras klienter utvecklar sin 
egen repertoar. Tidigare arbetade vi så 
att programkommittén satte program 
som vi försökte få dirigenter att ta sig 

erfarenhet från Vadstena-Akademin är 
att de $esta människor är öppna och 
ny"kna på ny musik och nya konstnär-
liga uttryck. Men det är en förändrings-
process som tar tid. Det behövs kanske 
nya konstnärliga utryck, nya samar-

” Man kan inte 
sätta äldre, 

oläsligt material i 
händerna på en stor 
gästdirigent som 
kommer utifrån, det 
går bara inte.”



an, sedan blev programmet kanske re-
viderat men i stort sett som vi önskade. 
Nu för tiden börjar man med att boka 
upp solister och dirigenter och så kom-
mer repertoaren i andra hand, och styrs 
därmed i hög utsträckning av vad de 
man bokat har för preferenser. Många 
av de vi vill boka hit är ju inte svenskar 
och det "nns några stycken, men de är 
få, som visar intresse för att spela lokal 
musik.

Därför sätter Mats Olofsson stort 
hopp till Levande musikarvs arbete 
med källkritiska notutgåvor.

– Det är ett jätteviktigt arbete. Man 
kan inte sätta äldre, oläsligt material i 
händerna på en stor gästdirigent som 
kommer utifrån, det går bara inte. 

Mats Olofsson tar även, liksom Stina 
Westerberg, upp publikens intresse för 
klassiker och att förändringen av reper-
toaren tar tid.

– I Stockholm kanske det går att sälja 
en konsert som avslutas med en Ture 
Rangström-symfoni. Men i Gävle skulle 
det vara svårt, det skulle synas direkt  
på biljettförsäljningen. I en storstads- 
publik "nns kanske  presumtiva 
Rangströmfans men här kanske de är 
tio. Publiken reagerar på klassikerna, 
det är helt klart. Vi har precis drivit ett 
projekt för att få tillbaka abonnent-
stocken och det har gått jättebra, men 
det har också inneburit ett extremt kon-
ventionellt program i några år. Den 
långsiktiga ambitionen är dock att vår 
publik ska börja lita på att vi har så bra 
omdöme att de kan vara säkra på att vi 
presenterar ett bra program. 

Han påpekar även att intresset för 
svensk musik har varierat över tid.

– Min personliga känsla är att det 
spelades mycket mer svensk musik på 

-talet. Det fungerade för att publi-
ken var mer trogen, de var också mer 
utbildade, kunnigare. Man hade en an-
nan musikundervisning i skolan och på 

-talet fanns Radiokonservatoriet 

som fungerade som en distanskurs i 
musik för hela svenska folket. Samtidigt 
kanske man skrämde bort en del publik 
på - och -talen, åtminstone här 
i Gävle när Carl Rune Larsson var chef 
och nästan bara spelade nutida svensk 
musik. Man måste hitta en bra balans.

Just den där balansen har Stefan Fors-
berg, vd för Konserthuset i Stockholm, 
ett särskilt uttryck för.

– Vi brukar tala om »den musikaliska 
kostcirkeln«. Här ska "nnas både det 
historiska arvet och den nutida musik-



av alla kvinnliga tonsättare och till-
gängliggjorde materialet i sökbar form. 
Det "nns en oerhört hög kunskap i kon-
serthusens programråd och dessa frå-
gor diskuteras vid varje möte, men ini-
tiativ som dessa underlättar arbetet. Vi 
kan till exempel säga att till nästa möte 
kan alla söka och leta fram fem verk var 
av svensk nutida eller historisk musik, 
eller av kvinnliga tonsättare.

Även Stefan Forsberg återkommer till 
publikperspektivet, och frågan om för-
troendet.

– I skatte"nansierade verksamheter 
är det en oerhört viktigt del att det kom-
mer publik. Och då är det ju så klart en 
fråga om vad man sätter i skyltfönstret. 
Ska man lyckas göra en kra!ig föränd-
ring av repertoaren måste man därför 
vinna publikens förtroende. Det har jag 
jobbat mycket målmedvetet med de se-
naste tio åren. Och det är det som gör att 
vi internationellt o!a får frågan hur det 
är möjligt att vi kan presentera så myck-
et ny musik. Jo, för att vi har vunnit vår 
publiks förtroende. Det är enda vägen 
som Sveriges orkestrar måste gå.

en. Det historiska arvet är huvudupp-
draget för symfoniorkestrarna, den 
klassiska musikens vagga har varit i 
Tyskland och Österrike, och en stor del 
av detta historiska arv är det som kling-
ar på svenska scener, så är det. Men vi 
arbetar med att ly!a den nya musiken 
in i vårt sammanhang. Kopplingen 
mellan det historiska arvet och den nu-
tida musiken är en oerhört levande dis-
kussion i vårt konserthus.

Som exempel tar Ste-
fan Forsberg deras ton-
sättarfestival, tonsättar-
weekend och beställ- 
ningsverksamheten på 
mellan tre och fem verk, 
samt Konerthusets en-
semble-in residence, nu  
Norrbotten , som 
beställer nya verk eller 
presenterar verk av nu 
levande tonsättare. 

– Vi vill att publiken ska upptäcka det 
de inte visste att de tyckte om, samtidigt 
som de får höra vissa mästerverk. Det är 
inte alltid man får till allt man vill un-
der en säsong men diskussionen utgår 
från vårt kostcirkelsperspektiv. 

Konserthuset ägnade vid lanseringen 
av Levande musikarv en vecka åt kon-
serter och föreläsningar om projektet, 
något som återkommer även i år.

– Levande musikarv är ett bra sätt att 
öka kunskapen, på samma sätt som när 
föreningen Kvast gjorde en inventering 

”



Notiser

 
för fjärde året

Så låter Västerås

»!Det är strukturellt nästan 
omöjligt för en tonsättare  
att försörja sig på sitt yrke 
– vi är längst ner i 
näringskedjan, och de 
dirigenter/artister/sångare, 
som jag arbetar med kan på 
några veckor tjäna det jag 
tjänar på ett år.«



Notiser och tongångar

Sjungande instrument i Umeå
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också om att 
ligga på en "ol? Trodde väl det! 
Kanske "ck du rentav möjlig-

heten under förra årets Sound of 
Stockholm, då violinisten George 
Kentros, ljudkonstnären Ka#e Matt-
hews och scenografen Caroline Ro-
mare presenterade den gigantiska 
plywood"olen Vitula Physicata för 
första gången.

Vitula Physicata är mer än ett in-
strument. Det är en skulptur i form 
av en enorm violinkropp. När musi-
kern spelar genomströmmas träet av 
musikens vibrationer.

– Vi har utgått från sex toner som 
används av violinbyggare för att 
»stämma« "olkroppen, berättar Ge-
orge Kentros. Dessa frekvenser mot-
svarar konstigt nog inte violinens 
strängar utan är med violinistens 
öron »ostämda«. Jag spelar långa to-
ner som härstammar ur dessa, och 
violinkroppen som publiken sitter på 
vibrerar ungefär som min egen violin 
vibrerar när tonerna spelar.  

Poängen är att ge en så verklig-
hetsnära förnimmelse som möjligt 
av hur det känns att spela violin.

– Därför spelade Ka#e in violin från 
fem mikrofoner som placerades bland 
annat intill mitt eget öra, under violin-
kroppen, vid stallet och så vidare. 

Det experimentella "olprojektet 
underlättar för publiken att ta till sig 
annars svårsmälta idéer kring ljud 
och musik.

Två exklusiva föreställningar med 

INSTRUMENTET

”Vitula 
Physicata är 
mer än ett 
instrument. 
Det är en 
skulptur 
i form av 
en enorm 
violinkropp.”

D

Världens största fiol. En  
plywoodskulptur att ligga på. 

Vitula Physicata gavs på Audiorama 
under förra årets Sound of Stock-
holm och ytterligare några livekon-
serter under försommaren. 

– Flera i publiken "ck då en oer-
hörd lust att lära sig spela violin. 
Framförallt får många en känsla av 
violin som ljudalstrare mer än som 
ett "nkulturellt instrument, vilket 
framöver underlättar för dem att 
lyssna på de faktiska ljuden som "nns 
i ett violinstycke. Och det är ju trots 
allt en del av poängen med att lyssna 
på musik överhuvudtaget.


