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Vital 250-åring firas med konsertfyrverkerier över hela landet 
 
Kungl. Musikaliska Akademien har en lång och anrik historia som en av svenskt musiklivs främsta 
stöttepelare, med stipendier och ärofyllda priser. Akademien grundlades 8 september 1771 och i år 
firas 250-åringen med oceaner av klingande toner. Hela jubileumsåret är ett #musikensår då 
konsertscener och orkestrar på akademiens initiativ har uppmärksammat jubilaren med konserter, 
seminarier och workshops. Omkring 130 musikaliska aktiviteter från Ystad i söder till Piteå i norr 
genomförs under året. Och extra spektakulärt har detta jubileumsår varit eftersom scenerna öppnats 
upp för publik. 
 
- Akademien har en stolt tradition att förvalta, men präglas också av initiativförmåga och 
framtidsvision. Det vi gör idag blir morgondagens historia, säger Susanne Rydén, Kungl. Musikaliska 
Akademiens första kvinnliga preses (ordförande).  
 
250-åringen, i år piggare än någonsin, fungerar i svenskt musikliv som en förnyande och initierande 
kraft. Detta genom att öppna musikaliska utbildningar, tillgängliggöra musik och starta upp olika 
projekt som främjar svensk tonkonst. Exempel på detta är kulturlivets enda tankesmedja ’Unga 
tankar om musik’ som verkar för att bredda genrer och representation inom akademien samt den 
digitala satsningen ’Levande musikarv’ som tillgängliggör hyllkilometrar av äldre svensk musik att 
laddas ner helt gratis. Här kan också nämnas viljan att skapa stor förändring. Samarbetet med The 
Afghanistan National Institute of Music, gav möjlighet för unga afghanska musiker att förkovra och 
uttrycka sig genom musik. 
 
Dagens akademi är en stark röst i debatten inom svenskt musikliv och sätter tryck på politiker om 
bland annat Kulturskolans betydelse, jämställdhet i musikbranschen och den hårt eftersatta 
återväxten inom blåsmusiken. Den har också öppnat upp för mer representation och fler genrer inom 
svensk tonkonst, ett förändringsarbete som tar tid. Förutom klassisk musik och kyrkomusik, som det 
handlat om historiskt, är nu även världsmusik, folkmusik och jazz en del av akademiens 
arbetsområden. 
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- Man kan se akademiens roll som ett omhuldande av ett helt musikliv. Från rätten att uttrycka sin 
röst som barn samt stipendieutdelningar till den unga lovande musikern, till utmärkelsen att väljas in 
som ledamot i akademien och hedersbetygelser för långt och betydelsefullt musikvärv, säger Fredrik 
Wetterqvist, Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare.  
 
Finns det då inga skandaler att avslöja? 
 
- Jo, tidigt hade man en blodig skandal. En av akademiens tidigaste preses, Clas Fredrik Horn af 
Åminne, var delaktig i komplotten kring mordet på kung Gustav III, akademiens grundare. Vi ska fira 
födelsedagen den 8 september på ett betydligt lugnare sätt med tårta och livemusik, säger Mattias 
Lundberg, akademiledamot och professor i musikvetenskap. 
 
Ur traditionen, in i framtiden. 250 års kommande musikhistoria skapas nu.  
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