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»Treklang« av 2004 års mottagare av det stora Christ Johnsonpriset, Miklós Maros, uruppfördes av Malin Lindström, sopran,
Bengt-Åke Lundin, piano, Mats Möller, ﬂöjt, och Jan Stigmer,
violin, vid Akademiens högtidssammankomst.

Eders Majestät, ärade gäster, kära vänner och
ledamöter, Kungl. Musikaliska Akademiens 234:e högtidssammankomst är härmed öppnad.

gunnar petri
akademiens preses

Vi har just haft glädjen att få lyssna till musik av ledamoten Miklós Maros, och därtill ett uruppförande!
Tack, käre Miklós, för det!
Texten till stycket var emellertid inget uruppförande. Den kommer ur en diktsamling av Oskar Fredrik. Det är förstås allmänt bekant att bakom denna
pseudonym, som skulle kunna föra tanken till en
schlagertextförfattare från fyrtiotalet, döljer sig arvfursten, hertigen av Östergötland och så småningom
kungen Oscar ii. Mindre allmänt känt är kanske att
han också var en långvarig och uppskattad Preses i
denna akademi. Han höll längre tal vid högtidssammankomsterna än vad jag kommer att göra här i kväll
och han arrangerade även själv musik att framföras
till dessa sammankomster, vilket jag också kommer
att bespara Er. Han lade ned stor möda på Akademien
och använde sitt inﬂytande i dess tjänst, varpå det i
vår tid mest påtagliga minnesmärket är det hus och
den sal där vi nu vistas. Han skulle säkert ha uppskattat att bli uppmärksammad närmare hundra år efter
sin bortgång inte bara för den ledsamma unionsupplösningen utan också just på det sätt som genom
Miklós’ försorg har skett här i kväll.
Sedan den förra högtidssammankomsten har tre ledamöter för alltid lämnat vår krets. De är dirigenten
och hovkapellmästaren Sixten Ehrling, dirigenten
Carlo Maria Giulini och bibliotekarien Bo Lundgren.
Deras insatser skall inte glömmas. Genom sina livsgärningar har de var och en på sitt sätt byggt vidare på
det stora musikaliska arv som varje generation lämnar vidare till den nästföljande. Akademien hedrar
deras minne.

Akademiens högtidsdagsfotograf: Christoffer Bergström.

För Akademiens förnyelse och förmåga att spela en
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roll i det aktuella musiklivet är invalen av strategisk
betydelse. Akademien är alltjämt fast förankrad i den
struktur av högre musikutbildning, musikforskning
och institutioner som i mångt och mycket har sina
rötter hos Akademien själv men numera tagits över
av den offentliga kulturpolitiken. I gengäld har Akademien blivit en oberoende institution, som med
integritet och auktoritet kan följa, diskutera, bedöma och påverka vad som sker. Därför måste dess
sammansättning, med en viss fördröjning som ger
tid till eftertanke, spegla de värderingsförändringar
och genreförskjutningar som äger rum innanför och
omkring musiklivets institutioner och i samhället i
stort.
Akademien har under året invalt tre nya svenska
ledamöter och två utländska ledamöter. De är hovsångerskan Britt Marie Aruhn, tonsättaren Marie Samuelsson, jazzmusikern Bobo Stenson, chefsdirigenten Alan Gilbert, den norske musikvetaren professor
Tellef Kvifte och den italienske dirigenten Riccardo
Muti. Deras ledamotsnummer är 960 till 962 respektive 447 till 449, allt räknat från Akademiens grundande 1771. De är nya och vitaliserande länkar i lång
tradition, och vi hälsar dem varmt välkomna i vår
krets.
Akademien lever sitt inre liv men har samtidigt ambitionen att verka utåt. För att Akademiens opinionsyttringar skall kunna vara grundade på den auktoritet som bara kan hämtas ur ledamotskretsens erfarenhet, kompetens och ställning i musiklivet krävs att
Akademien sorgfälligt vårdar sig och sin inre dialog.
Det är genom ledamöternas engagemang i denna
som Akademien styrs, och det är därifrån den hämtar sin styrka.
Denna inre dialog äger rum vid sammankomster,
seminarier och andra möten. Där hålls minnet av och
arvet från tidigare livsgärningar i musikens tjänst vid
liv, där uppmärksammas jubileer, där diskuteras aktuella konstnärliga problem och musikpolitiska frå-

gor, där förs en debatt om musikvetenskapliga och
konstnärliga utvecklingslinjer. Den inre dialogen är
inte sluten – i den deltar inbjudna gäster, och dess
resultat manifesteras i skrifter.
Akademien deﬁnierar sig som en konstnärlig akademi, men bandet till vetenskapen har alltid varit starkt.
Redan från början, på 1700-talet, angavs verksamhetsområdet vara »de musicaliske wettenskaperne«.
Synen på konst och vetenskap har i grunden förändrats sedan dess, men nu, på 2000-talet, förefaller det
som om cirkeln börjar slutas på nytt. Andelen professorer bland Akademiens ledamöter har blivit större
än någonsin, och bakom denna yrkestitel döljer sig
numera inte bara traditionella vetenskapsidkare utan
en växande skara av musikutövare och komponister.
Konstnärligt forskningsarbete utvecklas inom den
högre musikutbildningen, och frejdade professorer
ges möjlighet att doktorera och disputera på sin egen
konst. Måhända har denna begynnande återförening
mellan vetenskap och konst befrämjats av de moderna inriktningar inom humanistisk forskning som
övergivit sanningssökandet till förmån för ett undersökande av perspektiv. Därifrån är steget inte långt
till det personliga och unika som måste vara kriteriet
på varje stort konstverk. På samma sätt som den vetenskapliga forskningen söker sina kriterier så måste
den konstnärliga forskningen söka sina. Kanske ett
förslag kunde vara att överta det av vetenskapen numera övergivna sanningskriteriet. För nog måste den
som deﬁnierar sig som konstnär vara sann mot sig
själv, mot sitt verk. Om detta lär nog debatten fortsätta.
Som en konstnärlig akademi saknar Musikaliska Akademien all annan lojalitet än mot konsten, musiken,
och vetenskapen om denna konst. I detta avseende
skiljer den sig från praktiskt taget alla andra aktörer
inom det svenska musiklivet, som numera styrs av
politiskt tillsatta styrelser eller av rent kommersiella
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Akademiens Preses Gunnar Petri
öppnade Akademiens högtidssammankomst den 28 november
i Musikaliska Akademiens Stora
Sal, Nybrokajen 11.
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hänsyn. Där styr lojaliteten mot kulturpolitiken eller
mot marknaden, ibland i skön symbios. I bästa fall
styr även en lojalitet mot publiken. Men det är inte
utan att man ibland får ett intryck av att konsten håller på att förlora fotfästet i en tid då politiken så uppenbart lierar sig med marknadens ikoner samtidigt
som kommersiella medier med oanad genomslagskraft slår under sig idealbildningen på kulturområdet
som helhet.
Det är därför ganska naturligt att Akademiens meningsyttringar riktas mot utvecklingen på de områden i samhället där förutsättningar ﬁnns att bevara
öar av motstånd och möjliggöra för människor att
självständigt träffa sin livsval på kulturens och konstens områden, val som kan och bör vara livsavgörande. Ett sådant närmast övertydligt exempel är
musikämnets innehåll och ställning i skolan. Andra
exempel under året har varit musikradions framtid,
symfoniorkestrarnas situation och kammarmusikens framtid.

kopplat beställningsverk. Akademien vill betyga sin
stora tacksamhet för denna generösa gåva genom att
låta denna sammankomst gå i stråkkvartettens tecken. Vi ska därför nu få lyssna till ett purfärskt verk
av tonsättaren Anders Nilsson, hans Stråkkvartett
nr ii, som kommer att uruppföras av Welinkvartetten. Lite senare ska vi också fördjupa oss i stråkkvartettens värld genom ett anförande av ledamoten, professor Lennart Hall, och avslutningsvis ska vi lyssna
till en sats ur Dag Wiréns tredje stråkkvartett – Dag
Wirén skulle i år ha fyllt hundra år. Dessemellan ska
Ständige Sekreteraren orientera om vår verksamhet,
vi ska dela ut medaljer, priser och belöningar och vi
ska hylla årets jazzpristagare, Monica Zetterlund. Det
är för oss alla en stor sorg att hon inte kan vara här
och ta emot sitt pris, men samma dag som hon avled
ﬁck hon ändå meddelandet om att hon var årets mottagare av Akademiens stora jazzpris. Hon uttryckte
också sin stora glädje över detta. I våra hjärtan är hon
här närvarande.

Behövs akademier? Jag tror att ovan anförda exempel
mer än väl visar att svaret är ja. Om de inte funnes
skulle man försöka uppﬁnna dem på nytt, och det,
kan jag säga, skulle inte vara lätt. I dag utförs med
begränsade ekonomiska resurser och små marginaler
ett arbete av häpnadsväckande bredd. Men det är genom kvaliteten på sin inre dialog som en konstnärlig
akademi på längre sikt skapar grunden för sin fortsatta, oumbärliga existens.
En viktig uppgift för Akademien har alltid varit att
utgöra en naturlig hemvist för donationer från enskilda till olika angelägna ändamål inom musiklivet
– till våra största stipendiedonationer hör fortfarande gåvor från Jenny Lind och Christina Nilsson. Och
si! – än ﬁnns det ﬁlantroper! Akademiens hedersledamöter Ingrid och Per Welin har redan under en följd
av år donerat stipendier till Akademien inom stråkmusikområdet, och i år har Akademien fått motta
en förnämlig instrumentdonation med ett därtill

Jag hälsar nu Daniel Migdal, Dora Asterstad, Erik
Holm och Hanna Dahlquist välkomna på scenen.
Varsågoda, Welinkvartetten!
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Vid Akademiens högtidssammankomst uruppfördes
Anders Nilssons Stråkkvartett nr II av Welinkvartetten.

Utdrag ur Ständige Sekreterarens tal vid
Högtidssammankomsten.
Låt mig inleda med tre citat:
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åke holmquist
Verksamhetsberättelse

Det första
Jag skulle inte vilja leva i och verka för ett annat
århundrade än vårt. Man är medborgare i sin
tid i lika hög grad som man är medborgare i
en stat; och om det uppfattas som olämpligt,
ja tillåtet att negligera de seder och vanor som
råder i den krets man lever i, varför skulle det
vara en mindre bjudande plikt att ge sin tids
behov och smak en röst när man väljer verksamhetsområde? Och denna röst verkar på
intet sätt tala till konstens förmån ... nu härskar de materiella behoven ... Nyttan är tidens
stora idol som alla krafter slavar för och alla
talanger tvingas hylla. På denna grovskaliga våg
har konstens andliga kvaliteter ingen vikt och
berövad all uppmuntran försvinner den från
nutidens larmande marknad.
Det andra:
Jag tror på en absolut musik
genomsyrad av utommusikaliska idéer om
världen
av ekon från historien
av inre bilder och visioner
av ordlöst drama …
Och det sista:
Lodet är det man sänker. Spjutet är det man
kastar mot framförliggande mål.
Lodet står ... för pejlingen av traditionen, spjutet för nyskapande,
Lodet står ... för det som är utforskning av det
inre landskapet,
Spjutet för det som är utmaning och uppbrott.
Vem kan slå sig fri från det förﬂutna? Vem kan
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Akademiens Ständige
Sekreterare redogjorde för
verksamheten under 2005 vid
högtidssammankomsten
den 28 november.

ställa sig vid sidan av utvecklingen? Vem kan
bortse från sambanden mellan människa och
verk, mellan psyke och språk?
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Det första citatet har som upphovsman inte någon
nutida bitter konstnär som beklagar sig över tidens
förfall och bristande engagemang för konsten, som
nostalgiskt minns ﬂydda, goda tider. Författaren är
Friedrich Schiller och citatet hämtat ur hans Estetiska
brev från slutet av 1790-talet.
Det andra återﬁnns i en nyutkommen bok i Akademiens skriftserie. Jag kan föreställa mig att några
skulle placera in det i kategorin »Elfenbenstorn« skrivet av en författare i självvald ensamhet. Men så är det
inte: orden är en tonsättares, som också verkat som
kulturråd, rektor, lärare med mera, nämligen Gunnar Bucht.
Upphovsmannen till det tredje citatet är den förra
året bortgångne Bo Wallner, som för några veckor
sedan uppmärksammades med ett seminarium i
Akademiens regi. Bo Wallner, en lärdomsgigant, en
lysande pedagog och folkbildare.
Vad angår nu oss detta? Den som är uppmärksam,
som lyssnar och ser, kan ﬁnna att det offentliga samtalet om musik – jag tänker nu framförallt på den
konstnärliga musik som får stöd av samhället – i det
närmaste har tystnat. Samtalet har gått i inre exil,
men förs där desto mer intensivt. Det har ändrat
riktning. Det är inte längre den gamla vanliga visan
om brist på pengar om repertoaren och den svenska
musikens ställning och möjligheter att hävda sig, om
framgångar och motgångar. Nej, samtalet fokuseras
på de strukturella förändringar som inträffat och
dess konsekvenser för den konstnärliga musiken, om
den alltmer uttalade instrumentella synen på musiken inte bara hos politiker och byråkrater utan också
bland beslutsfattare i musiksamhället, om att förpackningen tycks vara viktigare än innehållet.

Schiller odlade en utopi: i sina brev argumenterar
han för en estetisk stat, som den enda möjliga för
att ge människan frihet. »Den estetiska staten ensam kan göra det verkligt emedan den verkställer
det helas vilja genom individens natur« skrev han
och fortsatte: »Bara genom konsten som harmoniskt
förenar och försonar med varandra det sinnliga och
det till lagbundenhet strävande nås ett människovärdigt mål av skönhet. Detta tillstånd är det enda som
möjliggör en på frihet och förnuft grundad stat.«
En anakronism? Ja, kanske, men med en återklang
i de folkbildande kulturambitioner som var ett signum för politiska rörelser under förra århundradet,
nämligen att i ett modernt, demokratiskt samhälle
är kulturen ofrånkomlig för friheten hos kollektivet
och den enskilde. I folkbildningen var den skapande
människan självklar, så också hos Schiller, som skrev:
»Den skapande människan ger livet form, gestalt, och
hon ger formen liv. Hon skapar. Hon är fri.« Det är
så långt ifrån föreställning om »konsten för konstens
egen skull«– l’art pour l’art – som man kan komma.
När Gunnar Bucht bekänner sin tro på att musiken
har ett absolut värde framhåller han samtidigt att den
reﬂekterar både ett inre och yttre landskap som skapas i tidsliga och rumsliga sammanhang. Detsamma
gällde för Bo Wallner: »Vem kan ställa sig vid sidan av
utvecklingen?«
Den stora förändringen som har inträffat i musiksamhället är inte att bristen på pengar har blivit ännu
större, att hyrorna äter upp anslagen till den konstnärliga verksamheten, att media allt mindre bryr sig
om den levande musiken, att musikradion överger
de folkbildande ambitionerna, att skivförsäljningen
stupar brant utför. Nej, den stora förändringen ligger i en känsla av att den konstnärliga musiken har
marginaliserats som företeelse liksom dess skapare
och utövare. Musiken tilltros inte längre samma betydelse för människan i samhället som tidigare. Den
uppfattas inte längre vara en kraft som kan förändra
och utveckla oss som människor, som kan synliggöra

skeenden som ingen vetenskap i världen förmår blottlägga. Vad som har hänt är resultatet av komplicerade
händelser och samhällsförändringar som ännu ingen
helt kan överblicka och ge entydiga svar på. Annat än,
att den acceptans som tidigare har rått om vad som är
god kultur eller högkultur, inte längre är för handen.
Högkulturen har blivit subkultur. Är det då en tillfällighet att det ﬁnns en parallellitet i folkbildningen
som tycks ha hamnat vid sidan av tidens strömfåra?
Att folkbildningen fått prägel av hobbykaraktär samtidigt som den konstnärliga musiken inte har någon
plats i den eventkultur med kort bäst-före-datum
som alltmer intar scenen. Eller kan det förklaras med
egenskaper hos den konstnärliga musiken som ideologer, beslutsfattare och media inte tror är giltiga för
dagens människor: en musik som kräver uppmärksamhet, är eftersinnande, reﬂekterande, som tar tid?
Det är en stor utmaning att försöka förstå och förklara vad som har inträffat. Frågorna är många men
oerhört viktiga eftersom ingen del i det svenska musiksamhället förblir opåverkat av vad som pågår. Och
det innefattar naturligtvis också kulturpolitikens aktörer, kulturförmedlarna, pedagogerna och forskarna men först och främst konstnärerna, tonsättarna
och musikerna.
Det är dessa förändringar som Akademien ser
som sin uppgift att uppmärksamma och stimulera
till samtal om och som tagit sig olika uttryck. Och det
är utifrån medvetenheten om dem och deras konsekvenser som Akademien har engagerat sig i orkestrarnas framtid, Musikradion, i att ta fram och dokumentera kunskap om vår tids musik och genom stöd
och uppmuntran till alla de enormt begåvade ungdomar som tror på musikens möjligheter och framtid, till kulturförmedlare som vågar förändra och
utmana för att tillgängliggöra musiken för ﬂer och
till pedagoger som förmår att anpassa och utveckla
sitt lärande till nya förutsättningar och som förmår
hävda den levande musiken i ett större utbildningssammanhang.

Schillers estetiska projekt gick aldrig och kommer
aldrig att kunna förverkligas men hans idéer om
vad konst är, vad den är till för och för vem känns
häpnadsväckande aktuella och inspirerande. För att
förstå varför det händer som nu händer behövs både
lodet och spjutspetsen i det konstnärliga, i det forskande, i det musikpolitiska skeendet. Det krävs nytänkande och förändringar, öppenhet och tolerans
för nyskapande, det krävs ifrågasättande men också
respekt för tradition och kulturarv och förmåga att
ständigt levandegöra det. Häri ser jag den stora uppgiften för vår Akademi nu och framöver.

Ekonomiförvaltning
Året 2005 blev för världsekonomin gynnsamt med
god ekonomisk tillväxt i de ﬂesta regioner och en
stark välståndsutveckling i framför allt Asien. Trots
naturkatastrofer, terroristdåd och höga oljepriser
steg aktiemarknaderna samtidigt som inﬂationen
hölls under kontroll.
Den amerikanska ekonomin fortsatte att visa styrka med ökande sysselsättning och stigande huspriser
som stöttade konsumtionen trots att Federel Reserve
fortsatte att vid åtta tillfällen höja styrräntan från
2,25 % till 4,25 % för att dämpa inﬂationen och trots
oro för stora underskott såväl i bytesbalansen som
i den federala budgeten. Den stora skillnaden i ränteläge mellan olika länder gjorde att den amerikanska valutan förstärktes mot såväl euron som mot
den svenska kronan. En amerikansk dollar kostade
vid slutet av året 7,94 svenska kronor och kronan var
därmed en av de svagaste valutorna under 2005. Riksbanken i Sverige sänkte styrräntan vid halvårsskiftet
till 1,50 % efter låg inﬂation och oro för konjunkturutvecklingen. Obligationsräntorna var fortsatt låga
både i och utanför Sverige.
Den svenska aktiebörsen utvecklades mycket starkt
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med en bred uppgång på över 30 % där samtliga
branscher visade positiv avkastning. Stigande företagsvinster, fortsatt låga räntor och en generös utskiftning av kapital från bolagen till ägarna i form av
utdelning, inlösen och återköp var bidragande faktorer. I slutet av året nyintroducerades framgångsrikt
ett antal bolag på börsen, vilket visar på förtroende
för aktiemarknaden. Den svaga valutan bidrog till
goda resultat för exportföretagen. De internationella
aktiemarknaderna steg också kraftigt med usa som
notabelt undantag.
Den svenska aktieandelen i Akademiens depåer
ökades under året, men beslut om en viss neddragning
fattades mot årets slut. Vid utgången av året var andelen ca 48 % i depåerna förutom donationsmedelsdepån. Utländsk aktiemarknad inklusive hedgefonder
svarade då för ca 19 % och svensk räntemarknad inklusive kassa för resterande 33 %. Akademiens egna
medel ökade under året med 22 % korrigerat för uttag och steg från 54,4 Mkr till 63,4 Mkr, vilket är drygt
2 % bättre än tillämpat jämförelseindex. Akademiens
donationsmedel, för vilka tillämpas ett något lägre
avkastningkrav och som följaktligen förvaltats med
lägre risktagande, ökade med 19 % korrigerat för uttag och ett tillskott om 4 Mkr och steg från 73 Mkr till
91,6 Mkr. Orsaken var främst en högre andel räntemarknad och kassa (38 %). Stikkan Andersons Musikprisfond ökade värdet från 52,6 Mkr till 60,5 Mkr
trots uttag under året om 3 Mkr, vilket motsvarar en
korrigerad ökning om 22 %. Årets goda utfall förklaras i huvudsak av resursslagsallokeringen i depåerna.
De svenska aktieportföljerna presterade något sämre
än jämförelseindex och de utländska bättre. Avkastningsmålen uppnåddes med mycket god marginal.
Akademien har följaktligen under året kunnat
fortsätta att bygga upp sina reserver. För drift av
verksamheten har uttaget ur de egna medlen kunnat
begränsas till 1,5 Mkr. För år 2006 arbetar Akademien
med ett budgeterat uttag om 3,9 Mkr, vilket utgör
6 % av det egna kapitalet. Detta är en alltför hög

långsiktig uttagsnivå för att för framtiden med god
säkerhet kunna garantera realvärdet på det egna kapitalet. Akademiens styrelse och förvaltningsnämnd
har därför under året diskuterat uttagsnivån. Akademiens donationsfonder har bestämda angivna
ändamål, i allmänhet stipendiegivning. Akademien
är därför för sin verksamhet utöver stipendiegivning beroende av det egna kapitalet, statsbidraget
och de medel som kan komma Akademiens verksamhet till godo genom ﬁnansiering från externa
källor, samverkansprojekt och dylikt. Denna senare
ﬁnansieringform är nu för Akademien av avgörande
betydelse för upprätthållandet av verksamheten. För
att Akademien skall kunna vara en attraktiv samarbetspartner, och även vara en naturlig mottagare av
eventuella nya donationer, krävs en synlig och aktiv
verksamhet, vilket i sin tur kräver en viss volym på
kansliet och dess verksamhet. Styrelsen har mot ovan
angiven bakgrund bedömt den budgeterade uttagsnivån vara i dagsläget acceptabel.

Stipendieverksamheten
I Kungl. Musikaliska Akademien förvaltas ett betydande antal donationsstiftelser vars avkastning skall
användas för studiebefrämjande ändamål, vanligen
i form av stipendier. Dessa stiftelser – från början
stipendiefonder – har under tidernas lopp samlats i
Akademien. En av de äldsta är Jenny Linds stipendiefond från 1875. Akademien är vidare mottagare av
medel för motsvarande ändamål också från ett antal
externa stiftelser.
Avkastningen från nämnda stiftelser hanteras i
några fall av egna ledningsorgan, i enlighet med donatorernas föreskrifter, men har oftast anförtrotts
Akademiens styrelse. Dessa medel utgör basen för
Akademiens omfattande, kontinuerliga och mångfasetterade stipendieverksamhet.

Med utgångspunkt i donationsbestämmelserna
fastställs varje år i vilka proportioner tillgängliga
medel skall fördelas på olika intressen och pedagogiska ändamål. Den faktiska stipendieutdelningen
har under året, inom ramen för pågående försöksverksamhet, hafts om hand dels av Akademiens stipendienämnd, dels av landets samtliga högskolor för
högre musikutbildning. Den hittillsvarande försöksverksamheten har kännetecknats av en betydande
utvidgning av musik- och operahögskolornas delaktighet i och reella inﬂytande över fördelningen av
Akademiens stipendiemedel genom utlokalisering av
vissa handläggnings- och beslutsrutiner och därmed
sammanhängande aktivt ansvarstagande för bedömningen av de sökande. Den har också inneburit en
strävan mot större regional rättvisa, breddat utnyttjande av lärarkompetens inom högskolan samt eliminering av ﬂertalet sökandes resekostnader.
Nytt för året var att det tidigare årets stipendiemedel för musikpedagoger respektive för stipendier inom folk- och jazzmusikområdena, nu samlats
under rubriken Lokala stipendier med rätt för varje
musikhögskola att själv besluta om till vilka mottagargrupper inom den egna högskolan, och i vilka
proportioner, som medlen skulle utdelas.
Akademiens stipendiegivning för 2005 uppgår till
sammanlagt ca 5,9 Mkr enligt följande:
Utdelning genom Akademiens försorg:
1. Nationella stipendier (konstmusikområdet)
3 148 000 kr
2. Ungdomsstipendier
380 000 kr
3. Några särskilda stipendier till barn
och ungdom
152 000 kr
Utdelning via högskolorna:
1. Nationella stipendier (konstmusikområdet)
595 000 kr
2. Lokala stipendier
1 653 000 kr

stipendier avseende högre
utbildning
Huvudparten av Akademiens stipendier är avsedda
att främja yrkesinriktade sång- och instrumentalstudier, inte minst i utlandet. De största stipendierna tillfaller vanligen studerande på post graduatenivån. Stipendier utdelas även till dirigenter, tonsättare samt för instrumentbygge/-vård.
Akademiens stipendienämnd har under året bestått av ordföranden, musikdirektören Bengt Holmstrand, violinisten Ulrika Jansson, professor Clas
Pehrsson, professor och pianisten Staffan Scheja,
professor och sångerskan Märta Schéle, professor
och kammarmusikern Knut Sönstevold samt professor och violoncellisten Torleif Thedéen. Under våren
2005 utsågs ledamoten och den förre rektorn vid
Kungl. Musikhögskolan Göran Malmgren att vid det
kommande årsskiftet efterträda Bengt Holmstrand
som ordförande. Han har under större delen av året
varit adjungerad till nämnden. Stipendienämnden
har under året avhållit 8 sammanträden samt avtalsenligt anordnat en utvärderingskonferens, den
16 november (se nedan).
I tidigare årsberättelse, för 2004, redogörs uttömmande för den ovannämnda försöksverksamheten
(2004–2006). Inför verksamheten 2005 klargjorde
högskolorna att man fortsättningsvis inte längre var
beredd att, ifråga om de nationella proven, ta på sig
de kostnader som 2004 uppstått genom att man i stor
utsträckning inte (som planerat) kunnat integrera
stipendieproven i beﬁntliga provrutiner utan istället anordnat särskilda prov. I den svårhanterliga situation som uppkom nåddes till slut en kompromiss
som innebar att försöksverksamheten inte skulle avbrytas utan fortsättas under 2005 och att högskolorna
härvid åtog sig att genomföra särskilda prov med de
externsökande (Akademien åtog sig att ansvara för
sångproven) men att vid högskolan inskrivna studerande skulle kunna bedömas utan särskilda prov, på
basis av den kännedom om studieläge/-resultat som
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redan fanns vid högskolan. Slutbedömningen vid
Akademien (omgång 2) skulle, oförändrat, ske inför
jury på vanligt sätt. På nämnda premisser har årets
verksamhet genomförts.
Vid utvärderingskonferensen den 16 november
med företrädare för landets opera- och musikhögskolor konstaterades att årets verksamhet slutförts
planenligt. Sammanlagt 592 sökande till kmas nationella stipendier hade bedömts. 375 prov för externsökande hade genomförts, av dessa 62 för sångare vid
Akademien. Den allmänna uppfattningen var emellertid att tillräckligt många invändningar mot att
fortsätta på den ovannämnda kompromissens grund
förelåg för att man borde söka ﬁnna en radikalt ny
väg. De viktigaste invändningarna gällde risken för
orättvisa antingen på grund av den olika behandlingen av intern- respektive externsökande eller föranledd av ﬂuktuationer i standardläget vid de olika högskolorna. Ett ytterligare hinder för att gå vidare med
årets modell utgjorde också bristfälliga lärar- och utbildningskontakter vid Kungl. Musikhögskolan mellan lärarna vid Edsberg och stråk- och pianolärarna
vid den övriga musikhögskolan. Fungerande sådana
är ju en ofrånkomlig förutsättning vid rangordning
utan prov av de stipendiesökande. Principiell enighet
nåddes slutligen om att för 2006 – försöksverksamhetens sista år – överﬂytta hela ansvaret för de nationella proven till Akademien. Detta skulle emellertid
sannolikt få ske till priset av en reduktion av behörigheten att söka Akademiens nationella stipendier, till
att gälla enbart studerande på post graduate-nivån.
Besluten beträffande kmas lokala stipendier har,
efter prov, fattats av respektive högskolas beﬁntliga
organ för examination och studieutvärdering. För
Akademiens provbedömningar ifråga om kmas nationella stipendier tillsattes för året 15 expertjurys,
var och en bestående av framstående företrädare för
de ifrågakommande ämnesområdena. Dessa rekryteras från Akademiens ledamotskrets, högskolorna
och musiklivets institutioner. Ordförandena i de sex

centrala jurygrupperna utgör tillsammans med dess
egen ordförande stipendienämnden.
2005 års Nationella stipendier för högre musikutbildning på konstmusikområdet har vid Akademien
och fem högskolor (varav två operahögskolor) i respektive Göteborg, Malmö och Stockholm fördelats
på 115 stipendiater med medel motsvarande sammanlagt 3 743 000 kronor.
2005 års Lokala stipendier för högre musikutbildning inom högskolan har i enlighet med lokala fördelningsbeslut fördelats på 111 stipendiater med medel motsvarande 1 653 000 kronor.

ungdomsstipendier
Engagemanget för barns musikutbildning och kulturella villkor är av gammalt datum inom Akademien
och tar sig ﬂera uttryck i dess verksamhet. Ett sådant
är de så kallade ungdomsstipendierna. Dessa, som
utgör 10 % av årets tillgängliga medel, är avsedda att
stödja ungdomar, inte minst utanför de stora städerna, som bedriver förberedande instrumentala eller
sångliga studier med sikte på eventuellt senare högre
musikstudier. Dessa förberedande studier är mycket
ofta privatﬁnansierade, då lämpliga lärare inte alltid
ﬁnns i närområdet eller då den kommunala musikskolans/kulturskolans tilldelning av lektionstid inte
är tillräcklig. Akademiens stipendier på 1–10 000 kronor skall i första hand ses som en uppmuntran av den
unge mottagaren men har också ekonomisk betydelse till exempel för att bestrida resekostnader, som bidrag till instrumentköp eller för att bistå familjer som
bekostar ﬂera barns undervisning. Med ungdomsstipendierna vill Akademien också rikta uppmärksamheten mot den viktiga och framgångsrika verksamhet
som bedrivs i landets många kulturskolor och annan
motsvarande frivillig musikutbildning.
För att få ett ungdomsstipendium krävs provspelning. Sådana anordnas årligen i Arvika, Göteborg,
Malmö, Stockholm, Sundsvall och Örebro i sam-

arbete med lokal musikhögskola eller kommunal
musikskola/kulturskola. Under 2005 infann sig 280
sökande till prov. Sammanlagt kunde 380 000 kronor
utdelas, fördelade på 209 stipendiater.

några särskilda stipendier till
barn och ungdom
Två viktiga donationer till stöd för unga musikstuderande har under senare år tillförts Akademien.
Stipendier samt priser, för betydande pedagogiska
insatser, ur dessa delas årligen ut, under högtidliga
former, vid Akademien under maj månad.
Mai von Rosens pris- och stipendiefond
Mai von Rosens pris- och stipendiefond för »framstående pianopedagoger på nybörjarmetodikens område respektive för begåvade ungdomar med piano
som sitt instrument« inrättades 1996 i syfte att gynna
duktiga pianospelande ungdomar i deras förberedande musikstudier, inriktade mot en eventuell
kommande yrkesutbildning. Fondens pedagogpris
utdelas jämna år och utdelades således inte 2005. Liksom när det gäller övriga ungdomsstipendier inom
Akademien, utdelas stipendier ur Mai von Rosens
fond först efter provspelningar. Dessa anordnas varje
år under våren och är samordnade med Akademiens
prov för sina egna ungdomsstipendier.
Årets utdelning ägde rum den 19 maj i Akademiens
lokaler. Den föregicks av en konsert med samtliga
stipendiater, i närvaro av donator, som senare också förrättade stipendieutdelningen, företrädare för
Akademien, lärare, föräldrar och andra gäster.
Mottagare av årets stipendier, som alla uppgick till
7 000 kronor, var följande:
Gustav Larsson, Lidingö
Johan Graden, Saltsjö-Duvnäs
Christoffer Hästbacka, Nacka
Christina Wong, Upplands Väsby

Martin Malmgren, Göteborg
Emil Carlstrand, Falun
Ingrid och Per Welins Pris för värdefulla insatser
på stråkinstrumentområdet samt ungdomsstipendier
för studier på stråkinstrument
Ingrid och Per Welins donation har gjort det möjligt för Akademien att på stråkinstrumentområdet
med stipendier stödja en ej så ofta uppmärksammad
grupp i det svenska musiklivet – som emellertid är
i behov av all uppmuntran och stöd – nämligen de
unga som, med professionella avsikter och med sikte
på högre musikstudier, bedriver förberedande instrumentalstudier, ofta på privat basis. Donationen
har vidare gjort det möjligt att genom ett särskilt pris
belöna »betydelsefulla pedagogiska insatser inom
stråkinstrumentområdet vad avser verksamheten
före högskolenivån« och samtidigt, genom prisutdelning och därmed sammanhängande uppmärksamhet, exponera lärare och resultat inom området.
Stipendiaterna har utsetts först efter provspelningar.
Dessa har samordnats med motsvarande för Akademiens ungdomsstipendier.
Utdelningen av Ingrid och Per Welins Pris och
stipendier ägde rum den 18 maj vid ett evenemang
som förutom själva utdelningen, som förrättades av
donator fru Ingrid Welin, också innefattade en liten
konsert med de fem stipendiaterna. Vid ceremonin
och konserten närvarade förutom de båda donatorerna, företrädare för Akademien, lärare, föräldrar
och andra gäster.
Akademien hade vid utseendet av pristagare inhämtat förslag och synpunkter från Svenska Stråklärarförbundet, vars ordförande Eva Bogren vid utdelningen
också presenterade årets pristagare, kontrabasisten
och violinpedagogen Sven Sjögren från Askim, Göteborg. Priset utgjordes av 25 000 kronor. Prismotiveringen hade följande lydelse:
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För en lång och banbrytande insats i Sverige på Suzuki-pedagogikens område, präglad av stort engagemang och gedigen insikt i den metodik och det
helhetsperspektiv vilket kännetecknas av det nya pedagogiska tänkande som alltsedan mitten på 1980-talet vunnit insteg som en viktig komponent i landets
stråkinstrumentundervisning för barn. Han har som
förmedlare av en nydanande undervisning, genom
inspirerande insatser som gästlärare, översättare, organisatör, bland annat som ordförande i det Svenska
Suzuki-förbundet, och genom kontinuerliga internationella kontakter kommit att väsentligt bidra till
det pedagogiska utvecklingsarbetet i den kommunala
musikskolan och till skolningen av ett växande antal
unga svenska violinister.
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Årets stipendiater i åldrarna från 13 till 19 år var följande:
Natalie Migdal, Huddinge
Sabina Sandri Olsson, Bromma
Paula Zarén, Uppsala
Ellen Nisbeth, Uppsala
Brusk Zadnganeh, Göteborg
Stipendiesumman uppgick till 10 000 kronor vardera.

Gunnar och Judith de Frumeries
stipendiefond
Gunnar och Judith de Frumeries stipendiefond har
till ändamål att till minne av Gunnar de Frumeries
tonsättargärning belöna »sådana personer, som under mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra
vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst,
i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller
intresset för hans tonkonst. Dylikt stipendium skall
inte avse tonsättare men utövande musiker eller forskare och kan utdelas till såväl svenska som utländska
medborgare«. Fondens styrelse får också besluta om
bidrag till skiv- och andra produktioner, inklusive

konserter, med syfte att sprida kännedom om Gunnar de Frumeries musik.
År 2005 beslutades att utdela 30 000 kronor vardera
till två mottagare:
Oboisten Alf Nilsson, Stockholm
Pianisten Tore Uppström, Stockholm

stipendier ur Sten Frykbergs
minnesfond
1983 avled den legendariske dirigenten, pianisten och
radioproﬁlen Sten Frykberg. I samband med hans
bortgång inrättades en stipendiefond – Sten Frykbergs
minnesfond – som sedan dess hunnit utdela drygt 130
stipendier till ett sammanlagt värde av närmare 2,7
Mkr. Fonden har som ändamål att »främja forskning
och vidareutbildning på det musikaliska området«.
Redan från början inriktades dess stipendiering mot
ett fält där stipendier är mycket angelägna men samtidigt förhållandevis sällsynta, nämligen musikerna
i landets professionella orkestrar. Stipendier utdelas
också till ensembler och tonsättare.
Lördagen den 12 februari ägde den tjugoandra
utdelningen rum i samband med Sveriges Radios
Symfoniorkesters eftermiddagskonsert. Stipendieutdelningen förrättades av fru Karin Frykberg och
Akademiens Preses.
Följande personer erhöll 2005 års stipendier ur Sten
Frykbergs Minnesfond:
Violinisten Åsa Hallebäck, Sveriges Radios
Symfoniorkester, 20 000 kronor
Valthornisten Bengt Ny, Sveriges Radios Symfoniorkester, 20 000 kronor
Fagottisten Lars Wallén, Malmö Symfoniorkester, 20 000 kronor
Gageego-ensemblen, Göteborg (ensemble för
ny musik), 30 000 kronor

Harald Göransons stipendiefond
För första gången utdelades ett stipendium ur Harald
Göranssons stipendiefond, som möjliggjorts genom
en donation av familjen Göransson till minne av den
år 2004 bortgångne kyrkomusikern och Akademiledamoten, professor Harald Göransson.
Fonden har till ändamål att genom stipendium
stödja musikvetenskaplig forskning rörande främst
svensk kyrkomusik. Stipendiet utdelas vartannat år
vid Akademiens högtidssammankomst.
Det första stipendiet om 20 000 kronor tilldelades ﬁl.
dr Anders Dillmar, Uppsala, för dennes forskning om
psalmarbetet under 1900-talets andra hälft.

Bland i övrigt meriterade ges företräde åt den som
visat påfallande intresse för svensk musik. Stiftelsen
utser stipendiat efter förslag från ordföranden i respektive expertjury för ansökningar till Musikaliska
Akademiens stipendier för högre musikstudier.
Vid högtidssammankomsten kungjordes att stipendiet 2005 om 100 000 kronor tilldelats violinisten
Andrej Power, Stockholm, begåvad med en exceptionell talang som kommer till uttryck i ett kraftfullt och
dynamiskt violinspel. Hans redan virtuosa teknik och
väl utvecklade klangkänsla möjliggör ett uttrycksfullt
musicerande på högsta konstnärliga nivå.

Gunn Wållgrens Minnesfond
Hilding Rosenbergs Fond för Svensk
Musikvetenskap
Vid Akademiens högtidssammankomst utdelades
stipendiet ur Hilding Rosenbergs Fond för Svensk
Musikvetenskap om 20 000 kronor till Johan Fornäs,
Stockholm, professor vid Linköpings Universitet, för
hans klart lysande forskning om musik som mångtydigt fenomen i och mellan människor.

Rosenborg-Gehrmans
studiestipendium
Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik
grundades 1950 genom en donation av musikförläggaren Einar Rosenborg och hans maka fru Inge Bahnson-Rosenborg. Förutom att genom Gehrmans Musikförlag AB främja utgivningen av värdefull svensk
musik utdelar stiftelsen en rad stipendier och bidrag
till olika ändamål.
Studiestipendiet utdelas till svensk musikstuderande inom det vokala eller instrumentala området
för ådagalagd begåvning utöver det vanliga och som
beﬁnner sig i ett viktigt stadium i sin utbildning.

1983 avled skådespelerskan Gunn Wållgren. 1984 instiftades Gunn Wållgrens Minnesfond i enlighet med
stiftaren, redaktör Sven Ståls testamente. Fondens ändamål är att årligen utdela ett eller ﬂera stipendier till
»konstnärligt förtjänt och politiskt oväldig dramatisk
och lyrisk skådespelare«.
Mottagarna av stipendierna utses av fondens styrelse i vilken ingår teaterchef Staffan Valdemar Holm,
Kungl. Dramatiska Teatern, teaterchef Anders Franzén, Kungl. Operan, hovintendent Bengt Telland och
Ständige Sekreteraren i Musikaliska Akademien.
Vid en mottagning på Kungl. Musikaliska Akademien
den 17 november, dagen efter Gunn Wållgrens födelsedag, utdelades årets stipendier till skådespelaren
Johan Holmberg och tenoren Niklas Björling Rygert.
Stipendiaterna mottog 20 000 kronor vardera.
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Stipendier och bidrag till
musikvetenskaplig forskning
Akademien förfogar över medel till musikvetenskaplig forskning, dels i form av stipendier, dels i form
av stöd för studier utomlands och projekt av mindre
omfattning.
Akademiens forsknings- och publikationsnämnd
behandlar inkomna ansökningar och beviljar bidrag
vid två tillfällen under året. 2005 utdelades stipendier
och bidrag till 18 mottagare ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse:
Per F. Broman
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Thomas Bossius
Anders Edling
Karin Eriksson
Johanna Ethnersson
Louise Eulau
Florian Heesch

Eva Helenius

Medverkan i iamliamic-ims Conference i
Göteborg
8 000 kr
Forskning om kristen
populärmusik och kristen
ungdomskultur 7 000 kr
Arkivstudier för
en biograﬁ över Emil
Sjögren
2 800 kr
Deltagande i konferensen
»Musikvetenskap i dag«
i Växjö
2 980 kr
Deltagande i rma Study
Day, London 5 550 kr
Deltagande i »Ingmar
Bergman symposium
2005«
1 600 kr
Forskning om Carl Axel
Strindbergs opera
»I Luthers barndomshem«
1 400 kr
Medverkan i det sjunde
internationella klavikordsymposiet i Magnano,
Italien
7 000 kr

Gunno Klingfors

Studieresor till Tyskland (källkritiska undersökningar rörande de
sångböcker som Bach själv
studerade) och Sardinien
(jämförande undersökningar med nutida
sångsätt som kan anses
relevanta för Bachtidens
sångsätt)
5 000 kr
Cajsa S. Lund
Deltagande i iamliamic-ims Conference i
Göteborg
5 000 kr
Frans Mossberg
Konferenser i Montreal och
Rom
8 500 kr
Ann-Marie Nilsson
Deltagande i musikvetenskaplig konferens »Music
away from home: Wind
music as cultural identiﬁcation«, Northﬁeld,
Minnesota
16 390 kr
Karin Strinnholm
Studieresa till Frankrike
Lagergren
för arbete med doktorsavhandlingen »Hur sjunger
man gregoriansk musik i
kloster idag« 25 000 kr
Svenska Samfundet för Bidrag till konferensen
musikforskning,
»Musikvetenskap i dag«
i Växjö
20 000 kr
Anders Tykesson
Deltagande i konferenser
i Glasgow och
Växjö
1 400 kr
Marie Westvall
Resor i samband med
studier vid St. Patrick’s
College, Dublin 15 000 kr
Bertil Wikman
Deltagande i konferens i
Boston
8 400 kr
Hans Åstrand
Deltagande i iamliamic-ims Conference i
Göteborg
5 000 kr

Medaljer och Priser
Akademien uppmärksammar viktiga insatser i musiklivet genom ﬂera utmärkelser och priser.
Vid högtidssammankomsten den 28 november
mottog följande förtjänta personer utmärkelser och
priser ur hm Drottningens hand:

Medaljen för Tonkonstens Främjande
Hovsångerskan Berit Lindholm tilldelades Medaljen
för Tonkonstens främjande.
Ovanligt tidigt stod Berit Lindholm på scenen i
stora operaroller. Det var tidigt femtital när man spelade opera i Bromma Läroverk och ett par år senare på
Stockholms Studentteater där hon, som kejsarinnan
Ottavia, medverkade i det första svenska scenframförandet av Monteverdis Poppeas kröning. Vid den tiden tog hon också folkskollärar- och kantorsexamen.
Efter några års lärartjänst och studier vid Operaskolan stod hon så åter på operascenen, nu som grevinnan i Figaros bröllop. Det var på Stockholmsoperan
där det stora genombrottet hos publik och press kom
ett par år senare, 1965, med rollen som Chrystothemis mot Birgit Nilssons Elektra i Strauss’ opera. I
den nya Ringen blev hon den självklara Brunhilde
och inte minst just med raden av Wagnerroller tog
den internationella karriären fart i en takt och omfattning som ﬁck henne att 1972 lämna sin fasta anställning vid Kungliga Operan där hon dock, och nu
som hovsångerska, kom att framträda ofta som gäst.
Bayreuth, Wien, Barcelona, München, San Francisco,
New York, Moskva är bara några städer vars operahus
Berit Lindholm framträtt i. Hennes musikalitet, intelligens, den stora, täta sopranstämman, den vitala
energin i hennes sång och paranta scengestalt gav
henne en självklar position på världsscenerna. I slutet
av karriären blev det åter ett bejublat framträdande i
Elektra här i Stockholm. Nu som en spännande, neurotisk Klytämnestra.
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Hovsångerskan Berit Lindholm mottog Medaljen För Tonkonstens
Främjande av HM Drottningen vid Akademiens högtidssammankomst.

Med obruten energi och vitalitet låter hon i dag
en ung sångargeneration få del av hennes rika erfarenheter.
Professor Hans Åstrand tilldelades Medaljen för Tonkonstens främjande för sina betydelsefulla insatser i
svenskt musikliv som engagerad skribent, organisatör och Ständig Sekreterare vid Kungl. Musikaliska
Akademien.
Efter sin ﬁlosoﬁe licentiatexamen 1958 var han
under drygt ett decennium verksam som lektor i romanska språk i Malmö. Vid sidan därav ägnade han
mycken kraft åt att arbeta inom det skånska musikli-
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Årets mottagare av utmärkelser vid Akademiens högtidssammankomst. Övre raden från vänster: professor Johan Fornäs,
lektor Gunnar Lindgren, fru Eva-Lena Jerneld, musiklärare Ronnie
Larsson, Jacek Czeszynski, musikdirektör Gunnel Trapp. Nedre

raden från vänster: tonsättaren Victoria Borisova-Ollas, tonsättaren, Preses emeritus Daniel Börtz, professor Hans Åstrand,
musikdirektör, kördirigenten Ingemar Månsson, hovsångerskan
Berit Lindholm.
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Professor Hans Åstrand mottog Medaljen För Tonkonstens
Främjande av HM Drottningen vid Akademiens högtidssammankomst.

Musikdirektör, kördirigent Ingemar Månsson mottog Medaljen
För Tonkonstens Främjande av HM Drottningen vid Akademiens
högtidssammankomst.

vet. Under många år var han musikrecensent i Kvällsposten, och han verkade också som lärare i musikhistoria vid Statens scenskola i Malmö. Sin kärlek till och
sitt djupa kunnande om kammarmusik odlade han
hängivet som programdirektör för Salomon Smiths
kammarmusikförening, och hans intresse för samtida musik ledde till att han blev en av initiativtagarna
till kammarmusikföreningen Ars Nova, vars ordförande han var i sju år. År 1972 kom han till Stockholm
som nyskapande huvudredaktör för andra upplagan
av Sohlmans musiklexikon, och året därpå blev han
Musikaliska Akademiens Ständige Sekreterare, en
viktig befattning där han med stor kreativitet och
organisationsförmåga under 17 år förnyade Akademiens arbete. Inom det mäktiga skivprojektet Musica
Sveciae var hans insatser av avgörande betydelse. Han
ledde också Akademiens särskilda inslag i ﬁrandet av

New Sweden i usa 1988. År 1985 utnämndes han till
ﬁlosoﬁe hedersdoktor i Lund.
Efter sin pensionering har Hans Åstrand främst ägnat sig åt forskning. Han är ledamot av Akademiens
Berwaldkommitté och arbetar med utgåvor av både
Berwald och Joseph Martin Kraus. Att hans hjärta
också klappar varmt för den nutida musiken visar
han genom sitt engagemang i Eduard Tubin-sällskapet. Med entusiasm och värme tar han sig alltid an
både människor och arbetsuppgifter.
Kyrkomusikern, körledaren Ingemar Månsson tilldelades Medaljen för Tonkonstens främjande för sina
betydelsefulla insatser i det svenska körlivet.
Efter avslutade studier på Musikhögskolan i Stockholm i början av 1960-talet tillträdde Ingemar Månsson tjänsten som kyrkomusiker i Hägerstens försam-

ling utanför Stockholm. Den av honom grundade
Hägerstens Motettkör blev snabbt ett av den tidens
viktiga vokalinstrument, såväl för de stora oratorierna som för den nyskrivna körmusiken. Ingemar
Månsson utvecklade under sina över 30 år som kyrkomusiker i storstadens skugga ett nära och kreativt
samarbete med många svenska tonsättare. Efter sin
pensionering och ﬂytten till Lund har han fortsatt sitt
konstnärskap i arbetet med Lunds Vokalensemble,
med vilken han befäst sin roll som en av de viktigaste
kördirigenterna i vårt land.
Med sin djupa och intensiva gestaltningsförmåga
har han fått generationer av alldeles vanliga svenska
körsångare att musicera på högsta professionella
nivå.
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Tonsättaren, Preses emeritus Daniel Börtz tilldelades
Medaljen för Tonkonstens främjande för hans skapande verksamhet samt för hans kunniga och varma
engagemang som Preses för vår akademi 1998–2003.
Daniel Börtz studerade violin för Charles Barkel
och Josef Grünfarb samt komposition, först privat
för Hilding Rosenberg och John Fernström samt därefter för Karl-Birger Blomdahl och Ingvar Lidholm
vid Musikhögskolan i Stockholm. Kompositionsseminarierna där kom att ge honom avgörande impulser i hans kommande tonsättargärning. Redan tidigt
kunde man skönja hans speciella begåvning för de
stora musikaliska formerna och hans samhällsengagemang, parat med hans litterära intresse för klassikerna har resulterat i verk som Kafkas »Josef K« och
det brett anlagda oratoriet »Hans namn var Orestes«.
Hans produktion omfattar så gott som alla tänkbara
kompositionsformer alltifrån monologer för soloinstrument, sånger, vokalverk, stråkkvartetter och annan kammarmusik till konserter för instrument och
orkester.
Men i Daniel Börtz ser vi framförallt den store
symfonikern och musikdramatikern med ett mycket
personligt tonspråk och med en virtuos behand-

Tonsättaren, Preses emeritus Daniel Börtz mottog Medaljen
För Tonkonstens Främjande av HM Drottningen vid Akademiens
högtidssammankomst.

ling av orkesterapparaten som gjort honom mycket
uppskattad av både musiker och publik, detta tydligt manifesterat bland annat vid tonsättarfestivalen
i Konserthuset 1992 tillägnad honom. »Backanterna«
i samarbete med Ingmar Bergman, framförd på
Stockholmsoperan, följdes av »Marie Antoinette«,
som spelades på Folkoperan hela 90 gånger och våren
2006 uruppförs »Svall«, en opera om hedersmord, allt
vittnande om en av sin generations mest betydande
tonsättare, djupt förankrad i såväl historien som i sin
samtid.

Christ Johnson-prisen
De två tonsättarprisen ur Christ Johnson Musik Pris
Fund är landets främsta belöningar för tonsättare.
Det stora priset ges till ett orkesterverk komponerat
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Det mindre Christ Johnson-priset tilldelades tonsättaren Victoria
Borisova-Ollas.

under senare år efter förslag från en särskild priskommitté. Verket kan även vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag. Det
mindre priset skall ges till en yngre löftesrik tonsättare (icke studerande) för en komposition som motsvarar kriterierna för det stora priset.
Vid årets högtidssammankomst utdelades det mindre priset till Victoria Borisova-Ollas för hennes
Symphony No. 1 The Triumph of Heaven (2001) där
Victoria Borisova-Ollas uppvisar en övertygande
förmåga att skapa ett symfoniskt förlopp och en ﬁn
känsla för orkesterns klangmöjligheter.
Det stora Christ Johnson-priset utdelas nästa gång
år 2006.

Monica Zetterlunds dotter fru Eva-Lena Jerneld mottog Kungl.
Musikaliska Akademiens Jazzpris.

Kungl. Musikaliska Akademiens
Jazzpris
Vid högtidssammankomsten tilldelades sångerskan
Monica Zetterlund postumt Kungl. Musikaliska Akademiens Jazzpris om 100 000 kronor som en självklar
uppskattning av ett exceptionellt konstnärskap som
med samma kraft sträcker sig utanför jazzmusikens
område.
Monica Zetterlund är och var en av de centrala
gestalterna i svensk jazz och som jazzsångerska hör
hon till de stora också mätt med internationella mått.
Monicas mästerskap växte ur henne själv, okonstlat
och självklart där hennes ursprung blev en tillgång.
Hon visade att det gick att sjunga jazz på svenska; ja
rent av på värmländska. Med sitt sound – röst, musikalitet och frasering – har hon skrivit sitt eget kapitel
i jazzhistorien.

Monica Zetterlunds utmärkelse mottogs på podiet
av dottern Eva-Lena Jerneld.

Kungl. Musikaliska Akademiens
Pedagogpriser
Dessa priser utdelas vid Akademiens högtidssammankomst för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn
tagen till utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen
bland barn och ungdom. Årets priser uppgick till
25 000 kronor vardera och tilldelades:
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Musikdirektör Gunnel Trapp, Mora, som har utfört
ett banbrytande arbete genom att föra sången som
pedagogisk/musikalisk företeelse till Mora.
I tider när ﬂickors underprivilegierade situation
i samhället debatterats har hon fört pojkarnas talan
som underrepresenterat kön inom sångverksamheten. Pojkar, som på Gunnels initiativ sjunger avgiftsfritt och går före kö, sjunger alltifrån klassiskt via
musikal och pop till Barbershop. Med Gunnels hjälp
kan också pojkar sjunga sig igenom målbrottet. Det
kvinnliga perspektivet i historien uppmärksammas
också, senast genom en föreställning i anslutning till
ﬁrandet av andra världskrigets slut, om kvinnors liv
och tankar under beredskapstiden. En föreställning
med dramatisering, dans, kör som Gunnel arbetat
fram. Förutom sina engagemang lokalt i ﬂick- pojkoch vuxenkörer, där sången ofta kompletteras med
dans och spelmans- eller annan musik, är hon omvärldsorienterad och starkt engagerad i internationellt arbete.
Jacek Czeszynski, Karlstad, har under ﬂera decennier
verkat som entusiasmerande pianopedagog och skapare av Kils Pianodagar. Inom ramen för denna festival har många framstående unga pianister vid kurser,
tävlingar och konserter mött det professionella mu-

siklivets utmaningar och glädje, och tonsättare sporrats till nyskapande undervisningskompositioner för
piano.
Musikläraren Ronnie Larsson, Spånga, som på ett
framgångsrikt sätt etablerat blockﬂöjten som ett instrument med bred repertoar inom alltifrån barockoch renässansmusik till pop. Ronnie har en musikalisk
bredd med bland annat två ensembler med irländsk
folkmusik. Han ingår i »Musikpatrullen« som har
musik med förskolegrupper. Han undervisar sångare
till rockband och arbetar också med svensk folkmusik på ﬁol. Ronnie betonar ett gehörsmässigt lärande
även då han använder noter som inlärningsmetod.
Till större musikaluppsättningar har Ronnie skrivit
musik, tidigare till »Trollkarlen från Oz«, och nu, i
samarbete med danspedagog, växer en föreställning
av Shakespeares »En Midsommarnattsdröm« fram.
Ronnie arbetar även med fortbildning och skriver arrangemang för blockﬂöjtsensembler.

Göran Lagervalls Musikpris
Priset utdelas årligen vid Akademiens högtidssammankomst av Göran Lagervalls stiftelse till lärare
vid någon av landets musikhögskolor för betydelsefulla pedagogiska insatser. Musikhögskolornas
rektorskonvent lägger fram förslag till pristagare för
Akademiens styrelse.
2005 års pris om 25 000 kronor tilldelades lektor
Gunnar Lindgren, Alvängen, som under mer än tre
decennier verkat för jazzens och den improviserade
musikens plats i högre musikutbildning. Med sitt engagemang, sina konstnärliga erfarenheter och sina
rika kunskaper har han inspirerat ﬂera generationer
musiker. Färgstarkt har han förmedlat egna erfarenheter av jazzens största musiker och gränslöst har han
placerat jazzen mitt i aktuella frågor om miljö, mångfald, kulturhistoria och världsekonomi.
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Under en jubileumskonsert till Albin Hagströms 100-årsminne
utdelades 2005 års Albin Hagströms Minnespris till gitarristen

Albin Hagströms Minnespris
Albin Hagströms Minnespris utdelas av Kärstin
Hagström-Heikkinens Musikprisfond i Kungl. Musikaliska Akademien till minne av den legendariske
dragspelsfabrikanten Albin Hagström. Priset utdelades första gången 1997 och ges för betydande insatser
som dragspelare eller elgitarrist inom populärmusikens område och har karaktären av belöning för en
betydande livsgärning.

Lasse Wellander av donatorn fru Kärstin Hagström-Heikkinen.
Fotograf: Jerry Erixon.

Gitarristen Lasse Wellander tilldelades årets pris om
50 000 kronor för sitt inspirerande musikaliska stöd
till våra främsta artister vid inspelningar på radio,
tv, grammofon och konserter under ﬂera decennier.
Han medverkade under världsomfattande abba-turnéer åren 1975–1980, en viktig period i svensk populärmusikhistoria, och fortsatte sedan samarbetet
med Benny Andersson och Björn Ulvaeus, bland annat i den svenska uppsättningen av musikalen Chess.

Gustafsson, Janne Schaffer, Jojje Wadenius och Kenny
Håkansson. Dessutom framträdde en lång rad musiker med anknytning till gitarr och dragspel, bland
andra Kalle Moraeus, Niklas Sundén, Mats Ronander och Jörgen Sundeqvist. Benny Andersson ställde
välvilligt Hotel Rival gratis till förfogande, Englund
Musik och dm Audio bidrog med ljud och ljus och
Odelius New Media framställde afﬁscher, annonser
och program till starkt reducerad kostnad.
Under tiden den 24 oktober till 5 november visades
i samarbete med Volvo Showroom i Kungsträdgården, Stockholm, utställningen »100 år – 100 gitarrer«
med unika gitarrer från den gyllene Hagströmepoken. Ulf Zandhers och Arne Johansson, båda entusiastiska samlare av Hagströmgitarrer, bidrog med
dyrgripar ur sina samlingar. En på licens nytillverkad
Hagströmgitarr fanns också bland utställningsföremålen.
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Olle Adolphsons Minnespris delades ut för första gången till Lars
Forssell. Fotograf: Per B. Adolphson.

Wellander har också ackompanjerat de ﬂesta andra
av våra stora artister som Povel Ramel, Björn Skifs,
Ulf Lundell, Ted Gärdestad, Mats Ronander och Jerry
Williams, för att nämna några i den långa raden. Men
han har också proﬁlerat sig som solist. Under åttiotalet hade han en hit med sin instrumentalversion av
»Anthem« ur Chess. Men då hade han redan hunnit
skapa sensation genom att spela in, och placera på
Svensktoppen, ett av den svenska klassiska musikvärldens största internationella slagnummer, »Romans« ur Pastoralsvit av Lars-Erik Larsson – med
tonsättarens välsignelse.
Hagströmpriset delades ut under konserten »Albin Hagström 100 år« den 3 november i Hotel Rival,
Stockholm. Vid konserten medverkade årets pristagare tillsammans med de tidigare pristagarna Rune

Olle Adolphsons Minnespris
2004 gick sångaren och visdiktaren Olle Adolphson
ur tiden. Till hans minne instiftades en minnesfond
genom en donation till Akademien. Dess ändamål är
att utdela priser och stipendier för betydande insatser
inom visdiktningens område, som skall kunna användas för utbildning eller forskning inom visdiktningens område.
På Olle Adolphsons födelsedag den 2 maj 2005 delade
Stiftelsen Olle Adolphsons minnesfond för första
gången ut sitt pris.
Priset tilldelades Lars Forssell och motiveringen
löd:
Oförtröttlig ryttare av svenska språkets pegasus
med djup kunskap om modersmålets lönngångar,
gränslöst rastlöst färdandes mellan tradition och
uppbrott, polemiker och medkännare, lekfullhetens
talesman liksom vredesmodets mästare i den litterära
visans melodik och dramatik.
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Mottagare av 2005 års Polarpris var den brasilianske musikern
Gilberto Gil. Fotograf: Patrik Österberg.

Polarmusikpriset
Måndagen den 23 maj delades Polar Music Prize ut av
Hans Majestät Konungen för fjortonde året och för
andra gången i Stockholms Konserthus. Den efterföljande banketten och efterfesten ägde, likt tidigare
år, rum i Vinterträdgården på Grand Hôtel och på
Berns.
Årets pristagare var Dietrich Fischer-Dieskau och
Gilberto Gil. Pristagarna erhöll en miljon svenska
kronor vardera.

»Polar Music Prize för 2005 tilldelades den brasilianske kompositören och musikern Gilberto Gil för
hans orubbliga engagemang att sprida den rika brasilianska musikens själ över världen. Gilberto Gil är en
unik kompositör begåvad med enorm talang och nyﬁkenhet, en unik musikalisk ambassadör som drivs
av en stark kulturell övertygelse.«
Gilberto Gil är en förgrundsﬁgur i den brasilianska
populärmusikens ständigt pågående förnyelsepro-
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cess. Sedan 60-talet har han gjort en fantastisk och
viktig karriär som sångare, kompositör och gitarrist
inom detta område. Han har blivit idol för en enorm
publik, däribland många ungdomar, vilket visar hur
modernt hans musikaliska tilltal är. Gil tillför ständigt nya element i sitt konstnärskap.
Gilberto Gil turnerar och ger ut skivor utomlands
sedan 1978, då han spelade in »Nightingale«, hans
första album speciellt avsett för den utländska marknaden. Antingen på egen hand eller tillsammans med
sitt band ger han varje år konserter i Europa, Nordamerika, Latinamerika och Japan. Ny publik får då
möjlighet att lära känna hans medryckande popmusik, framförd på brasiliansk portugisiska och på hans
eget världsspråk. Det är en musik full av lockande
rytmer och melodisk rikedom, lika sammansatt som
dess folk, med inhemska ingredienser blandade med
utländska komponenter.
Gilberto Gil föddes 1942 i Salvador, huvudstaden
i delstaten Bahia. Salvador är ett av Brasiliens och
hela världens mest traditionsrika och genuina musikcentra. Två musiker har mer än andra bidragit
till Gils musikaliska utveckling: Luiz Gonzaga, som
skapat baião, en storstadsgenre med sitt ursprung i
Brasiliens nordöstra inland, och João Gilberto från
Bahia, som uppfann den sång- och gitarrstil som är
känd över världen som bossa nova. Gil har sina rytmiska inﬂuenser från nordöstra Brasilien, från bossa
nova, från samba och från pop, och han har skapat
en musik som lyser av egen kraft, där han inlemmar
även rock, reggae, funk och nya rytmer från Bahia,
som till exempel afoxé. På denna musikaliska bas behandlar Gil en rad olika ämnen i sina sångtexter, som
alla knyter an till den moderna människans vardag i
Brasilien och i världen. Här ryms allt – från motkultur till afrikansk och orientalisk kultur; från individuell frihet till social ojämlikhet; från fördomsfullhet
till rasblandning; från religiös synkretism till vetenskapliga landvinningar; från teknologi till ekologi;
från kärlek till vänskap. Gil behandlar dessa ämnen

mästerligt, och detta gör honom till en av Brasiliens
främsta musiker/poeter.
Gilberto Gils betydelsefulla roll inom sitt lands
kultur sträcker sig från 60-talet. Det var då han och
hans gode vän Caetano Veloso, även han sångare och
kompositör från Bahia, skapade tropicalismo, den
viktigaste musikaliska rörelsen efter bossa nova. Tropicalisterna införlivade element från internationell
musik- och popkultur med det egna landets genrer
och med bossa novans nyvunna harmonik. Deras
skivor blev banbrytande på musikscenen i landet och
kom här att få samma avgörande betydelse som albumet »Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band« ﬁck
globalt. Tropicalismo förhöll sig starkt kritiskt till politiska, etiska och sociala förhållanden, och förföljdes därför av den diktaturregim som vid denna tid
styrde Brasilien. Gil and Caetano fängslades och ﬁck
gå i landsﬂykt.
Gilberto Gil bodde två år i London, och spelade
då in en lp med sånger på engelska för Famous Music, ett skivmärke under Paramount Records. Efter
återkomsten till Brasilien gjorde han 1972 »Expresso
2222«, ett album där han sökte sig till den brasilianska musikens rötter, men med inﬂytande från popen.
Det blev inledningen till en serie samlingsskivor på
70-talet. Två av dem dokumenterar historiska möten.
Det första albumet, från 1975, gjorde han tillsammans
med en annan stor sångare/kompositör/gitarrist: Jorge Ben Jor. Det andra albumet, från 1976, gjorde han
med Caetano och sångerskorna Gal Costa och Maria
Bethânia, vänner från Bahia som utgjorde gruppen
Os Doces Bárbaros. Tre andra album utgör »Retrilogin«, med konceptuella skivor. »Refazenda« från 1975
lyfte fram landsbygdens rytmiska och poetiska drag.
Storstadspräglade »Refavela« från 1977 skildrade Gils
möte med afrikansk kultur vid en festival med svart
kultur i Nigeria, med en blandning av jamaicanska och
nigerianska rytmer och carioca- och baião-rytmer.
Och »Realce«, inspelad i Los Angeles 1979, använde
diskomusik och etablerade Gils popinriktning, som

kan sägas ha visat vägen för hans kommande arbete.
Ett år tidigare hade Gilberto Gil gjort ett succéframträdande vid jazzfestivalen i Montreux. Konserten
spelades också in live. Alltsedan dess gjorde han ett
album varje gång han uppträdde utomlands. Under
80-talet blev det skivorna »A gente precisa ver o luar«,
»Um Banda Um«, »Extra«, »Raça humana«, »Dia dorim noite neon« och »O eterno deus Mu dança«. »Parabolicamara«, hans första 90-talsverk, framfördes
första gången 1992 på en legendarisk spelning inför
80 000 personer på stranden i Copacabana. Detta
följdes av två samlingsskivor: »Tropicália 2«, ett samarbete med Caetano Veloso för att ﬁra tropicalismorörelsen 25 år; och »Unplugged«, en samling egna hits
inspelade live för mtv. 1997 gav Gilberto Gil ut ännu
ett unikt album: dubbel-cd:n »Quanta«, en poetisk
resa till den värld där konst och vetenskap möts. 1998,
i spåren av framgångarna med »Quanta«-konserterna, spelade han in livealbumet »Quanta Gente Veio
Ver«, som tilldelades en Grammy i kategorin »Bästa
Världsmusik«. År 2000 spelade Gil in två album av avgörande betydelse i hans karriär. Det första, »Gilberto Gil e as canções de ’Eu, tu, eles’«, innehöll musiken
ur ﬁlmen »Eu, tu, eles« och Luiz Gonzagas klassiska
låtar. Det andra, »Gil & Milton«, visar hans legendariska samarbete med Milton Nascimento. »Eu, tu,
eles« spelades in live och gavs ut som São Joao Vivo.
Denna konsert hade en tusenhövdad publik över hela
världen, och Gil beslöt att hylla också den som jämte
Luiz Gonzaga är en av hans idoler: Bob Marley. År
2002 gav Gil ut »Kaya N’Gan Daya«. Hans främsta
förebilder: Luiz Gonzaga, cang-aceiro, och Marley,
rastafarin, möts här och återföds i en och samma person: Gilberto Gil, mannen från Bahia. Detta album
är frukten av ett helt konstnärsliv och ett mästerverk
skapat av en konstnär och hantverkare unik i sitt slag.
Turnén med konserten Kaya N’Gan Daya inleddes i
maj 2002 i Rio de Janeiro och har redan turnerat två
gånger i Europa och lockat en ny publik av unga reggaefans. I december 2002 spelades denna konsert in

live i Rio. I framtiden väntar många nya projekt inför
ett fortsatt lysande musikutövande.
Gilberto Gil har under sin trettioåriga karriär blivit tilldelad elva guldskivor, fem platinaskivor och
sålt mer än fem miljoner skivor. Bland hans största
hits ﬁnns »Domingo no Parque«, »Aguele Abraço«,
»Expresso 2222«, »Xodó«, »Superhomem – a canção«,
»Não chore mais« (en version av Bob Marley’s »No
Woman, No Cry«), »Palco«, »Drão«, »A Novidade«.
Gil har gjort inspelningar med namn som João Gilberto och bandet The Wailers. Han har uppträtt med
Stevie Wonder och också delat scen med Jimmy Cliff
i en show som turnerade över hela Brasilien 1980.
Bland de artister som spelat in Gil’s sånger återﬁnns
João Gilberto, Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa,
Sérgio Mendes, Ernie Watts och Toots Thielemans.
De senaste 15 åren har Gilberto Gil också varit engagerad utanför musikvärlden. 1987, som kultursekreterare i Salvador stad, kämpade han för att bevara
stadens historiska arv. Under sin mandatperiod i
kommunfullmäktige från 1988 till 1992 grundade han
stiftelsen Onda Azul, en fristående organisation där
han är ordförande och driver sociala projekt som syftar till bättre livskvalitet och ett ökat miljömedvetande.
År 1991 framträdde Gil tillsammans med Tom
Jobim, Caetano, Sting and Elton John vid en välgörenhetskonsert i New York för regnskogen. Under
president Fernando Henrique Cardoso deltog han i
Comunidade Solidária, ett statligt socialt program.
År 2002 stödde han öppet Brasiliens blivande president, arbetarpartiets Luiz Ignácio Lula da Silva. Det
var knappast någon överraskning att presidenten genast efter valet i december 2002 utnämnde Gilberto
Gil till ny kulturminister i Brasilien.
»Polar Music Prize för 2005 tilldelades den tyske barytonen Dietrich Fischer-Dieskau för hans unika
konstnärskap inom den klassiska sångens alla uttrycksområden samt för hans enastående insatser
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Mottagare av 2005 års Polarpris var den tyske barytonen Dietrich
Fischer-Dieskau. Fotograf: Schafﬂer.

som inträngande och förnyande uttolkare av den
tyskspråkiga romansskatten.«
Fischer-Dieskaus musikaliska begåvning gav sig
tidigt till känna. Han ﬁck pianoundervisning och
började 1941 studera sång för professor Georg A. Walter. Året därpå blev han elev hos professor Hermann
Weissenborn vid Berlins musikhögskola. Det första
offentliga framträdandet ägde rum 1942 i BerlinZehlendorfs församlingssal, där han – med avbrott

för ett ﬂyglarm – framförde Schuberts »Winterreise«. Efter studentexamen 1943 blev han inkallad och
tillbringade tiden fram till 1947 som krigsfånge i Italien. Där fortsatte han på egen hand sina sångstudier.
1947–1948 återupptog han sina studier för Hermann
Weissenborn.
Fischer-Dieskaus egentliga sångarkarriär påbörjades 1947, när han i Badenweiler utan föregående repetition ﬁck hoppa in för en insjuknad solist i Brahms
»Ein Deutsches Requiem«. Den formella debuten
skedde hösten 1947 med en romansafton i Leipzig,
och kort därpå uppträdde han med stor framgång i
Titaniapalast i Berlin. Samma år gjorde han sin första
skivinspelning av Schuberts »Winterreise«. Hösten
1948 engagerades han som 1. lyrisk baryton vid Städtische Oper i Berlin, där hans debut som Posa i Verdis
»Don Carlos« under Ferenc Fricsays ledning rönte
stor uppmärksamhet.
Fischer-Dieskau gästspelade under den följande
tiden vid operorna i Wien och München. Från och
med 1951 följde gästspel i England, Nederländerna,
Schweiz, Frankrike och Italien; samma år sjöng han
också för första gången vid festspelen i Edinburgh.
Från 1954 var han ständig gäst i Bayreuth, från 1956 i
Salzburg (där han redan 1954 hade debuterat i Mahlers »Lieder eines fahrenden Gesellen« under Wilhelm
Furtwänglers ledning). Kritikerna prisade om och
om igen hans verktrogna och utmejslade interpretationer och hans stämmas enorma nyansrikedom.
Som operasångare framträdde Fischer-Dieskau
främst på Deutsche Oper i Berlin och Bayerische
Staatsoper i München; vid båda ﬁck han utmärkelsen
Kammersänger. Han gästspelade på Wiener Staatsoper, Covent Garden i London, Staatsoper i Hamburg
och King’s Theatre i Edinburgh liksom ﬂera gånger i
Japan. I usa turnerade han 1955 med romansaftnar
och konserter, hans första framträdande på Carnegie
Hall i New York skedde 1964. I Stockholm gav han sin
första romansafton 1959. »Pionjärgärningar« utförde
han till exempel för Hans Werner Henze, Winfried

Zillig, Gottfried von Einem och Aribert Reimann.
Som »världens främste romanssångare« (Times)
fyllde han ända fram till slutet av 1992 så gott som
självklart varje konsertsal. I sitt föredrag satte han bestående mönster genom sin perfekta artikulation av
varje ord och det härav resulterade likaberättigandet
av text och musik. Hans insatser för spridandet av
främst romantikens romanstradition var enastående. Som Schubert-uttolkare har Fischer-Dieskau enligt Joachim Kaiser (Süddeutsche Zeitung, 22.7.1991)
egentligen bara haft en enda farlig konkurrent, nämligen sig själv – genom loppet av årtionden har han
satt nya kvalitetsnormer, sökt nya vägar och tolkat
knappast anade sinnesrörelser.
Fischer-Dieskau har medverkat vid över 200 inspelningar av kompletta operor; när det gäller romanserna föreligger cd-inspelningar av närmast encyklopedisk omfattning.
Utmärkelser och hyllningar har kommit FischerDieskau till del ända sedan 1950; de senaste är titeln
som hedersborgare i Berlin (2000) och »Premium
Imperiale« i Japan (2002).
Den 31 december 1992 avslutade Fischer-Dieskau
sin mer än 45-åriga offentliga sångarbana med en
konsert i München. Trots det är han fortfarande
verksam: en höjdpunkt i hans omfattande lärargärning var hans master class vid Hugo Wolf-dagarna
i St. Paul (Österrike) i juli 2004, där Wolfs samtliga
Mörike-tonsättningar instuderades och uppfördes.
Som dirigent och recitatör framträdde Fischer-Dieskau bland annat 2003 och 2004 vid festspelen i Salzburg, och som författare lade han 2003 fram sin femtonde boktitel, en livligt uppmärksammad biograﬁ
över Hugo Wolf. Sedan 1960 tar han sig också tid för
det »som jag alltid har velat göra« och har uppmärksammats även som målare; sedan 1980 har han visat
sina verk i över tjugo utställningar.
Dietrich Fischer-Dieskau föddes 28 maj 1925 i Berlin som den yngste av tre bröder. Hans far, som var ﬁl.
dr i klassisk ﬁlologi, arbetade som gymnasierektor,

hans mor som lärarinna. En av hans förfäder var den
kammarherre von Dieskau, för vilken Bach 1742 skrev
sin »Bondekantat«. Sedan 1977 är Fischer-Dieskau
gift med sångerskan Julia Varady.
På grund av sjukdom kunde Dietrich Fischer-Dieskau inte närvara vid prisutdelningen utan representerades av sin brorson Dr Thomas Fischer-Dieskau.
Prisceremonien och banketten sändes enligt ny modell,som framarbetats tillsammans med produktionsbolaget otw, i tv4. Programledare var Petra Nordlund och Rickard Sjöberg.
Under prisceremonin i Konserthuset medverkade Kungliga Filharmoniska Orkestern under dess
chefdirigent Alan Gilbert, Håkan Hellström, Håkan
Hagegård, Lisa Nilsson, Simone Moreno och Hillevi
Martinpelto. Os Lourinhos agerade husband. Håkan
Hellström inledde prisceremonien med Vamos Fugir
skriven av Gilberto Gil och Liminha som följdes av
Deh, Vieni a la Finestra ur Don Giovanni av Wolfgang Amadeus Mozart och Lorenzo Da Ponte framförd av Håkan Hagegård. Lisa Nilsson och Simone
Moreno sjöng duett i Aquele Abraço av Gilberto Gil.
Tysk Dans i H-dur ur Tolv Tyska Danser av Ludwig
van Beethoven framfördes av Kungliga Filharmoniska Orkestern och Hillevi Martinpelto framförde
Morgen! av Richard Strauss. Saltarello ur Franz Schuberts 3:e symfoni i D-dur, framfördes av Kungliga Filharmoniska Orkestern och avslutningsvis bjöd Lisa
Nilsson, Simone Moreno, Håkan Hellström och Os
Lourinhos på ett medley, Colors of Brazil, innehållande Quem Te Viu, Quem Te Vê av Chico Buarque
de Hollanda, Deirdres Samba av Chico Buarque de
Hollanda och Cornelis Vreeswijk, Mas, Que Nada
av Jorge Benjor och Andar Com Fé av Gilberto Gil,
då självaste pristagaren Gilberto Gil lockades upp på
scenen!
Årets prismotiveringar upplästes av Håkan Hagegård för Dietrich Fischer-Dieskau och av Jimmy Cliff
för Gilberto Gil.
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Gilberto Gil gjorde ett bejublat akustiskt framträdande under banketten i Vinterträdgården och
barytonstämman ur Eric Ericsons kammarkör framförde unisont sånger av Wilhelm Peterson-Berger
och Franz Schubert med ackompanjemang av Bengt
Forsberg.
Årets Polar Music Prize Week, en vecka uppbyggd
kring Stikkan Andersons vision om att priset skall
vara en fest för musiken där allmänheten får möjligheter att lära känna pristagarna närmare, innehöll
följande programpunkter:
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kulturhuset
Lördag 14 maj
Moro No Brasil
Regi: Mika Kaurismäki. Musikalisk roadmovie
genom Brasilien
Söndag 22 maj
Casa da Farinha
Forrõmusik från nordöstra Brasilien. Medverkande:
Mhano Silvha, dragspel och sång, Lisa Lövgren,
slagverk och sång, Michel Reisler, zabumba, och Zé
Maria, triangel.
Gilberto Gil – Forum för Polarpristagare 2005
Samtal om och med Polarpristagaren Gilberto Gil.
Moderator: Christian Borg, chefredaktör, Musikmagasinet Lira. Gäster: Åsa da Silva Veghed, Johan von
Friedrich, Örjan Bartholdson och Lennart Peck.
Moro No Brasil
Regi: Mika Kaurismäki. Musikalisk roadmovie
genom Brasilien
konserthuset, stora salen
Torsdag 19 maj
Barytonparad
Loa Falkman, Håkan Hagegård, Anders Larsson,
Olle Persson. Kungliga Filharmonikerna, Alan
Gilbert, dirigent

kungl. musikaliska akademien
Torsdag 19 maj
Dietrich Fischer-Dieskau – Forum för Polarpristagare
2005
Samtal om Polarpristagaren Dietrich FischerDieskau. Moderator: Torbjörn Eriksson.
Gäster: Kerstin Meyer-Bexelius, Håkan Hagegård,
Olle Persson och Thomas Schuback
goethe institut
Tisdag 24 maj
Dietrich Fischer-Dieskau – Forum för Polarpristagare
2005
Ett porträtt av Polarpristagaren Dietrich FischerDieskau med musik, samtal och visning av ﬁlm från
konsertupptagningar och intervjuer.
Moderator: Tom Sandberg. Gäster: Karl-Magnus
Fredriksson, Viktor Åslund
mosebacke etablissement
Lördag 14 maj till söndag 22 maj
FESTIVAL DO BRASIL
A Bossa Elétrica
60- och 70-talssamba med 2000-talets »eletronica«
Brasiliansk söndag
Party hela eftermiddagen på terrassen med grill,
drycker, musik och dans!
Choro & Samba
Delar av gruppen Choro Brasil Scandinavia samt
Grillo e Amigos – traditionell musik från Rio
Trio Mocotó
Supersvängigt, kultförklarat 8-mannaband från São
Paulo!
Mr Catra & DJ Fú
Baile Funk-stjärna från Rio de Janeiro – brasiliansk
»hiphop«
Silvério Pessoa
Modern »Forró« med 6-mannaband från Recife/
Pernambuco

Wagner Pá & Brazuka Matraca
Manu Chao-inspirerat brasseband från Barcelona
Simone Moreno
Sambastjärna från Salvador/Bahia med sitt svenska
supertighta band
mosebacketerrassen
Lisa Nilsson – Brazil Project med gäster samt ett
gästspel av Polarpristagaren Gilberto Gil!
Projektkoordinator för Polarpriset är Kim Pettersson.
Esbjörn Mårtensson är producent för prisutdelningen
och Polar Music Prize Week. Prisets huvudsponsorer
under 2005 var Bilia, Fabege, Hagströmer & Qviberg
och Posten. Grand Hôtel, Stockholms Konserthusstiftelse och Happy F&B var prisets partners.

Rolf Schock-priset
I sitt testamente beskriver den mångkunnige ﬁlosofen och konstnären Rolf Schock (1933–1986) ett pris
som skall delas ut i så vitt skilda ämnen som logik och
ﬁlosoﬁ, matematik, visuell konst samt musik.
Donationen administreras av The Rolf Schock
Foundation. År 2005 bestod styrelsen av följande ledamöter: Gunnar Öquist, ordförande och ständig
sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademien, Beate
Sydhoff/Olle Granath, ständig sekreterare i Kungl.
akademien för de Fria Konsterna och Gunnar Petri,
Preses i Kungl. Musikaliska Akademien.
Rolf Schock föddes i Frankrike den 5 april 1933. Hans
föräldrar, Adolf Gustav Schock och Pauline Schock
(född Luce), emigrerade från Tyskland 1931 och bosatte sig i usa. Rolf Schock, som blev amerikansk
medborgare, studerade i New York och New Jersey.
Han fortsatte sin utbildning vid University of New
Mexiko i Albuquerque där han specialiserade sig på
geologi och psykologi och läste matematik som biämne. Efter att ha avlagt Bachelor of Arts 1955 över-

gick han till forskarstudier i ﬁlosoﬁ vid University of
California, först i Berkeley och sedan i Los Angeles.
1960 ﬂyttade Rolf Schock till Sverige. Han fortsatte
sina studier i teoretisk ﬁlosoﬁ vid Stockholms universitet där han blev ﬁl.lic. 1964. Under studietiden
i Los Angeles, där han blivit inﬂuerad av den amerikanske ﬁlosofen Richard Montague, utvecklades
vad som skulle bli ett livslångt intresse för logik och
närstående grenar av ﬁlosoﬁn. 1968 doktorerade Rolf
Schock vid Uppsala universitet.
Efter sin doktorsexamen blev Rolf Schock 1969 docent vid Uppsala universitet. Han undervisade under
en kortare period vid universiteten i Uppsala och
Stockholm och under många år hade han anknytning
till Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm där han
gav ett ﬂertal kurser. Då Rolf Schock aldrig innehade
en fast tjänst levde han ett mycket enkelt liv som fristående forskare. Vid sidan av sin forskning ägnade
han mycket tid åt sitt måleri. Han hade studerat konst
vid Konstfackskolan i Stockholm 1964–69 och ställde
senare ut ett stort antal målningar på Skriptors Hörna i Stockholm. Han var även aktiv som fotograf och
reste mycket.
Rolf Schock omkom i en olycka den 5 december
1986. Efter hans död kom det som en överraskning
för de ﬂesta av hans kollegor att han efterlämnade en
ansenlig förmögenhet som han ärvt efter sin far och
att hälften av denna testamenterats för instiftandet
av priser på det konstnärliga och vetenskapliga området.
I sitt testamente förtydligade Rolf Schock att hälften av hans tillgångar skulle användas till grundandet av fyra priser inom områdena logik och ﬁlosoﬁ,
matematik, de visuella konsterna och de musikaliska
konsterna. Det var hans önskan att priserna i logik
och ﬁlosoﬁ och i matematik skulle utdelas av Kungl.
Vetenskapsakademien, och att priserna i de visuella
konsterna och de musikaliska konsterna utdelades
av Kungl. akademien för de fria konsterna respektive
Kungl. Musikaliska Akademien.

35

36

2005 års Rolf Schock-priser utdelades av Prinsessan Christina
Fru Magnuson till tonsättaren Mauricio Kagel, arkitektduon

Kazuyo Sejima och Ryue Nishizawa, logikern Jaako Hintikka och
matematikern Luis Caffarelli. Fotograf: Lars Falck.

I samband med mottagandet av donationen utsåg de tre akademierna priskommittéer att biträda
styrelsen vid utseendet av prismottagare och för
förvaltningen av donationen bildades stiftelsen The
Rolf Schock Foundation. Prismottagarna utses under våren och prisceremonien äger rum under hösten. Priset har utdelats vartannat år sedan 1993. Rolf
Shock-priserna uppgår för närvarande till 400 000
kronor vardera.

2005 års Rolf Schock-pris i de musikaliska konsterna
tilldelades den tyske tonsättaren Mauricio Kagel för
att han under sex decennier skapat ett unikt musikaliskt universum där en mångfald av ljudkällor utforskas och integreras med scenisk aktion, ﬁlm och
hörspel. I Kagels verk förenas lekfull öppenhet med
sträng konstnärlig disciplin, djärvt nyskapande med
djupt historiskt perspektiv.
Övriga pristagare var i logik och ﬁlosoﬁ Jaakko

Hintikka, Boston University, usa, för hans pionjärinsatser inom den logiska analysen av modala begrepp,
särskilt begreppen kunskap och övertygelse, i matematik, Luis Caffarelli, University of Texas at Austin,
usa, för hans viktiga insatser inom teorin för icke-lineära partiella differentialekvationer, och i de visuella
konsterna Kazuyo Sejima och Ryue Nishizawa, Japan,
för deras kompromisslöst återhållna, strama, estetiska arkitektur som ändå lyckas innefatta stor värme
och närhet i förhållandet människa och miljö.
Prisceremonien ägde rum torsdagen den 27 oktober i Musikaliska Akademiens Stora Sal med efterföljande middag i Konstakademiens lokaler.
Prisbokstexten om Mauricio Kagel skriven av
Bengt Emil Johnson lyder:
Julaftonen 1931 kunde man läsa i argentinska tidningar att ett uppror bland fångar i ett fängelse i
Buenos Aires slagits ned med hjälp av bomber, gas
och maskingevär. Vidare berättas denna dag att den
japanske överbefälhavaren inte avser att inta en viss
manchurisk stad, men däremot tänker han bekämpa
dem han kallar banditerna i området – en annons
gör reklam för ett cigarrmärke som påstås vara det
enda tänkbara för en verklig nationalsocialist – ett
tak har störtat in i Vatikanens bibliotek – en tysk
emigrant är arbetslös och upplever julen i sydamerikansk sommarhetta – det kungörs att julen vid midnatt skall ringas in av alla Nordamerikas kyrkor efter
att en präst i Betlehem tryckt på en strömbrytare …
Denna julafton föds Mauricio Kagel i Buenos Aires.
Sex decennier senare kommer han att bygga en komposition för baryton och instrument på avsnitt ur
dessa tidningsnotiser.
Varje jordisk plats kan sägas utgöra världens centrum. Utifrån det lokala förgrenar sig världen ofantligt, labyrintiskt. Likaledes kan varje ögonblick i ett
enskilt medvetande sägas vara en möjlig ingång till
en ofantlig, labyrintisk tid, där begrepp som »då«
och »nu« upphävs – där de mest underbara, förbryllande, upplysande, chockerande, hisnande …

förbindelser visar sig kunna upprättas. Det är, bland
mycket annat, sådana insikter som Mauricio Kagel
gestaltat i sitt enormt omfattande och mångfacetterade verk, där det syns som om vad som helst kan
leda till eller omvandlas till musik. Ett verk som växt
fram under decennier av oavbrutet skapande där en
ständig prövning av allehanda konventionella gränsdragningar pågått. Gossebarnet som kom till världen
julafton 1931 skulle komma att bli en av de centrala
gestalterna i det sena 1900-talets musikutveckling på
samma gång som han blivit en av den nutida musikens mest kritiskt skarpögda – och »skarpörade«!
– observatörer. Den modernistiska musiken kan beskrivas i kompositionstekniska termer eller sorteras
i stilistiska, estetiska »skolor«: Kagel känner och behärskar alla dessa, men undﬂyr deras tvång. För att
karaktärisera honom frestas man tillgripa paradoxer,
till exempel genom att kalla honom en solitär, vars
verk genljuder av gemenskap.
Mauricio Kagels studier i unga år spände över ett
brett humanistiskt fält: musik, men också ﬁlosoﬁ och
litteraturhistoria. I det senare ämnet hade han bland
sina lärare den store Jorge Luis Borges. 1949 blev han
konstnärlig rådgivare till L’agrupación nueva música
och året därpå var han med om att grunda det argentinska cinemateket. I början av 1950-talet knöts han
till Teatro Colón där han verkade som repetitör och
dirigent. 1957 lämnade han Argentina och slog sig ner
i Köln som vid den tiden var ett viktigt centrum för
den nya europeiska musiken med bland annat den
berömda elektronmusikstudion. Kagel intog snabbt
en framträdande position i den nya omgivningen
och har alltsedan dess innehaft en mängd viktiga
uppdrag och befattningar: 1959 grundade han »Kölner Ensemble für Neue Musik« och under 1960-talet
var han regelbunden föreläsare vid sommarkurserna
för ny musik i Darmstadt. Han var 1964–65 kompositionsprofessor i Buffalo, usa, blev 1967 gästdocent
vid ﬁlm- och tv-akademien i Berlin, 1968–69 ledare
för en skandinavisk kurs i ny musik i Göteborg, var
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under första hälften av 1970-talet ledare för kurser
i ny musik i Köln och blev 1974 professor i modern
musikteater vid Kölns universitet, en post som han
innehade till 1997.
Intresset för teater har förblivit bestående hos Kagel alltsedan ungdomsåren vid Teatro Colon och
han har utvecklat den instrumentala teatern på ett
personligt och genomgripande sätt. Konsertsituationen, utförandet av musik, är för honom i högsta grad
scenisk dramatik: musikerna är aktörer, vilket även
instrumenten kan vara – ja till och med konsertsalen
kan bli en medagerande. Hans konst analyserar och
problematiserar understundom själva musikbegreppet: termen »metamusik« är tillämplig på många av
hans kompositioner. Det traditionella instrumentariet kompletteras med allehanda ljudkällor på ett
synnerligen fantasifullt sätt. Verkförteckningen omfattar utöver musik för alla slags ensembler också mer
än tjugo ﬁlmer, däribland många baserade på egna
kompositioner men också nykomponerad musik till
klassiska ﬁlmer. Radiohörspelet är likaså en form som
Kagel utvecklat på ett banbrytande sätt.
Enbart en ren uppläsning av titlarna i hans omfattande opusförteckning skulle kräva längre tid än den
som här står till förfogande. Jag kan bara försöka ge
en antydan om spännvidden, fantasifullheten i Kagels musikaliska universum, där uppsluppen humor
samverkar med intellektuell skärpa – där gränserna
mellan det groteska och det sublima är ﬂytande – där
lusten till radikalt nyskapande går hand i hand med
djupgående kunskap om traditionen. Han har skapat musik för renässansinstrument och för utomeuropeiska instrument, sådana som vi brukat kalla
»exotiska«. Han har etablerat samtal med Beethoven,
Brahms och Händel och han har byggt musik på fågelsång från olika delar av världen. Robert Schumanns
dagböcker har bildat underlag för sånger och han har
parodierat den pompöst bullrande tomheten i demagogens röst från tribunen. Musikmässans kommersiella larm har varit en inspirationskälla liksom en dans-

skola från 1700-talet. De olika väderstrecken har han
ägnat musikalisk tolkning – kanske utifrån insikten att
begrepp som norr och söder ger ganska olika associationer beroende på den geograﬁska belägenheten.
En nyﬁken och lekfull, samtidigt spontant engagerad och kritiskt distanserad förundran inför konstens och fantasiens outtömlighet präglar hela hans
verk. Det som kan synas vara en brokig mångfald sluter sig vid närmare betraktande och åhörande till en
märklig helhet – en gestaltad världsbild som upphäver gränserna mellan det närvarande och det vi kallar
det förgångna – och som projicerar sina sammansatta innebörder in i det tillkommande.
Tisdagen den 25 oktober anordnade Goethe Institut
en ﬁlmvisning av »Ludwig van – Ein Bericht« från
1969. Manus och regi: Mauricio Kagel. Musik av Ludwig van Beethoven, musikalisk bearbetning av Mauricio Kagel.
Onsdagen den 26 oktober deltog årets pristagare i
ett samtal under rubriken »Icon and Idols« i Musikaliska Akademiens Stora Sal. Moderator var Kristofer
Lundström.
Fredagen den 27 oktober anordnade Musikaliska Akademien seminariet »On some devices of my
Compositions« där Mauricio Kagel medverkade tillsammans med moderator Pär Lindgren.

Publikationer
Under året utkom tre publikationer i skriftserien:
Wallneriana. Tretton samtal med Bo Wallner av Jan
Lennart Höglund. Bo Ejeby förlag. Publikation nr
102.
Bo Wallner (1923–2004) var uppvuxen i ett lärarhem men bestämde sig tidigt för att undvika detta
»kall«; ändå kom han att under yrkeslivet ﬁnna sin

kanske största glädje i samvaron med unga studenter
under en mångårig lärargärning på Musikhögskolan
i Stockholm. Han drogs tidigt till den samtida litteraturen och det moderna måleriet och lyssnade – inte
utan att känna motstånd – till den nya musiken. Han
var som person närmast blyg och anspråkslös, men
blev periodvis lika omstridd som uppskattad.
Bo Wallner hör som pedagog, skribent, folkbildare
och ideolog till den senare hälften av 1900-talets centrala gestalter i svenskt musikliv. Som pedagog undervisade han drygt fyrtio årskullar i musikens historia
och formlära i en roll där han redan från början bytte
ut föreläsarens mot animatörens och tankeväckarens.
Genom sina mångåriga kontakter med tonsättare i
olika generationer ﬁck han djupa inblickar i det samtida musikskapandet och stod som ideolog nära den
lika uppskattade som omdebatterade Måndagsgruppen. Sin omfattande och mångskiktade författarbana
krönte han med en omfångsrik och djuplodande biograﬁ över Wilhelm Stenhammar.
Om denna betydande livsgärning samtalar här Bo
Wallner med förutvarande producenten vid Sveriges
Radio p2 Jan Lennart Höglund. De tretton samtalen
sändes ursprungligen som en radioserie vårvintern
1997.
Dag Wirén – en vägvisare. Redaktör Martin Tegen.
Gidlunds förlag. Publikation nr 103.
Den 15 oktober 2005 skulle Dag Wirén ha fyllt
hundra år. Han framstår i dag som en av de främsta
tonsättarna under 1900-talet och det kan därför vara
dags att penetrera hans insatser. Han lade själv den
största vikten vid de instrumentala verken, som han
försåg med opusnummer, men stod också för en betydande produktion av musik för teateruppsättningar och ﬁlmer. Därtill kommer hans sju år som musikkritiker. För allmänheten blev han först känd genom
sin Serenad för stråkorkester (1935), liksom Hugo Alfvén blev känd för sin Midsommarvaka (1903), båda
verken för övrigt tillkomna när tonsättarna var 31 år

gamla, och båda verken i dag alternerande som de internationellt mest framförda svenska orkesterverken.
Bredden i Wiréns mogna konstnärskap sträcker sig
från allvaret och koncentrationen i den femte symfonin (1964) till de populära tonfallen i »Annorstädes
vals«, som var det svenska bidraget till europeiska
schlagerfestivalen 1965.
Dag Wirén – en vägvisare ägnas åt Wiréns verk som
tonsättare och kritiker, med utblickar mot samtidens idéströmningar i Paris och i hemlandet. Framställningen är i stort sett disponerad kronologiskt
och börjar med de tidigaste pianoverken, beskrivna
av Solveig Wikman, och slutar med Lars Berglunds
analys av den femte stråkkvartetten. Sten Dahlstedt
skildrar den intellektuella miljön i mellankrigstidens
Paris som bakgrund till Wiréns studietid där. Hans
åsikter och estetik som musikkritiker granskas av
Boel Lindberg. En rad pianoverk undersöks av Bertil
Wikman, symfoni nr 2 av Tore Uppström och Martin
Tegen, teatermusiken av Anders Wiklund och ﬁlmmusiken av Per F. Broman och Ann-Kristin Wallengren. Därtill kommer ett avsnitt av Tomas Block om
relationen till Sibelius och ett av Petter Terenius om
den metamorfosteknik som med tiden kom att prägla Wiréns komponerande. Per Olov Broman söker ge
Wirén den rätta platsen i historieskrivningen. Boken
avslutas med litteraturlista och en av Carl-Gunnar
Åhlén utarbetad förteckning över verk, inspelningar
och konsertframträdanden, vartill kommer författarbiograﬁer och register.
Boken har tillkommit på initiativ av Dag Wirén
Stiftelsen som också ekonomiskt möjliggjort dess utgivning.
Pythagoras’ sträng – Essäer kring musikens gränser av
Gunnar Bucht. Förlaget Thales. Publikation nr 104.
Den grekiske ﬁlosofen Pythagoras upptäckte det
matematiska sambandet mellan längden på en ljudande sträng och höjden på den ton man hör. För
honom blev detta ett tecken på att musiken gömmer
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djupa insikter om verklighetens natur. I Pythagoras’
sträng uttrycker tonsättaren Gunnar Bucht sin upplevelse av musikens väsen: nyckelorden är ton, rum
och rörelse. Boken är rik på exempliﬁering och ger
den ﬁlosoﬁ- och musikintresserade impulser till egna
reﬂexioner.

Seminarier
Under året genomfördes tre seminarier i Akademiens
regi.
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Musiken och hjärnan: »When the brain is out of tune«
var rubriken på ett seminarium den 3 mars med
professor Alf Gabrielsson som seminarieledare.
Det råder mycket diskussion om huruvida människan är biologiskt predestinerad för musik eller om
musiken är betingad av den kulturella miljön. Kanske ligger sanningen någonstans mittemellan, det vill
säga vissa ingredienser i musiken kan bygga på en
biologisk grundval, andra vara en produkt av miljön.
Under de senaste decennierna har argumenten för en
tänkbar biologisk grundval fått ökat stöd från forskning om musikens neuropsykologi och om tidig musikalisk utveckling. En världsledande forskare inom
musikens neuropsykologi är Isabelle Peretz, professor i psykologi vid University of Montreal, Kanada,
och tillsammans med Robert Zatorre föreståndare
för The Centre for Brain, Music and Sound (brams)
i Montreal. De har nyligen givit ut boken The Cognitive Neuroscience of Music (Oxford University Press,
2003).
Medan man sedan länge vetat att det ﬁnns bestämda centra i hjärnan för produktion och uppfattning av språk är läget beträffande musik mera oklart.
Argument för skilda lokaliseringar har bland annat
hämtats från patologiska fall i vilka en hjärnskada lett
till bortfall av språklig förmåga utan att drabba mu-

sikalisk förmåga. Det mest bekanta fallet torde vara
den ryske kompositören Vissario Sjebalin (1902–1963)
som till följd av en stroke nästan helt förlorade språkförmågan men som kunde fortsätta att undervisa och
komponera (bland annat hans femte symfoni 1962,
högt uppskattad av Sjostakovitj).
Isabelle Peretz har så att säga valt en motsatt väg,
att undersöka nedsatt musikalisk förmåga (amusi)
hos helt friska personer med normal intelligens och
normal exponering för musik Hon har via annonsering aktivt sökt sådana personer och i ovannämnda
bok beskriver hon 21 personer som helt klart uppvisade stora brister i perception av musikaliska strukturer till exempel melodier. De testades bland annat
med tonföljder/melodier, i vilka man antingen gjort
någon tonhöjdsförändring eller någon förändring
i rytmen. Uppgiften var att bedöma om tonföljden
i fråga var densamma som en omedelbart tidigare
hörd tonföljd eller ej. Samma tester genomfördes
också med en i övriga avseenden likvärdig kontrollgrupp. Kontrollgruppens medlemmar uppvisade
som väntat i det närmaste helt korrekta bedömningar. Resultaten för medlemmarna i »amusigruppen«
var mycket sämre, i synnerhet i de fall där förändringen gällde tonhöjden; rytmförskjutningar upptäcktes
lättare. Amusigruppen var däremot lika skicklig som
kontrollgruppen i minnestest som gällde texter eller
olika miljöljud – skillnaden förelåg alltså endast beträffande musikstimuli och där speciellt beträffande
tonhöjdsvariabeln.
Från detta konkluderade Isabelle Peretz att det, åtminstone i de undersökta fallen, föreligger en defekt
i mekanismen för uppfattning av tonhöjd och hon
diskuterar vad detta i sin tur kan ha för konsekvenser för uppfattning av musik i övrigt. Titeln på hennes presentation – When the brain is out of tune – är
alltså en vitsig anspelning på denna defekt.
Dessa och många andra resultat har naturligtvis
konsekvenser för vår syn på begreppet musikalitet i
allmänhet och olika komponenter därav i synnerhet.

Den 17 mars stod Akademien tillsammans med
Svensk Scenkonst värd för ett seminarium om Sveriges symfoniorkestrars ekonomi. Underlaget var en
ekonomisk analys av symfoniorkestrarnas ekonomi
som publicerats i en särskild rapport, författad av Tobias Nielsén. Länge hade regeringen annonserat en
utredning om landets orkestrar, men en sådan uteblev år efter år. Det var i det läget som Akademien och
Svensk Scenkonst 2003 tog initiativet till en utredning
om sju symfoniorkestrars ekonomiska situation nu
och i framtiden. Det gällde: Gävle Symfoniorkester,
Göteborgs Symfoniker, Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm, Sveriges Radios Symfoniorkester, Norrköpings Symfoniorkester, Malmö Symfoniorkester och Helsingborgs Symfoniorkester.
Utredningen fokuserar på den ekonomiska situationen för orkestrarna. Utredningens titel En del av
världen syftar på det faktum att orkestrarna påverkas
av ekonomiska realiteter och förutsättningar. Liksom
att deras verksamhet lever i ett större sammanhang
och påverkas exempelvis av om människor väljer
att lyssna på konstmusik hemma eller att besöka en
symfonisk konsert. En annan sida av att vara en del
av världen handlar om att ta plats och hitta en naturlig roll i samhället, inte att vara ett landet Narnia dit
enbart några når. Att vara den del av världen handlar
således om att inte vara en värld för sig.
På kort sikt tvingas symfoniorkestrarna brottas
med osäkerhet och nyckfullhet vad gäller budgeten
på marginalen. På lång sikt, däremot, kan orkestrarna sammantaget liksom var för sig se tillbaka på
nivåökningar i anslag och kontinuerligt ökade intäkter. Dessa har emellertid inte bidragit till en långsiktig stabilitet i anslag och kontinuerligt ökade intäkter.
Det innebär att orkestrarna lever mer på marginalen
och i de ﬂesta fall med större press, men på en högre
»nivåhöjd« än tidigare.
Framtiden är dock osäker för orkestrarna. Det har
att göra med ett anslagsberoende och att långsiktiga
målsättningar i kombination med långsiktiga bud-

getåtaganden knappt existerar. Detta försvårar i sin
tur planering och styrning.
Ansvaret för symfoniorkestrarna har i allt högre
grad övergått från stat till regioner: det är några enskilda kommuner och landsting/regionförbund som
bekostar orkestrarnas utveckling. Statens insats justerad för inﬂation har i princip minskat de två senaste
decennierna.
Hur långt kan denna utveckling fortgå? Är kommunerna och länsorganisationerna beredda att ta
detta ansvar? Vad händer om inte mer pengar satsas,
vilken beredskap ﬁnns då? Det är frågor som inte har
lyfts fram i en nationell diskussion. Men konsekvenserna är uppenbara: om en kommun eller en länsorganisation drar sig ur, leder det till en nedmontering
av den orkester som förlorar sin ﬁnansiering. Undantaget är Radiosymfonikerna, vars ﬁnansiering vilar
på licensmedel via Sveriges Radio.
Tobias Nielsén menar dock att konstmusiken generellt sett har möjligheter till en spridning som aldrig
förr, tack vare teknologiska innovationer. Konkurrensen från övrig kultur- och mediekonsumtion har
ökat och utmålats som ett hot, men de förändrade
förutsättningarna kan vara positiva för orkestrarna.
Spridningen av musik via lågprisskivor, radio och internet kan innebära att förutsättningar ﬁnns för att
en »förvärvad smak« skapas hos många personer. En
ökad spridning av konstmusiken är således ett verktyg som orkestrarna kostnadsfritt har fått i sin hand.
Frågan är dock om de lyckas dra nytta av denna möjlighet och förvandla passiva lyssnare till aktiva konsertbesökare, eller om den lättsmälta, popförpackade
och recyclade konstmusiken tränger ut satsningar på
kvalitet och nyskapande.
En enskild faktor styr likväl symfoniorkestrarna
mer än något annat: anslagen. Orsaken är att dessa
uppgår till mellan 70 och 91 procent av de totala intäkterna och en hävstångseffekt gör att en korrigering
av anslagen får en mycket stor påverkan på verksamheten. Dessa fasta intäkter är nämligen inte fasta: De

41

kan inte tas som givna utan hänger ihop med intresset för symfonisk musik bland befolkningen.
Att skapa en bred och långsiktig efterfrågan för vad
orkestrarna erbjuder är därmed en viktig uppgift för
de ansvariga – och inte minst för huvudmännen utifrån antagandet att deras syfte är att stödja verksamheten även på lång sikt.
Det blir en kritisk framgångsfaktor för orkestrarna
att hitta en tydlig och självklar plats i dagens samhälle. Orkestrarna påverkas inte bara av ekonomiska
realiteter utan de måste också erövra en plats närmare
centrum i samhället och inte riskera att glida ut mot
periferin. Symfoniorkestern som en del av världen.
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Den 17 november avled akademiledamoten, professor Bo Wallner. Akademien beslöt att arrangera ett
seminarium där Wallners många roller i det svenska
kulturlandskapet belystes och diskuterades: pedagogens, musikforskarens, skriftställarens, radiomedarbetarens, mentorns och ideologens. En arbetsgrupp
bildades för seminariets planering och genomförande bestående av tonsättaren Daniel Börtz, Ständige
Sekreteraren Åke Holmquist, tonsättaren och vice
preses Thomas Jennefelt, professor Jan Ling och som
projektledare radiomedarbetaren, ﬁl.dr Christina
Tobeck.
Seminariet ägde rum 12–13 november och tilldrog sig stort intresse med företrädare för alla sektorer i det svenska musiklivet. Seminarieprogrammet
hade följande innehåll:
Lördagen den 12 november
Välkomstord
Åke Holmquist och Christina Tobeck
Pedagogen Bo Wallner
Bo Wallners pedagogik
Lennart Hall
Teoripedagogutbildningen på Kungl. Musikhögskolan
Lars Edlund, Lennart Hall och Bengt
Holmstrand

Formstudium och interpretation
Anders Tykesson
Kompositionsseminariet 1960–1975
Idé och bakgrund
Christina Tobeck
Ett seminarium för elever och ett öppet forum i
musiklivet
Samtal: Daniel Börtz, Mikael Edlund, Kjell
Ingebretsen och Folke Rabe
Moderator: Christina Tobeck
Bo Wallners bakgrund
Musikmiljön i 1920- och 1930-talens Lidköping
och Skara
Ingemar Gabrielsson
Sånger av Bo Wallner
Medverkande: Lena Hoel, sopran, och Gunnel
Lundberg, piano
Den nya musiken – ideologen Bo Wallner
Personiﬁering av modernismen?
Gunnar Bucht
Samtal: Daniel Börtz, Åke Holmquist, Bengt Emil
Johnson och Jan Ling
Sveriges Radio – musiklivets hjärta
Wallner som programmedarbetare och konsult
Christina Tobeck
Om samtalsserien Wallneriana
Jan Lennart Höglund
Radiokonservatoriet – Om redaktionsgruppens
arbete
Sten Andersson
Örats skolning – Radiokonservatoriet och musikutbildningsarbetet
Ronny Lindeborg
Radiokonservatoriets betydelse – ett nytt Radiokonservatorium?
Samtal: Lars Edlund, P-G Alldahl, Göran Fant
och Ronny Lindeborg
Moderator: Christina Tobeck

Söndagen den 13 november
Biograﬁskrivande
Kungl. Musikaliska Akademiens biograﬁprojekt
Åke Holmquist
Biograﬁn som forskningsmetod (i samarbete med
Kungl. Vitterhetsakademien)
Evert Baudou
»Att skriva är för mig ett komponerande i ord«
Bo Wallner som skriftställare
Ingemar Algulin
Vetenskapen med musiken som nav
Forskaren Bo Wallner
Jan Ling och Christina Tobeck
Seminariets avslutning arrangerades som en
Akademisöndag:
Konsert med Lysellkvartetten
Bernt Lysell och Per Sandklef, violin, Thomas
Sundkvist, viola, Mikael Sjögren, violoncell
Hilding Rosenberg: Stråkkvartett nr 2
Wilhelm Stenhammar: Stråkkvartett nr 6
Samtal om Bo Wallner som mentor för tonsättare
och musiker
Daniel Börtz, Thomas Jennefelt, Kjell-Inge
Stevensson, Mats Widlund
Moderator: Sven Kristersson
Efter seminariet ägnade Musikradion en hel vecka åt
Bo Wallners mångsidiga verksamhet under rubriken
»Bo Wallner – mitt i musikhistorien«. Det skedde i
form av återutsändning av tidigare program med Bo
Wallner. Veckan inleddes med ett direktsänt samtal
med inbjudna gäster.
Seminariets anföranden och samtal planeras utkomma i en särskild rapport.

2005 års sammankomster
Den 15 februari ägde årets första sammankomst
rum med 35 ledamöter närvarande. Preses lät meddela att tidskriften Artes kommer att läggas ned av
ekonomiska skäl i och med utgången av år 2005. Ständige Sekreteraren informerade om Akademiens och
Svensk Scenkonsts utredning om symfoniorkestrarnas ekonomi, som redovisas på annan plats i årsskriften samt om den nyinrättade stipendiefonden för
forskning om i första hand svensk kyrkomusik som
möjliggjorts genom en donation av den bortgångne
ledamoten, professor Harald Göranssons barn.
Inför det förestående invalet av ledamöter vid nästkommande sammankomst, redovisade Preses styrelsens överväganden om nyvalsproceduren och invalets
betydelse för Akademiens verksamhet och legitimitet
i musiklivet. En fråga som styrelsen hade ställt sig var
om det fanns anledning att prioritera inval av ledamöter som företräder genrer utanför den så kallade
konstmusiken? Vid den efterföljande diskussionen
efterlystes bland annat ﬂer ledamöter med kompetens inom området barn och musik, med förankring
inom såväl musik som vetenskap samt ledamöter företrädande andra genrer än den inom Akademiens
förhärskande.
Sammankomstens akademiska ämne var: »Upphovsman – Regissör – Publik: tema med variationer« med
ledamöterna Hans Gefors och Anders Wiklund.
Gefors/Wiklund inledde med att ställa frågan hur
långt en uppsättning får avlägsna sig från originalets
intentioner. Den hade blivit aktuell sedan en åskådare reagerat negativt på Folkoperans uppsättning
av Tosca. Man gav några exempel ur Jonathan Millers epokgörande uppsättning av Rigoletto på English
National Opera i början av 80-talet. Den var en av
inspirationskällorna för regissörers ﬂyttning av tid
och plats för handlingen. Jonathan Miller reagerade
på diskrepansen mellan Verdis 1800-talsmusik och
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handlingen som utspelar sig i renässansen så som den
framstod i en berömd uppsättning av Zefﬁrelli som
minutiöst hade återskapat hovlivet i 1600-talets Mantova. Inspirerad av ﬁlmerna »Gudfadern« och »Some
Like It Hot« ﬂyttade han handlingen till 50-talets New
York där gangstrarna försökte bli rumsrena. Hertigen
blev »gudfadern« och Rigoletto en kypare på deras
favoritresturang. Förbudstiden var över men uppförandekoden var fortfarande mycket sträng.
Men vad är originalet? Rigoletto går tillbaka på
Victor Hugos Le roi s’amuse, en pjäs som utspelar sig
vid Francois i:s hov på 1500-talet och som var tryckt
men hade spelförbud i Frankrike. Censuren i Venedig
för vars opera Rigoletto skrevs fann pjäsens handling
»upprörande omoralisk och obscent triviell« och vägrade att låta en kung bete sig som i pjäsen. Librettisten
Piave föreslog byte till hovet i Mantova och en hertig. En upprörd Verdi krävde av dramaturgiska skäl
att titelrollen skulle vara puckelrygg och att hertigen
skulle ha absolut makt. Detta är dessutom i linje med
gamla konventioner i teatervärlden som Verdi fortfarande vidmakthöll.
Det ﬁnns invändningar som inte heller Jonathan
Miller undkommer: hade verkligen en gudfader på
50-talet absolut makt så som Verdi insisterade på?
Skulle en gangster på 50-talet mörda med kniv så
som sker i slutakten? Regissörerna har deﬁnitivt fått
större inﬂytande över nyproduktioner av äldre verk.
Och ibland även tagit sig stora friheter med helt nykomponerade verk. (Gefors nämnde en uppsättning
av Thomas Jennefelts Farkosten som i Kirsten Dehlholms uppsättning på Det Kongelige i København
ﬁck en helt ny utformning.) Man kan se två tendenser. Regissörerna stiliserar uppsättningen så att tid
och plats blir upphävda. Wieland Wagners Wagneruppsättningar på 50-talet och Robert Wilsons idag är
exempel på detta. En annan tendens är aktualiserande uppsättningar som vill kommentera nutiden. Jonathan Millers uppsättningar är exempel på det och
det gäller även den omtalade Toscauppsättningen på

Folkoperan. En drivkraft för Millers uppsättning är
uttalat att få publiken att se Rigoletto på nytt och inse
Verdis odödlighet.
Och publiken? Det är inte givet att de är så intresserade av originalversionen som man kanske tror …
Även om den blir upprörd när andan i ett verk går
förlorad i vissa fall.
Ämnet föranledde en livlig diskussion. Flera ledamöter menade att vår tids regiuppfattning har
sitt ursprung i teatern och innebär att man våldför
sig på verket. Den musikaliska gestaltningen lämnas
därhän. Det är föreställningen som blir verket. En
»omtolkning« av en opera innebär egentligen ett nytt
verk, som ger en snedvriden bild av vad opera egentligen står för.
Efter sammankomsten sjöng Liine Carlsson, sopran,
ackompanjerad av Mattias Böhm, Léhar och Johann
Strauss.

Vid invalssammankomsten den 10 maj närvarade
48 ledamöter. Den inleddes med parentation över
den avlidne ledamoten, förste hovkapellmästaren
Sixten Ehrling.
Till svenska ledamöter invaldes hovsångerskan
Britt Marie Aruhn, tonsättaren Marie Samuelsson och
jazzpianisten Bobo Stenson. Till utländska ledamöter
invaldes dirigenterna Alan Gilbert och Riccardo Muti
samt Tellef Kvifte, professor i musikvetenskap.
Vid sammankomsten diskuterades situationen för
den konstnärliga musiken i Sveriges Radio p2. Preses
redogjorde för bakgrunden till dagens diskussionsämne. Inom Sveriges Radio pågår en intern utredning
om den framtida kanalindelningen, den tekniska utvecklingen och dess konsekvenser för radiolyssnandet. Till att inleda diskussionen hade inbjudits ledamoten Tomas Löndahl och direktör Björn W Stålne,
Rikskonserter.

Björn W Stålne:
Till grund för sr:s verksamhet ligger public serviceuppdraget, alltså att vara en radio i allmänhetens
tjänst. Hörnpelare i public service-radion är trovärdighet, kvalitet och tillgänglighet. Det är viktigt att
den svenska publiken också i framtiden har ﬂera kanaler med musik att välja mellan. Framför allt har vi
behov av en egen kanal för den seriösa musiken också
i framtiden.
Tillgänglighet – gömd i cyberrymden: En seriös musikradiokanal – härefter sr/mu – måste med nödvändighet ﬁnnas på ett så tillgängligt sätt som möjligt. Det
innebär att kanalen bör distribueras via fm-nätet.
Teknik – prestige eller klokskap: Ny teknik gör det
i framtiden möjligt att distribuera programmen digitalt. Detta är självfallet till största fördel för den
typ av program som ställer högsta kraven på teknisk
kvalitet och dynamik såsom den seriösa musiken. En
ny digital teknik för radion bör dessutom möjliggöra
sändningar i tekniken 5.1. dab-tekniken har dessvärre spelat ut sin roll varför sr bör söka andra tekniska
vägar.
Kvalitet – eller fortsatt utsvältning: Det ﬁnns en annan aspekt på sr-mu:s publiksiffror. Dagens Musikradio har under de senaste 10–15 åren kraftigt utarmats på resurser, pengar såväl som personal. Allt färre
medarbetare med allt mindre pengar har tvingats
fylla samma sändningstid som tidigare. En framtida
sr-mu måste med nödvändighet tillföras tillräckliga
resurser både vad kvaliﬁcerad personal som ekonomi
avser.
Nätterna – bortsliten huvudkudde: I de kanal- och
tablåförlag som nu föreligger ﬁnns ingen klingande
Musikradio i tablån mellan 01.00 och 06.00. Det är
mycket olyckligt att denna möjlighet till musikupplevelser tas bort. Det är ett väl känt faktum att p2-nätternas genomförande som komplement till p3 spelat
en viktig roll för sin publik även om siffrorna inte
heller för p2 under nattetid varit höga.
Integritet – effektivt staket: sr har av historia och

tradition starkt hävdat sin integritet i alla frågor som
rört företaget. Enklast för en allmän opinion att tränga
igenom integritetsvallen när det gäller uppdraget är i
samband med beredningen i regeringskansliet avseende nytt sändningstillstånd med sr. Nytt tillstånd
skall nästa gång träda i kraft 1 januari 2007.
Sammanfattning:Det är synnerligen intressant att
sr ser över sin kanalstruktur och sitt tablåinnehåll.
Viktigast av allt för framtiden avseende den seriösa
musiken är
– att p2 Musikradion ﬁnns kvar som heltäckande
dygnetruntkanal i det tillgängliga fm-nätet,
– att p2 Musikradion ﬁnns kvar i nätterna som alternativ till en lättare musikkanal och
– att sr överger tankarna på dab som digital distributionsform.
Tomas Löndahl:
Musikproduktionens framtida roll och omfattning i
skenet av utredningsprojektet sr 2010
I åratal har det förts en debatt om Musikradions skivval, presentationer och programformer/programinnehåll. Denna debatt är viktig – men är i detta läge
en pseudodebatt. Nu gäller det i stället den tunga
egenproduktionen av musik, den som speglar och
initierar, den som gör konstnärliga prestationer från
hela Sverige tillgängliga för lyssnarna landet runt och
i Europa. Värdet av dessa insatser för våra inhemska
tonsättare och artister kan knappast överskattas. Det
gäller också produktionen av gedigna talprogram
som i sann folkbildaranda förenar hög innehållslig
kvalitet med pedagogiskt lättillgänglig form.
Varje val och icke-val av artister, repertoar, inspelningar och sändningar blir ett kulturpolitiskt ställningstagande och kräver professionellt kunnande på
högsta nivå. Och verksamheten behöver idag inte ta
kommersiella hänsyn i dessa val, utan endast konstnärliga. Till detta kommer det rent inspelningsmässiga kunnandet med parametrar som klangfärg, balans, avstånd med mera samt inspelningsmetodik och
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-estetik. Allt med målet att för lyssnarna tillgängliggöra de främsta konstnärliga prestationerna genom
optimala tekniska lösningar. Kort sagt: public service,
folkbildning och musikaliska upplevelser i ett!
Skiljelinjen i sr:s musikutbud går mellan å ena
sidan denna oegennyttiga verksamhet (som också
innefattar det komplexa och intrikata utformandet
av tablåns »fria ytor« med fonogram, egenproduktion
och ebu-material) och å den andra sidan program av
typ »musik för mig – kanske för dig« samt den automatiserade ﬂödesradion. Med oegennyttig menar jag
att den musik som utväljs inte är ett uttryck för den
enskilde medarbetarens personliga preferenser, utan
är ett led i en övergripande public service-policy där
konstnärlig kvalitet, mångfald, variation, integritet,
nationellt ansvar och överblick utgör några av hörnstenarna.
Den utveckling vi nu ser ta form är en logisk följd
av den utveckling som startade när Lokalradion och
Riksradion slogs samman för ett tiotal år sedan. Lokalradiokulturen genomsyrar alltmer sättet att se på
den gestaltande produktionen. Idag talas det till exempel på fullt allvar om att alla produktioner (enskilt
och sammanlagt för respektive produktionsområde)
skall ha en fastställd kostnad per sändningsminut.
En metod som säkert fungerar hjälpligt för vissa programtyper, men som när det gäller musikproduktionen inom Musikradion blir ett styrinstrument helt
utan värde. Hur sätter man en snittkostnad för ett
område som inom sig rymmer inspelningar med allt
från en medverkande till 150? Och även om detta räknesätt tvingades fram – vad skulle den framkomna
siffran säga ledningen? Och har den överhuvudtaget
något att göra med det konstnärliga innehållet?
Jan Engdahl (f.d. teknisk chef på Lokalradion)
– som håller i sr 2010-projektet – säger att det »självklart kommer att ﬁnnas klassisk musik i sr:s sändningar 2010«. Men det är inte detta frågan gäller – låt
oss inte fastna i en sådan pseudodebatt! Det är klart
att det alltid kommer att ﬁnnas billig klassisk ﬂödes-

radio, sannolikt i högautomatiserad form. Inte heller
gäller det att i detta läge diskutera distributionsformerna. Det kommer alltid att ﬁnnas nya tekniska lösningar för utsändningarna.
Nej, diskussionen skall föras på rätt planhalva!
Frågan gäller vilken roll Musikradion skall spela i
ett framtida musikliv, vilket ansvar den skall ha, hur
självständig och initierande den skall vara, vilken
övergripande roll den skall ha och vilka ekonomiska ramar den skall få. Ett avgörande mått på detta
är utrymmet i sändningstid, produktionsmedel och
tjänster för den gestaltande produktionen, för de gedigna talprogrammen och för det komplicerade och
ansvarsfyllda tablåarbetet.
Hittills har de anställda på Musikradion som ägnar sig åt den »oegennyttiga« delen av verksamheten
fått tämligen stor frihet under ett ännu större ansvar.
Men med de nya vindar som blåser skall tablån i
mycket högre grad låsas fast i »block« med speciﬁcerat innehåll. Ett innehåll som måste godkännas i
förväg av den nya funktionen »programchefen«, en
person som från och med ht 2005 bestämmer över
alla sändningstider och alla programmedel. En gång
per år skall de anställda inkomma med »programförslag«, som därefter bedöms och beslutas om av programchefen. Hur kreativt och meningsfullt ett sådant
system är på den levande musikens område kan man
diskutera.
En oönskad konsekvens av nyordningen är att
varje anställd på sätt och vis blir sin kollegas ﬁende i
kampen om sändningstid och pengar. Ja – i detta avseende behandlas personalen då egentligen som vore
de frilansare. Något som väl ligger i linje med andra
utredningar i sr 2010 där man ser det som önskvärt
att andelen fast anställda kraftigt reduceras. Bland
annat vill utredarna lägga ut musikproduktionen på
externa produktionsbolag (och därigenom kunna
minska på den fasta personalen). För alla oss som
under decennier arbetat med kvalitets- och kompetensutveckling inom detta fält är ett sådant scenario

minst lika allvarligt ur nivå- och integritetssynpunkt
som de andra aviserade åtgärderna. Men respekten
för konstnärligt kunnande är tyvärr inte särskilt stor
inom sr. Ett tydligt tecken på detta är att Musikradion inte ﬁck delta i de utredningar som handlade
om musikproduktion respektive kanalstruktur. Det
var till och med så att inte en enda kontakt togs med
någon ansvarig på Musikradion i något skede av utredningarna ...
Man kan tycka vad man vill om denna utveckling,
men man behöver inte vara överbegåvad för att inse
att det långsiktiga och övergripande ansvar som idag
ﬁnns hos stora delar av personalen mycket snart riskerar att till stor del försvinna (eftersom ett ansvarstagande utöver det egna, godkända programmet blir
kontraproduktivt).
Till ovanstående skeende skall läggas den hotande
utvecklingen inom Sveriges Radios Förvaltningsbolag (srf ). Där tvingas man nu spara stora summor.
Detta kommer att mycket snart visa sig i drastiskt försämrade villkor för arkiven och biblioteken.
Inköp av skivor, noter, böcker med mera kommer
att minska kraftigt och inom kort medföra att dessa
funktioner minskar i betydelse och på sikt kanske till
och med upphör att vara den dynamiska resurs för
radioverksamheten som den är idag. Vidare kommer
besparingarna naturligtvis också att få återverkningar på personalsidan. Vad detta betyder för public service-idén är lätt att föreställa sig. Tänk bara på behovet av musikalisk research – ett i andra sammanhang
positivt värdeladdat ord, men när det gäller kultur
inom sr uppenbarligen inte omistligt.
Vi får inte låta okunnighet och fördomsfullhet ta
över utvecklingen. Det minsta man kan begära är en
kompetent konsekvensanalys av utredningsgruppernas förslag inom sr 2010.
Det som hotar att monteras ned nu kommer sannolikt aldrig att byggas upp igen. De stora förlorarna
blir dels alla aktiva i det svenska musiklivet dels – radiolyssnarna.

De båda inläggen stimulerade till en livlig debatt.
Hur är situationen vid utländska public service-företag? Enligt herr Stålne råder det skiftande förhållanden i andra länder, men en generell tendens är att
egenproduktionen minskar och radioorkestrar läggs
ner. Public service-uppdraget betraktas som ett kulturpolitiskt uppdrag för att ge både kunskaper och
upplevelser. Några ledamöter menade att man inte
får agera bromskloss. Det väsentliga är att man tar ett
totalgrepp på både radio och tv. Herr Stålne replikerade och menade att det är oerhört viktigt att veta vad
vi vill. Att gestalta en konstnärlig produktion är nyckelbegreppet för den framtida musikradion enligt herr
Löndahl, som menade att det avgörande inte är musikradion som sådan utan vad musikradion står för.
Efter avslutad diskussion enades sammankomsten
om följande uttalande, som distribueras till media
och berörda myndigheter:
»Kungl. Musikaliska Akademiens ledamöter samlade till sammankomst den 10 maj 2005 har enhälligt
antagit följande uttalande:
Det har kommit till Akademiens kännedom att det
inom Sveriges Radio ﬁnns långt gångna planer på att
lyfta ut Musikradion ur fm-nätet. Akademiens ledamöter vill protestera mot dessa planer och hävda att en
för musiklivet så förödande åtgärd inte får vidtagas.
Musikradion utgör sedan ett halvt sekel en betydande hörnsten inom musiklivet. Bortsett från det
höga konstnärliga värdet har Musikradion gett den
enda möjlighet som står till buds för de intresserade
att följa musiklivets utveckling på bred front och hålla
sig ajour med den musikaliska utvecklingen. För personer som bor utanför storstäderna eller eljest saknar
möjlighet att besöka konserter står ingen annan möjlighet till buds. Samma förhållande gäller för övrigt
för andra eftersatta genrer som fått en fristad i p2.
För tusentals människor runt om i vårt land är Musikradion en ovärderlig tillgång och en viktig källa till
förhöjd livskvalitet. För musikens upphovsmän och
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utövare innebär den en omistlig möjlighet till bredare
kontaktytor och är därför i många fall avgörande för
deras möjlighet att alls utöva sitt yrke. Om musiken
försvinner från fm-banden, resulterar det ofelbart i
en ytterligare marginalisering av konstmusiken och
innebär i många fall att detta för många människor
livsviktiga element försvinner ur det offentliga rummet med en oacceptabel utarmning av kulturlivet
som helhet till följd.
Akademiens ledamöter menar också att en sådan
åtgärd skulle strida mot såväl andan som bokstaven
i Sveriges Radios avtal med staten och innebära att
denna sviker sin uppgift att också på kulturlivets
område garantera att basala resurser står till förfogande.«
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Efter sammankomsten framförde violinisten Bartosz
Cajler adagio ur Bachs g-moll sonat och polsk caprice
av Grazyna Bacewicz.
Vid sammankomsten den 25 oktober närvarade
38 ledamöter. Den inleddes med parentation över
den avlidne svenske ledamoten, överbibliotekarien
Bo Lundgren, och den utländske ledamoten, dirigenten Carlo Maria Giulini. Vid sammankomsten beslutades om riktlinjer för Akademiens verksamhet 2006.
Dessutom godkände sammankomsten vederbörliga
årsredovisningar avseende år 2004. Ständige Sekreteraren informerade om de fortsatta turerna i Musikradiofrågan och läste upp det brev som han skrivit
tillsammans med Rikskonsertchefen Björn W Stålne
och förbundsdirektören vid Svensk Scenkonst, Sture
Carlsson:
Sveriges Radio också i framtiden
i allmänhetens tjänst
Till grund för Sveriges Radios – sr:s – verksamhet
ligger public service-uppdraget, alltså att vara ett medium i allmänhetens tjänst. Hörnpelare i detta upp-

drag är trovärdighet, kvalitet och tillgänglighet. En av
grundförutsättningarna är den statliga kulturpolitiken så som den formulerats i 1974 och 1998 års kulturpolitiska program antagna av Riksdagen.
Mediasamhället har under det senaste decenniet
genomgått en radikal utveckling vad gäller programdistribution och tillgång till nya programkällor. Det
är därför självklart att statsmakterna och sr med utgångspunkt från sina respektive roller i samhället ser
över framtida former för distribution och på vilket
sätt detta påverkar kanaldispositionen inom sr.
När vi undertecknare under hand tagit del av sr:s
interna utredningsarbete genom dokumenten Sveriges Radio 2010, vill vi delge våra synpunkter på vissa
delar i rapporterna.
I delrapporterna »Kanalstruktur« och »Tablå« beskrivs ett framtida fm-nät med fyra baskanaler. Det
är synnerligen positivt att fm-nätet fortfarande anses
relevant även för framtiden, eftersom den tidigare
föreslagna digitala dab-tekniken under ett decennium styrt resonemang också om kanalstruktur och
innehåll. Det kräver stort mod av dem som under tio
år varit dab-teknikens förespråkare att överge denna
linje, när nu den tekniska utvecklingen gått längre.
dab-tekniken innebär nämligen genom sin höga
grad av komprimering både tekniska försämringar
av ljudkvaliteten och begränsningar i möjligheterna
till djupare ljudupplevelser. Som exempel kan nämnas att dab inte ger möjlighet till 5.1-tekniken, som
berikar upplevelsen för alla musikgenrer eller radiodistribuerad teater. Men tydligaste argumentet för att
nu lägga ner dab-projektet är att apparattillverkare
inte är intresserade av produktion och att publiken
på ett decennium avstått från att köpa en produkt
som inte ger något faktiskt mervärde.
Beträffande dispositionen av de fyra baskanalerna
ser vi det som en självklarhet att en av kanalerna i det
framtida sr proﬁleras som en »musikradiokanal«,
det vill säga en kanal som i fm-nätet sänder musik
dygnet runt – alltså även nätterna. Musik i detta av-

seende deﬁnierar vi som klassisk och nutida konstmusik – västerländsk såväl som från andra delar av
världen – folk- och världsmusik samt jazz och övrig
improviserad musik.
Skälen till att sr skall sända i en heltäckande Musikradiokanal i fm-nätet är följande:
– sr har ett starkt kulturpolitiskt ansvar. Det betyder att sr såväl ska ta ansvar för vårdandet av kulturarvet – i detta fall tusen år av klingande historia
som ständigt görs ny och levande varje gång den framförs – som nyskapande av vår tids musik.
– sr har ett starkt kvalitetsansvar. Det betyder
beträffande den seriösa musiken att det inte är de
kommersiella aspekterna som är avgörande för vad
som ska sändas i sr utan musikens eget värde och
inneboende kvalitet. Det betyder också att musiken
ska distribueras med högsta möjliga ljudkvalitet och
möjlighet till stor sändningsdynamik.
– sr ska vara tillängligt för sin publik. Det betyder att Musikradion måste ﬁnnas i en egen fm-kanal. Eftersom vi genom undersökningar vet att den
nuvarande Musikradion har en äldre publik än till
exempel p3 – inte minst till följd av strategiska beslut
inom sr under 80-talet – är det viktigt att ta särskild
hänsyn till publikens möjlighet att hitta till sina program. Det är ingen tvekan om att dagens ungdomar
har betydligt lättare att nå sitt programstoff genom
till exempel internet, mobiltelefoner och mp3-spelare
än den äldre publiken.
– Som uppdragsgivare till svenska tonsättare och
utövande musiker samt distributör av deras musik
till en musikintresserad allmänhet har sr ett oerhört
viktigt uppdrag.
Därutöver kan vi konstatera att Musikredaktionen
under de senaste tio åren mycket starkare än alla andra delar av sr rationaliserats vad avser resurser personellt såväl som ekonomiskt. Därför är det viktigt
att den framtida Musikradion återges möjlighet att
i en egen fm-kanal vara en viktig samspelspartner i
det svenska musiklivet genom egenproduktion av le-

vande musik, överföringar från hela landet, där folkbildningsansvaret fortfarande har en viktig funktion
i programutbudet och där den speglande och granskande programverksamheten är en viktig motvikt till
ett kommersiellt musikutbud. Tidigare värderingar
för public service-företaget Sveriges Radio är inte ålderdomliga bara för att de är gamla – i själva verket har
decennierna tydligt visat hur slitstarka de värderingarna är genom den erfarenhet sr förvärvat genom åren.
Med hänsyn taget till sr:s särskilda ställning som
public service-företag hemställer vi hos Regeringen,
att man i utarbetandet av nytt sändningstillstånd för
sr från 2007
– tar hänsyn till behovet av en särskild analog musikradiokanal
– tar hänsyn till den tekniska utvecklingen och
avstår från att lägga ner ytterligare resurser på dabtekniken.
Stockholm den 7 juni 2005
Sture Carlsson, Förbundsdirektör, Svensk Scenkonst
Åke Holmquist, Ständig Sekreterare, Kungl.
Musikaliska Akademien
Björn W Stålne, Direktör, Rikskonserter
Sekreteraren informerade om en hearing om Rikskonserter som initierats av Utbildnings- och kulturdepartementet.
Sammankomstens akademiska ämne var: »Vad är
konstnärlig forskning« med ledamoten, professor
Clas Pehrsson vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (kmh) och professor Bo Göranzon, Kungl. Tekniska Högskolan (kth).
Clas Pehrsson inledde med en återblick över den
konstnärliga forskningens historia i Sverige, i perspektiv av den vid de konstnärliga högskolorna under 1970-talet inrättade verksamheten konstnärligt
utvecklingsarbete. Några närmare direktiv kring
innehåll och utformning lämnades aldrig av Högskoleverket, utan det föll på högskolorna att själva ta
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initiativ därvidlag. De ackumulerade erfarenheterna
från 30 års projektverksamhet har dock lett till en klarare bild.
Några viktiga frågor kring konstnärlig forskning
idag:
– Tvekan kring vad som kan räknas som konstnärlig forskning får inte verka förlamande. Vi måste
ta itu med en verksamhet vi tror på; erfarenheten visar att man blir klokare av resultaten.
– Det har framstått som nödvändigt att skilja på
vad som är nytt och vad som är förnyande. »Vanlig«
konstnärlig verksamhet, om än på hög nivå, kan inte
utan vidare jämställas med forskning.
– Väsentligt är att musikerkulturen tillägnar sig
det verbala språket; vårt eget musikaliska uttryck
räcker ej som kontaktmedium med det omgivande
samhället.
– Vi måste visa att de oenigheter kring utformningen av konstnärlig forskning som föreligger inrymmer en styrka i form av incitament för fortgående
debatt. Inom vetenskaperna börjar man bli medveten
om att en viss form av enighet inrymmer en svaghet.
Särskilt från det naturvetenskapliga hållet har intresset för konstens kunskapssyn ökat den senaste
tiden. En yttring av detta är de av Vetenskapsrådet inrättade tvärvetenskapliga forskarskolorna, där kmh
medverkar i två, med kth och Lärarhögskolan som
respektive huvudmän. Särskilt i fallet kth har verksamheten varit mycket givande för alla parter, som
med bibehållen integritet haft ett berikande kunskapsutbyte.
Clas Pehrsson innehar nu vid kmh uppdrag att där
utveckla en konstnärlig doktorsutbildning.
Bo Göranzon, som är ämnesföreträdare och professor i yrkeskunnande och teknologi som inrättades
som forskarutbildningsämne 1995 vid kth läste ur
ämnesbeskrivningen:
Ämnet har sin bas i långsiktiga fallstudier och har
sin förankring i ett humanistiskt perspektiv där be-

grepp som tyst kunskap, praxis och analogiskt tänkande är centrala. I ämnet förenas olika kunskapsformer, såväl vetenskapliga som konstnärliga.
Forskning och utveckling inom ämnet sker i nära
samarbete med kunskapsföretag inom privat och offentlig verksamhet och genom ett omfattande internationellt nätverk av forskare inom främst humanistiska discipliner.
Ämnet har examinerat sex personer för doktorsexamen och sju personer för licentiatexamen. För
närvarande är tjugo personer inskrivna i forskarskolan kth Advanced Program in Reﬂective Practice som
ﬁnansieras av Vetenskapsrådet. Av doktoranderna är
fyra personer direkt inriktade på konstnärlig forskning från kmh (3) och Konstfack (1).
Ämnet har till sig knutet Dialogseminariet som
också är ﬁnansierat från Vetenskapsrådet. Dialogseminariet är ett samarbete mellan kth och Dramaten
sedan 1986. Tidskriften Dialoger, årets kulturtidskrift
1996, dokumenterar verksamheten kring Dialogseminariet.
Ur Dialogseminariets forskningsmiljö har utvecklats den så kallade dialogseminariemetoden som tilllämpas för bland annat det empiriska arbetet inom
forskarskolan. Ett forskningsprojekt som omfattar
tillämpningar av dialogseminariemetodens analogiska tänkande inom grundutbildning, vidareutbildning och forskarutbildning ﬁnansieras av Vetenskapsrådet.
Den forskarutbildning som ges inom ämnet yrkeskunnande och teknologi har doktorander från andra
universitet och högskolor. Särskilt gäller det kurser
som ges av utländska gästforskare; senaste året har
ﬁlosoferna Allan Janik och Tore Nordenstam ansvarat för två doktorandkurser Theater and knowledge
respektive Exemplets makt. Underlaget till dessa två
doktorandkurser är publicerade som dubbelnummer i tidskriften Dialoger. Under hösten 2005 ges
doktorandkursen Skill, Dialogue and Tacit Knowledge
som bygger på en bok med samma namn som kursen.

Boken har publicerats på John Wiley & Sons Ltd. som
sammanfattar tjugo års forsknings- och utvecklingsarbete inom området yrkeskunnande och teknologi.
Ämnet har utvecklat en livlig samverkan med europeiska forskarkontakter särskilt vid universiteten i
Oxford, Cambridge, Bergen och Innsbruck och har
på senare år fått ett internationellt genomslag genom
att bland annat uppmärksamma distinktionen mellan de två skilda kunskapsformerna, konst och vetenskap, i en konstruktiv friktion. En internationell
konferens kommer att hållas på Dramaten, hösten
2008. Resultatet av samarbetet med kmh, som gett
avgörande impulser till forskningen inom ämnet,
kommer då att redovisas.
De båda presentationerna stimulerade till en livlig diskussion, som kom att handla om förhållandet
mellan konst och vetenskap, konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning.
Sammankomsten avslutades med att Katarina Widell,
blockﬂöjt, och Mayumi Kamata Eriksson, cembalo,
framförde en sonat av Johan Helmich Roman.
Högtidssammankomsten den 28 november inleddes med uruppförandet av Miklós Maros’ »Treklang«
till text av Oscar Fredrik. Det framfördes av Malin
Lindström, sopran, Bengt-Åke Lundin, piano, Mats
Möller, ﬂöjt, och Jan Stigmer, violin. Preses öppnade
därefter sammankomsten och erinrade om avlidna
ledamöter. Welinkvartetten (Daniel Migdal och Dora
Asterstad violin, Erik Holm, viola, Hanna Dahlkvist,
violoncell) uruppförde därefter Anders Nilssons
Stråkkvartett nr ii. Akademiens hedersledamöter
Ingrid och Per Welin, som var beställare av Nilssons
stråkkvartett, överlämnade en betydande instrumentdonation till Akademien. Den omfattade i slutet
av året sju violiner, två violor och tre violoncelli – alla
utom en violin byggda av Peter Westerlund. Samlingen tillförs kontinuerligt nya instrument. Ständige Se-

kreteraren rapporterade om Akademiens verksamhet under året. Med »Monicas vals« av Bill Evans till
svensk text av Beppe Wolgers hedrades årets jazzpristagare Monica Zetterlund, som gick bort under tragiska omständigheter våren 2005. Den framfördes av
Rigmor Gustafsson, sång, och Bobo Stenson, piano.
hm Drottningen delade därefter ut medaljer, priser
och belöningar. »Stråkkvartetten« var ämnet för ledamoten, professor Lennart Halls föreläsning som
återges under separat rubrik. Högtidssammankomsten avslutades med ett Andante ur den hundraårsjubilerande Dag Wiréns tredje stråkkvartett.
Vid årets sista sammankomst den 13 december var
44 ledamöter närvarande. Kompletterande val hölls
till valberedningen med resultat att herr Ole Hjorth
valdes till ordinarie och herr Gustaf Sjökvist till
suppleant. Ständige Sekreteraren informerade om
Rolf Schock-prisen, ett tvådagarsseminarium kring
Bo Wallner, Solistprisets genomförda kvartsﬁnaler
och den förändrade stipendieordning som kommer
att börja gälla 2006. Ledamoten, professor Gunnar
Bucht presenterade sin bok »Pythagoras’ sträng – Essäer kring musikens gränser«. Efter sammankomsten
framförde Akademiens stipendiat Johan Wållberg,
baryton, och professor Thomas Schuback, piano, fyra
sånger ur samlingen »Spefågel, snuggla och trask« av
Laci Boldemann.

Vissa stiftelser och fonder
Stråkinstrumentfonden till Lars Järnåkers minne bygger på donationerna av instrument och kapital från
framlidne Erik Järnåker. Fonden räknar vid utgången av 2005 ett instrumentbestånd om sammantaget
83 instrument, fördelade på 52 violiner, 10 violor och
21 violonceller. Det sammanlagda försäkringsvärdet
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för dessa instrument uppgår vid årsskiftet till 162 miljoner kronor. Många av Stråkinstrumentfondens instrument är byggda av gamla mästarhänder, framförallt av italienska och franska instrumentmakare från
1700- och 1800-talen. Dessa utlånas till framstående
solister, kammarmusiker eller stämledare i professionella orkestrar. En del av samlingen utgörs dessutom
av goda, nyare instrument vikta för diplomander vid
våra musikhögskolor.
Efter många års anställning avgick vid årets början instrumentförvaltaren John Huber med pension.
Som en följd av detta har stiftelsen under 2005 genomgått vissa organisatoriska förändringar samt
träffat avtal med violinbyggarmästare Paul Barter.
Avtalet med Barter omfattar bland annat stiftelsens
behov av instrumentöversyn, försäkringsvärdering
och kontraktsskrivning samt den praktiska sidan av
in- och utlåningsverksamheten.
Under 2005 har 26 instrument lånats ut och 21
lämnats tillbaka till fonden. Ett instrument har inköpts och ett ﬁnns vid årets utgång till kommissionsförsäljning i utlandet.
Stråkinstrumentfondens samtliga instrument inspekteras årligen i syfte att säkerställa deras fysiska
respektive spelmässiga skick. Vid denna inspektion,
som under 2005 utförts av Paul Barter, bedöms bland
annat behovet av reparationer. Inga större reparationer har utförts i Sverige under 2005. Emellertid ﬁnns
sedan tidigare ett av fondens instrument utomlands
för en mer omfattande renovering.
Stiftelsen Saltö har under lång tid förvaltat och bedrivit verksamhet på den av Erik Järnåker donerade
Saltögården utanför Strömstad. Styrelsen för Stiftelsen Saltö har, trots omfattande ansträngningar att
ﬁnna former för fortsatt aktivitet på gården, tvingats
konstatera att en fortsatt verksamhet på Saltö tillsammans med nödvändigt underhåll och upprustningsåtgärder ställer ekonomiska krav som går utöver stiftelsens möjligheter. Styrelsen beslutade därför under

året att utnyttja den rätt som anvisats av donatorn
att försälja fastigheten i syfte att, i enlighet med donatorns intentioner, omvandla verksamheten till stipendiegivning.
Avtal om försäljning av fastigheten till ett pris om
9 Mkr med tillträde den 1 maj 2006 träffades under
sommaren. Länsstyrelsen i Stockholms län fann emellertid, i anledning av begäran om förhandsbesked rörande denna försäljning, att vissa formföreskrifter i
stiftelseurkunden gällande beslutsordning vid sådan
försäljning inte korrekt iakttagits och hänvisade stiftelsen till att begära permutation hos Kammarkollegiet.
Permutation begärdes, och Kammarkollegiet beviljade den 16 december permutation i frågan om
stiftelsens beslutsordning vid försäljning av fastigheten.
Stiftelsen Hugo Alfvénfonden, som är en fond inom
Akademien, förvaltar Hugo Alfvéns musikrättigheter
samt tonsättarens sista hem, Alfvéngården i Tibble i
Leksand. Sommartid hålles Alfvéngården öppen och
visas för allmänheten, denna sommar har besöksfrekvensen varit god. I viss utsträckning utnyttjas den
även som konstnärsbostad. Under Musik vid Siljan
anordnar festivalen varje år en Alfvéndag som innehåller utdelandet av Alfvénpriset och några stipendier samt en konsert som inramar prisceremonien.
2005 års Hugo Alfvénpris tilldelades kompositören
och jazzmusikern Georg Riedel för hans mer än femtioåriga verksamhet som improviserande musiker,
som tonsättare och inte minst för sin unika förmåga
att forma ord och ton till en syntes vilken skapat respekt för barnkulturen och gjort barnvisan till hela
svenska folkets egendom. Priset består av 100 000
kronor och Alfvénfondens guldmedalj. Tre stipendier delades ut till elever från Musikkonservatoriet
Falun. Vid konserten medverkade Gustaf Sjökvists
kammarkör som förutom verk av Hugo Alfvén även
gav smakprov ur Georg Riedels rikhaltiga repertoar.

Vid Alfvéndagens kväll medverkade Gustaf Sjökvists
kammarkör tillsammans med Georg Riedel och pianisten Stefan Nilsson vid en konsert med pristagarens musik på programmet.
Under sommaren anordnades en romansinterpretationskurs under ledning av Iwa Sörenson och
Kerstin Åberg.
Ekonomiskt bidrag har lämnats till Musik vid Siljan om 100 000 kronor. Fondens tillgångar (förutom
Alfvéngården och musikrättigheterna) har ett värde
av sammanlagt 2 328 195 kronor.
Vid årsskiftet 2004–2005 skedde en nyordning som
innebär att Musikaliska Akademien nu har det totala
ansvaret för Alfvén Fonden. Fonden är inte en anknuten stiftelse utan en donation i Musikaliska Akademien.
Fondens tidigare styrelse är nu att betrakta som
en nämnd som föreslår Akademiens styrelse lämpliga
åtgärder.

Ekonomiska bidrag till musiklivet
Akademien har under året beviljat bidrag till följande:
Forskningsprojektet »Den
kontrapunktiska väven« 100 000 kronor
Iva och Gerda Lundgrens
Stiftelse
60 000 kronor
Konsert »Mozart 250 år« den
27 januari 2006
7 000 kronor
Fylkingen för inköp av ﬂygel
2 000 kronor

Personal
Under hösten avslutade ekonomiassistent Béatrice
Franchi Aspenlöv sin anställning på egen begäran. I
samband med att vikariatet för Therese Börjevik vid
ekonomienheten löpte ut i december, beslöt styrelsen
om vissa organisatoriska förändringar i ekonomiadministrationen från och med 2006.
Ständige Sekreteraren har under året genomfört
utvecklings- och lönesamtal med samtliga anställda
vid kansliet.
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Musikaliska Akademiens arkivarie Katarina
Thurell och Pia Nyström, arkivarie vid Statens
Musikbibliotek, berättar här om vilka skatter som
ﬁnns i Akademiens arkiv.
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Låt inte arkivarien sköta
sina sysslor i onödan!

Redan i de första stadgarna, stadfästa den 8 september
1771, omtalas en archivarius, vars syssla var »at hålla i
ordning alla Academiens Handlingar och Musicalier,
och deröfver författa Register, så att de, när det påfordras, måge vara at tilgå; och må han ej deraf, utan
Directeurens och Secreterarens tilstånd, ifrån Academiens rum utlämna eller med sig taga.« Till den
förste arkivarien utsågs ingen mindre än tonsättaren
Hinrich Philip Johnsen. Han kvarstod dock blott ett
par år. Arkivet inrymdes vid den här tiden i ett skåp i
vilket även Akademiens bibliotek förvarades. I slutet
av 1790-talet beslöts att biblioteket skulle hållas öppet
en gång i veckan för Akademiens ledamöter. År 1797
förenades arkivarie- och bibliotekariebefattningen
med sekreterarsysslan och övertogs därmed av en av
Akademiens stora administratörer, nämligen Pehr
Frigel som nogsamt skötte sina sysslor i över 40 år.
Biblioteket öppnades för allmänheten 1849 då man
beslöt att bevilja lån till personer utanför Akademiledamöternas krets. Något blygsamt bestämdes att
biblioteket skulle hållas öppet två timmar i veckan.
Akademien huserade på den tiden i Arvfurstens palats. Bibliotekets samling hade avsevärt utökats två år
tidigare i och med Johan Mazers stora donation. Först
1860 blev sekreteraren avlastad avseende skötseln av
biblioteket då en tjänst som bibliotekarie inrättades.
Musikaliska Akademiens samlingar kom under
åren att utökas betydligt med musikalier, litteratur,
tonsättararkiv liksom instrument, möbler, konst och
andra föremål. Samlingar ﬁnns idag i Statens Musikbibliotek och Musikmuseets vård, men även kvar hos
Akademien på Blasieholmen. Sedan 1981 är staten huvudman för Kungl. Musikaliska Akademiens bibliotek, som 1996 ändrade namnet till Statens musikbibliotek, samt för Musikmuseet. Båda institutionerna

bildar tillsammans med Svenskt visarkiv myndigheten Statens musiksamlingar.

Undervisningsverket, Musikkonservatoriet, Musikhögskolan
Ett ofta efterfrågat material är uppgifter om elever
som har gått på Musikaliska Akademien. Det kan
därför ﬁnnas anledning att kort beskriva musikutbildningsverksamheten vid Akademien. En stor del
av de första stadgarna behandlar hur musikundervisning skulle bedrivas. Man inledde storstilat med att
den 31 december utse Ferdinand Zellbell till direktör
för Undervisningsverket. Redan efter två terminer
saknades dock pengar för fortsatt verksamhet. Inte
förrän 1786 återupptogs undervisningen med en ny
undervisningsplan och anställda lärare – men inga
föreläsningar hölls och inga elever blev antagna. 1797
inlämnade Frigel ett reformförslag som resulterade
i att undervisningen åter kunde bedrivas och att en
sångskola inrättades. Bland eleverna var antalet
ﬂickor stort vilket återspeglades i skolans belöningssystem där ﬂickornas prestationer låg långt över pojkarnas. År 1813 mottog Akademien en stor donation
från kronprins Karl Johan vilken gjorde att man nu
även kunde examinera organister och kantorer. Under åren 1822–1854 ﬁck enbart pojkar utbildning vid
undervisningsverket.
I undervisningsdelen av Kungl. Musikaliska Akademiens arkiv intar examensprotokollen en central
plats. Därtill är elevliggare som förts i olika former
ett frekvent efterfrågat material. Intagningsprov och
examensprov beställs mer sällan fram vilket är synd,
då dessa serier kan innehålla nog så intressanta upplysningar. Till arkivet hör även en del fotograﬁskt material, främst elevbilder.
En av de stora reformerna av undervisningen skedde 1866 då nytt reglemente infördes och Undervisningsverket bytte namn till Konservatorium (från
1881 Musikkonservatorium). Nästa större namnbyte

(och sista?) och modernisering inträffade 1941 då
man skiftade till namnet Kungliga Musikhögskolan.
Sedan 1971 är staten skolans huvudman. Trots det är
det än idag vanligt att det i press och folkmun sägs att
man »går på Ackis«.

Musikaliska Akademiens arkiv
Musikaliska Akademiens arkiv är idag uppdelat på
Huvudarkivet samt Musikhögskolan med föregångare. Den äldre delen av huvudarkivet (1771–1971) liksom Musikhögskolans arkiv till och med förstatligandet är deponerat på Statens musikbibliotek på Torsgatan. Huvudarkivet från och med 1971 återﬁnns hos
Musikaliska Akademien på Blasieholmen. Några äldre handlingar är dock undantagna depositionen och
ﬁnns kvar hos Akademien såsom instiftelsebrevet,
första matrikeln samt alla donationsbrev.
Arkivarie Pia Nyström vid Statens musikbibliotek
är kontaktperson för depositionen på Statens Musikbibliotek och arkivarie Katarina Thurell ansvarar för
materialet på Musikaliska Akademien.
Den delen av Akademiens arkiv som ﬁnns hos Statens musikbibliotek räknas som offentligt och kan
beställas fram via bibliotekets lånedisk. Arkivförteckning ﬁnns i expeditionen. Inte bara musikforskare
söker material i arkivet utan en stor kundgrupp är
även släktforskarna som gläds åt att ﬁnna uppgifter
om någon anförvant.
Merparten av det arkivmaterial som produceras
idag är enskilt och omfattas därför inte av offentlighetsprincipen. Öppenhet tillämpas dock i möjligaste
mån.
Musikaliska Akademien förvaltar ett stort antal
fonder och stiftelser. Vissa av fonderna hanteras av
egna ledningsorgan medan andra har anförtrotts
Akademiens styrelse. Akademiens stipendieverksamhet genererar arkivhandlingar såsom donationsbrev,
ansökningar liksom stipendieredovisningar. Ett pågående arbete sker sedan 2003 med att redovisa dessa
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fonder och stiftelser som delarkiv med separata arkivförteckningar.
I samband med ett forskningsprojekt gjordes 1999
en inventering över källor och litteratur rörande Musikaliska Akademien. Då framkom att material rörande Akademien ﬁnns i ett ﬂertal andra arkiv och
bibliotek såsom Riksarkivet, Bernadotteska arkivet
och Kungliga Biblioteket.
Kärnan i Akademiens arkiv är protokollsserien
som löper (nästan) obruten sedan 1771. Här återﬁnner man beslut, men även diskussioner och olika
ställningstaganden. I protokollsbilagorna ﬁnner man
vanligen bakgrund, orsak och anledning till de olika
ärendena. Protokollen är uppdelade i tre större mötestyper; sammankomster; förvaltningsutskottet och
läroverksstyrelsen. Därtill ﬁnns även protokoll från
styrelsen, presidiet liksom olika nämnder och kommittéer inom många varierande ämnen.
Sammankomsterna behandlar det som främst rör
Akademiens som institution och dess ledamöter;
inval, avlidna ledamöter, hyllningsadresser, tackskrivelser i samband med inval och uppvaktningar, inbjudningar från diverse musikinstitutioner och andra lärda samfund samt sekreterarens årsberättelser.
Utlåtande om insänt material – kompositioner, läroböcker, koralböcker och instrumentuppﬁnningar är
förstås av stor värde liksom ansökningar om understöd för utgivning av litteratur eller uppförande av
musikverk. Här kan inte minst avslag vara intressanta
att studera.
Förvaltningsutskottet hade hand om Akademiens
lokaler inklusive uthyrning av dessa. Man ansvarade
även för Akademiens musikinstrument och övriga
inventarier.
Bredden av Akademiens verksamhet märker man
i den stora samlingsserien »Ämnesordnade handlingar«. Här ﬁnner man till exempel svaren på Johan
Peter Cronhamns (sekreterare 1860–1875) enkät till
Sveriges och Norges musikföreningar om deras verksamhetsinriktning, repertoar och publik. Ett annat

exempel är den enkät som skickades ut 1909 rörande
»musiklivets höjande i landet« riktad till landets större städer och avseende orkesterverksamheten. Utredningen blev sedan underlag för en proposition i riksdagen och ledde till ökade statliga anslag till några
orkesterföreningar.
Akademiens inre arbete, dess ledamöter, kommittéarbete samt donationer är en förutsättning för det
yttre arbetet. Enbart ledamöter kan påverka inval
av nya ledamöter. Antalet ledamöter och klassindelningar har ändrats under åren, men förslagen till inval har inkommit från ledamöterna skriftligen. Dessa
invalsförslag ger intressanta inblickar i hur samtiden
såg på personerna och inte minst vilka tonsättare,
musiker och övriga musiklivsrepresentanter som ansågs värdiga ett ledamotskap. Även den dokumentationen som sker kring inval idag och i framtiden
kommer att vara ett unikt musikvetenskapligt forskningsunderlag.
Sedan 1857 har varje invald ledamot fått fylla i ett
biograﬁskt formulär, som idag uppgår till omkring
1500 arkiverade formulär. Det ﬁnns även en större
svit ledamotsfotograﬁer.
Utblickarna ut i världen och kontakterna med musiklivet i framförallt Europa visar sig i invalet av utländska ledamöter. Bland dessa återﬁnns sådana
storheter som Haydn, Cherubini, Beethoven, Rossini, Berlioz, Liszt, Verdi, Wagner, Schönberg och
Bernstein. Från många av dessa ﬁnns i Akademiens
arkiv tackbrev.
Akademiens myndighetskontakter återﬁnns bland
Kungliga brev och departementsskrivelser 1771–1973.
Här ingår de ansökningar som privatpersoner och
institutioner ställt till Kungl. Maj:t och som översänts
till Akademien för utlåtanden.
Under 1900-talet kan följas opinionsarbete och
engagemang för vitt skilda frågor, nämnas kan Elektronmusikstudion och ljudmiljöfrågor. Musikaliska
Akademien har under åren engagerat sig i både
litteraturutgivning och fonogramutgivning. Manu-

skript från Akademiens skriftserie påbörjad i slutet
av 1950-talet är relativt komplett. Den dokumentation och forskning som ligger bakom den stora fonogramutgivningen Musica Sveciae väntar ännu på
att bli ordnad och förtecknad, men är redan idag ett
unikt forskningsmaterial avseende svensk musikhistoria. En av de större donationerna, Polarpriset, har
sedan det började delas ut, kommit att betyda mycket för musiklivet internationellt – här med rikhaltig
dokumentation – inte minst med nya medier såsom
utmaning för arkivarien i form av hemsida och dvdskivor.

kivets skatter även i fortsättningen skall förmedlas av
vetgiriga forskare till nyﬁkna läsare. Njut resultatet
av den möda som nedlagts på att hålla arkivet i trim.
Välkomna!

låt inte arkivarien sköta sina
sysslor i onödan
Akademiens arkiv har under åren ej drabbats av någon obarmhärtig gallring. Ej heller har arkivhandlingarna utsatts för stölder, vattenskador eller brand.
Trots många ﬂyttar har arkivet behållits i relativt god
ordning. Det faktum att man ända sedan Akademiens bildande har förstått vikten av ett personligt
ansvar för arkivet har resulterat i att Musikaliska Akademiens arkiv i stort sätt bevarats i sin helhet. Några
luckor ﬁnns förstås, men på det hela taget ger arkivet
en bra bild av Akademiens verksamhet från 1771 till
idag.
Musikaliska Akademiens arkiv handlar inte »bara
om musik« utan speglar samhällets omvandling och
trender under åren. Man får i arkivet en bra bild av
hur det var att leva och verka som musiker, elev, lärare,
tjänsteman och hantverkare i Sverige under över två
sekel. I arkivet ﬁnns uppslag till ämnen som kan vara
intressanta för forskare inom många områden; genusforskning, stockholmiana, teknik och vetenskap,
organisationshistoria och släktforskning. Mycket har
skrivits om Akademien, men mycket ﬁnns kvar att
behandla.
Förhoppningen är att Musikaliska Akademiens
arkivkartonger om och om igen skall öppnas och ar-
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Akademiledamoten, professor Lennart Hall gav en
föreläsning om Stråkkvartetten vid Akademiens högtidssammankomst 2005.
Man är väl förtrogen med stråkkvartettens innersta väsen när man, som Johann Wolfgang von Goethe skriver:
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Högtidssammankomstens
föreläsning

Vad instrumentalmusiken beträffar får jag det
största utbytet av kvartettkvällarna; man hör fyra
förnuftiga människor samtala med varandra och
när man lyssnar till deras konversation känner
man sig personligen berikad och man kommer
de olika instrumentens karaktärer så nära (några
rader ur ett brev till tonsättaren Carl Friedrich
Zelter, 1829).
Man är väl förtrogen med stråkkvartettens innersta väsen när man som Birger Sjöberg i romanen »Kvartetten som sprängdes« förmår teckna en så nedslående
motbild till allt det som stråkkvartetten vanligen står
för. I den digra romanens allra första mening brister
en A-sträng. - - - Det handlar om en svensk småstad
några år efter första världskriget. Det är högkonjunktur. I stråkkvartettens homogent småborgerliga publik ﬁnns ett prästerskap av fondmäklare och
bankirer. De lockar en växande skara tillbedjare upp
till bankernas högaltaren. Nådegåvorna är aktier.
Två av kvartettens medlemmar – primarien och cellisten – dras försåtligt in i den ekonomiska liturgin
– blir spelberoende. I ett stegrat kaos kommer notbildens fraseringsbågar alltmer att sammanfalla med
diagrammen över börsnoteringarnas förföriska ﬂuktuationer. Den ofrånkomliga vändpunkten kommer.
Börskraschen krossar kvartetten. Konkursförvaltaren
bommar igen spelplatsen: den musikaliska salongen
- - - stämningarna skulle senare återkomma i diktsamlingen »Kriser och Kransar«.

Man är väl förtrogen med stråkkvartettens innersta väsen när man som Göran Tunström i romanen »Skimmer« berättar historien om en stråkkvartett som inte
ger konserter. Musikerna har kvartetten som umgängesform och musiken som samtalsämne. Platsen
för handlingen är Reykjavik och tre av musikerna
kommer från stadens amatörer. Vi lär känna cellisten
– den vackra Làra – hon med det korpsvarta håret.
Hennes ursprung är gåtfullt. Hon beﬁnner sig mitt
emellan den faktiska verkligheten och den mytiska.
I så måtto är hon en verklig tillgång för ensemblen.
Hon bär upp kvartettens klang med sin mörka ton,
ett klangideal som hon hämtat från det dova mullret
i vulkaniskt berg.
»Det judiska« är ett återkommande tema hos Tunström. Det judiska med all sin längtan, ja sin gränslösa längtan efter – väntan på – han som skall komma.
Och han kommer. Bokstavligen från skyn – med ﬂyg
från Amsterdam: rabbinen Mordecai Katzenstein.
Han gör en så kallad förtäckt tjänsteresa. Ofﬁciellt
skall han kontrollera att sillinläggningarna i Reykjavik håller godkänd koschernivå men i sitt handbagage har han också sin violin. Kvartetten har fått
sin primarie. Kvartetten är komplett. Man repeterar
Schuberts »Döden och ﬂickan«. Mordecai Katzenstein får nu implementera allt sitt centraleuropeiska
kunnande i spelbenägna medmusikanter ... Även om
Schubertkvartettens titel – Döden och ﬂickan – visar
sig ha en tragisk syftning på den kvinnliga cellisten så
är dock döden en del av livet och hindrar inte Tunströms kvartett från att fungera som solomramad
kontrast till arvet från Birger Sjöberg.
Johann Wolfgang von Goethe, Birger Sjöberg, Göran
Tunström. Deras eftermäle hade blivit något litet annorlunda om inte Joseph Haydn hade funnits.
Haydn inledde det konstnärliga utvecklingsarbete
som skulle ge oss stråkkvartetten i början av 1750-talet.
Mästarnivån nådde han med op. 20, de s.k. »Solkvartetterna«, 1772. Då var han 40 år – äldre alltså än vad
Mozart någonsin skulle bli. Med detta vill jag antyda

att det handlar om ett högst moget konstnärskap och
den konstnärligt/tekniska ribban för stråkkvartetten
kom redan från begynnelsen att ligga mycket högt. I
tonsättares verkförteckningar markerar stråkkvartetten ofta en ny nivå. Opus 1 är sällan en stråkkvartett.
Låt mig så försöka säga något om stråkkvartettens innersta väsen. Först citatet. Om avsikten inte är illvillig eller ironisk är det hedersamt att bli citerad. I ett
vanligt bordssamtal kan man få höra hur en deltagare
vänder sig till någon av de övriga och säger: jag håller med Dig i det Du nyss sa’ om att etcetera ... man
ser omedelbart hur ryggar böjer sig lätt framåt för att
komma samtalets centrum närmare ... det blir också
någonting omedelbart reciprokt över situationen, för
vem är mer uppmärksamt närvarande än den som
just för tillfället blir citerad. - - - Den musikaliska
form som mest konsekvent har citatet som konstruktiv idé är renässansens motett. Körsångare har hört
tenorerna intonera Palestrinas »Sicut cervus«, hört
altar och sopraner adderande citera det sagda i sina
respektive register, hört basarna, som med stegrad
uppmärksamhet följt denna sekvens, med disciplinerad iver komma med den slutliga bekräftelsen: Sicut
cervus desiderat ad fontes aquarum – »såsom hjorten trängtar till vattenbäckar«. Alla har fått komma
till tals inom ramen för ett starkt stiliserat bönebrus.
Den tematiska tätheten markerar behovet av inre
uppbyggelse och inbördes endräkt.
Så småningom frigjorde sig motetten från sin textliga förlaga, sa farväl till versio vulgata, »kan själv«.
Så uppstod de textlösa, instrumentala motetter som
skulle få egna namn: ricercare, canzona, fuga. Det är
precis här som Haydn ansluter i de redan nämnda
Solkvartetterna. De är nämligen uppbyggda kring
några mycket konstfulla fugaformer och kanske är
det detta arv som främst bidragit till att stråkkvartetten kommit att bli de lyhört framåtlutade ryggarnas
medium.
Så – konflikten. Efter Solkvartetterna fram till
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de sex så kallade »ryska kvartetterna« – en period
på nästan tio år – komponerade Haydn huvudsakligen komisk opera. Därvidlag utvecklade han en av
musikhistoriens största konceptuella uppﬁnningar.
Mönstret är skenbart mycket enkelt: han, gärna en
baryton, får hovera sig i C dur. Efter en modulation
får hon, sopranen, gäcksamt kommentera det sagda
i G dur. De ﬁnner så småningom varann i huvudtonarten C dur. Även denna princip var så stark att den
kunde frigöra sig från texten, kunde säga farväl till sin
libretto, »kan själv«. Dessa textlösa, rent instrumentala operascener ﬁck en egen beteckning. Vi kallar dem
sonater. Sonatformen – konﬂiktens medium – visade
sig så dramaturgiskt tacksam att man nu kunde anordna offentliga sonataftnar. Publiken betalade för
att få lyssna till textlösa konserter och särskilt ﬁnt var
det naturligtvis om programmet upptog stråkkvartetter.
Stråkkvartetten kom således att förvalta arvet från
två ytterligheter: den kyrkliga motettens konsensus
och den profana operans konﬂikt; två var för sig genuint textburna genrer: inte så konstigt om Goethe
tyckte sig höra röster.
Man är väl förtrogen med tidens innersta väsen när man
som T. S. Eliot i diktsviten »Fyra kvartetter« gestaltar
människans gränslösa behov av att förstå tiden, förstå
hur minnen och förväntningar lagras i ett evigt nu.
Diktverket är självt en bekräftelse på konstens unika
förmåga att förmedla den svindlande euforin i den
uppenbarelseform av tiden vi kallar evighet. Detta
ögonblick av evighet – »the moment in the rosegarden« – kallar Eliot »reality«. Som om människan vore
mest människa och verkligheten som verkligast när
man beﬁnner sig utanför tiden.
Efter T. S. Eliot går det att hävda att stråkkvartetten
har två uppenbarelseformer: en musikalisk och en
metaforisk/litterär. Ur syntesen mellan dessa uppstår
som något tredje – ett begrepp »stråkkvartett« – så
innebördsrikt att enbart ordets nämnande öppnar

och skärper våra sinnen. Ordets semantiska energi är
stark och entydig nog för att kunna fungera normerande och komma till användning, exempelvis, som
föredragsbeteckning - - - så om man önskar sig ett
musikaliskt föredrag i djupaste andlighet – utgående
från en spelplats belägen vid den punkt där tiden
möter evigheten, ja, då skulle man kunna skriva in i
noterna – på föredragsbeteckningens plats: quasi un
quartetto d’archi.

PIANO

Musikaliska Akademiens
stipendier
Denna lista avser endast de av
Kungl. Musikaliska Akademien utdelade
stipendierna.

musikhögskolan vid göteborgs universitet
Olsson, Jonas
Stina Sundells stipendiefond, Ruth
Sundins stipendiefond och Jelena
Zaitsevas minnesfond
50 000
musikhögskolan i malmö
Laursen, Linda
Frida Bååths stipendiefond och Jelena
Zaitsevas minnesfond
70 000
Veshovda, Nina
Jelena Zaitsevas minnesfond 30 000
Westman, Johan
Jelena Zaitsevas minnesfond 20 000
Kusakabe, Akane
Jelena Zaitsevas minnesfond 15 000
musikhögskolan i stockholm
Estrada, Julia
Sven Brandels stipendiefond och Jelena
Zaitsevas minnesfond
60 000
Nakamura, Asuka
Jelena Zaitsevas minnesfond 50 000
Christensson, Anna
May Andersson Gallis stiftelse för Unga
30 000
musiker
Friis Johansson, Peter Märta och Ragnar Althéns
stipendiefond och Jelena Zaitsevas
minnesfond
30 000
Oganova, Zinaida
Franz Berwalds pianofond och Jelena
20 000
Zaitsevas minnesfond
boon-stipendiet
Estrada, Julia

Gottfrid Boons stipendiefond och Jelena
Zaitsevas minnesfond
20 000
Jakobsson-Velandia, Melissa Gottfrid Boons stipendiefond och
5 000
Jelena Zaitsevas minnesfond
freund/pauli-stipendierna (ackompanjemang)
Koydan, Julia
Wilhelm Freunds minnesfond och
Jelena Zaitsevas minnesfond 40 000
Orlovskaya, Maria
Marika Paulis stipendiefond och Jelena
Zaitsevas minnesfond
40 000
SÅNG
operahögskolan i göteborg
Berggren, Eva
Ingrid och Magda Leijonmarcks
stipendiefond och Ulrika Rosencrantz
stipendiefond
20 000
Frid, Alexandra
Ingrid och Magda Leijonmarcks
stipendiefond och Gurli SpringerNissvandts stiftelse
20 000
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operahögskolan i stockholm
Blixt, Karolina
Stiftelsen Anna-Lisa och George
Alsterlunds minne och Christine
Nilssons fond
70 000
Carlsson, Liine
Stiftelsen Anna-Lisa och George
70 000
Alsterlunds minne
Wållberg, Johan
Stiftelsen Anna-Lisa och George
Alsterlunds minne och Christine
Nilssons fond
60 000
Storm, Karolina
Stiftelsen Anna-Lisa och George
Alsterlunds minne och Julia Claussens
minnesfond
50 000
Andersson, Sara
Julia Claussens minnesfond, Miklós
Kundlers minnesfond och Ingrid och
Magda Leijonmarcks stipendie30 000
fond
Karlsson, Mia
Margareta Lagercrantz stipendiefond,
Ingrid och Magda Leijonmarcks stipendiefond och Fredrika Stenhammars
30 000
stipendium
musikhögskolan i malmö
Bokor, Teresia
Nanny Larsén-Todsens fond och
Elisabeth Norlunds fond
30 000
Sandström, Sara
Nanny Larsén-Todsens fond 30 000
musikhögskolan i stockholm
Schuster, Joakim
Algård och Ingrid och Magda Leijonmarcks stipendiefond
50 000
Wegrzyn, Anna
Ingrid och Magda Leijonmarcks
stipendiefond och Hilda Saléns
minnesfond
30 000
kungliga musikaliska akademien
Falk Winland, Ida
Gustaf Adolf Johanssons fond, Nanny
Larsén-Todsens fond och Ruth Öslöfs
stipendiefond
60 000
Karlsson, Elin
Gustaf Adolf Johanssons fond 50 000
Büchel, Alexandra
Gustaf Adolf Johanssons fond 30 000
Roos, Erika
Jussi Björlings stipendiefond och
Gustaf Adolf Johanssons fond 30 000
Fjeld-Olsen, Mariann Jussi Björlings stipendiefond 30 000
Sanner, Maria
Jussi Björlings stipendiefond 20 000
Jones, Ann-Kristin
Nanny Larsén-Todsens fond 20 000
Alderheim, Amelie
Nanny Larsén-Todsens fond 20 000
Holmberg, Henrik
Nanny Larsén-Todsens fond 20 000
Nybom, Karin
Nanny Larsén-Todsens fond 20 000
Lind, Tor
Jussi Björlings stipendiefond 15 000
Nilsson, Mattias
Nanny Larsén-Todsens fond 15 000
Lorentzen, Soﬁ
Mimi och Mary Althainz stipendie- och
understödsfond och Nanny LarsénTodsens fond
15 000

Sporsén, Julia
Fryklund, Elinor

Mimi och Mary Althainz stipendie- och
understödsfond och Traute Österlinds
fond
15 000
Mimi och Mary Althainz stipendie- och
understödsfond och Alma MalmströmLindströms stipendiefond
15 000

VIOLIN/VIOLA
musikhögskolan i göteborg
Bolkhovets, Sergej
Ingrid och Magda Leijonmarcks
stipendiefond
50 000
Wirdefeldt, Anna
Otto Kyndels minnesfond, Ingrid och
Magda Leijonmarcks stipendie20 000*
fond
Norlén, Karin, viola
Mimi och Mary Althainz stipendie- och
understödsfond och Manci Sándor30 000
Ericsons stipendiefond
Zuckerman, Philip
Ingrid och Magda Leijonmarcks stipen30 000
diefond
Jedvik, Gunnar, viola Mimi och Mary Althainz stipendie- och
20 000
understödsfond
Öberg, Lisa
Mimi och Mary Althainz stipendie- och
understödsfond och Ingrid och Magda
Leijonmarcks stipendiefond 15 000
Sjöström, Jenny
Mimi och Mary Althainz stipendie- och
15 000
understödsfond
musikhögskolan i malmö
Juutilainen, Kanerva Arthur Nestlers fond och Axel Raoul
Wachtmeisters fond
15 000
Nicolescu, Madalina, viola Axel Raoul Wachtmeisters
15 000
fond
musikhögskolan i stockholm
Power, Andrej
Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse
för svensk musik/Gehrmans musik100 000
förlag
Cajler, Bartosz
Vivi Ekströms stipendiefond 60 000
30 000
Bonﬁglioli, Simona
Johan Schmidts violinfond
Nilsson, Anders
Vivi Ekströms stipendiefond, Birger
Grundströms Mozartpris och Axel
Raoul Wachtmeisters fond
15 000
VIOLONCELL/KONTRABAS
musikhögskolan i göteborg
Byun, Junghyung
Gösta Leopold Hultgrens stipendiefond
och Axel Raoul Wachtmeisters
30 000
fond

Lundin, Petra
Axel Raoul Wachtmeisters fond 15 000
musikhögskolan i malmö
Moberg, Stefan
Axel Raoul Wachtmeisters fond 30 000
Fagius, Mattias
Axel Raoul Wachtmeisters fond 20 000
musikhögskolan i stockholm
Koranyi, Jakob
Sonja och Bror Persfelts stiftelse och
Axel Raoul Wachtmeisters fond 10 000*
Rostamo, Johannes
Axel Raoul Wachtmeisters fond 70 000
Brantelid, Andreas
Erik Alvins minnesfond och Axel Raoul
60 000
Wachtmeisters fond
Valve, Timo-Veikko
Axel Raoul Wachtmeisters fond 30 000
Bergström, Christoffer Molly och Ragnar Rudemars fond och
Axel Raoul Wachtmeisters fond 20 000
TRÄBLÅSINSTRUMENT
musikhögskolan i göteborg
Widén, Jill, ﬂöjt
Ernst Johnsons stipendiefond 60 000
musikhögskolan i malmö
Klingborg, Malin, oboe Hilda Anderssons fond, Saila och
Lars Ekström stipendium och Lotten
Lindbergs fond
30 000
Bonke, Katrin, ﬂöjt
Ernst Johnsons stipendiefond 20 000
Lamnjov, Blagoj, klarinett Ernst Johnsons stipendie17 000
fond
musikhögskolan i stockholm
Friman, Per, saxofon Ernst Johnsons stipendiefond 80 000
Eklund, Hannah, ﬂöjt Ernst Johnsons stipendiefond och Sven
och Britta Wassmouths fond
50 000
Lindby, Kristina, klarinett Ernst Johnsons stipendie30 000
fond
Rasmussen, Troels, saxofon Ernst Johnsons stipendie15 000
fond

Kadović, Danilo, valthorn Ernst Johnsons stipendiefond
Karlin, Lars, trombon Ernst Johnsons stipendiefond

15 000
15 000

TIDIG MUSIK
musikhögskolan i stockholm
Axelsson Rönnlund, Emma, sång Ernst Johnsons stipendiefond
50 000
Rydberg, Lisa, violin
Axel Raoul Wachtmeisters fond 50 000
Aruhn-Solén, Leif, sång Ernst Johnsons stipendiefond och Tyra
och Daniel Troengs minnesfond 30 000
Holmertz, Elisabeth, sång Ernst Johnsons stipendiefond 30 000
Gammelgård, David, violoncell Margit Lamms musik19 000*
fond
Gross, Per, blockﬂöjt Ernst Johnsons stipendiefond 15 000
GITARR
musikhögskolan i malmö
Ekman, Johan
Ernst Johnsons stipendiefond 17 000*
Malmberg, Johan
Ernst Johnsons stipendiefond 15 000
musikhögskolan i stockholm
Kellerman, Jacob
Ernst Johnsons stipendiefond och Nils
Larssons gitarrfond
30 000
Mannikoff, Jon
Ernst Johnsons stipendiefond 15 000
ORGEL
musikhögskolan i göteborg
Rödder, Christiane
Oskar Lindbergs orgelstipendium,
Alf Linders minnesfond och Rudolph
Ohlssons donationsfond
15 000

BLECKBLÅSINSTRUMENT
musikhögskolan i göteborg
Karlstedt, Kristian, tuba Ernst Johnsons stipendiefond
musikhögskolan i malmö
Eriksson, Annamia, valthorn Ernst Johnsons stipendiefond
Klancar, Ales, trumpet Ernst Johnsons stipendiefond
Elf, Karl-Johan, tuba Ernst Johnsons stipendiefond
Larsson, Niklas, trombon Ernst Johnsons stipendiefond
musikhögskolan i stockholm
Svanberg, Elias, trumpet Ernst Johnsons stipendiefond
Hetland, Morten, trumpet Ernst Johnsons stipendiefond

SLAGVERK
20 000
20 000*
70 000
30 000
20 000

musikhögskolan i göteborg
Kassatkine, Andrej
Ernst Johnsons stipendiefond
Wall, Marcus
Ernst Johnsons stipendiefond
Raab, Patrik
Ernst Johnsons stipendiefond
musikhögskolan i malmö
Berg, Joakim
Ernst Johnsons stipendiefond
Ljungberg, Lars
Ernst Johnsons stipendiefond

70 000
20 000
20 000
60 000
30 000

60 000
30 000

* Det maximala, sammanlagda stipendiebeloppet vid kma är
180 000 kr. Stipendiaten har härmed uppnått detta belopp.
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musikhögskolan i stockholm
Lindberg, Tomas
Ernst Johnsons stipendiefond
Öhman, Erika
Ernst Johnsons stipendiefond

INSTRUMENTTEKNIKER
50 000
30 000

Lindholm, Stefan, violin Ernst Johnsons stipendiefond 30 000
Lunde, Bergljot Hedda, violin Ernst Johnsons stipendie30 000
fond

DIRIGERING
Bukovec, Jerica
Iisakkila, Jukka
Gustavsson, Johannes
Jonsson, Markus

Axel Raoul Wachtmeisters fond
Axel Raoul Wachtmeisters fond
Axel Raoul Wachtmeisters fond
Axel Raoul Wachtmeisters fond

50 000
50 000
40 000
20 000

KOMPOSITION
Valfridsson, Jonas
Staern, Benjamin
Petersson, Mattias
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Petrakevis, Janis
Bång, Malin
Svensson, Martin
Monnakgotla, Tebogo

Irma och Albert Hennebergs
70 000
donationsfond
Irma och Albert Hennebergs
donationsfond
40 000
Irma och Albert Hennebergs
donationsfond
40000
Irma och Albert Hennebergs
donationsfond
30 000
Irma och Albert Hennebergs
20 000
donationsfond
Orvar Laurés stipendiefond och Axel
20 000
Raoul Wachtmeisters fond
Hilma Svedboms stipendiefond och
Axel Raoul Wachtmeisters fond 20 000

HARPA
musikhögskolan i stockholm
Gurli Springer-Nissvandts
Banić, Marija
stiftelse
Jacobson, Lotta
Gurli Springer-Nissvandts
stiftelse
Jansson, Soﬁe
Gurli Springer-Nissvandts
stiftelse

30 000
30 000
15 000

ACCORDEON
musikhögskolan i stockholm
Krjutjkova, Irina
Gurli Springer-Nissvandts
stiftelse

15 000

LOKALA STIPENDIER
musikhögskolan i göteborg
Ekström, Karl, saxofon Axel Raoul Wachtmeisters
15 000
fond
Engblom, Anton, gitarr Axel Raoul Wachtmeisters fond 15 000
Genaridis, Stavros, gitarr/folkmusik Axel Raoul Wachtmeisters
15 000
fond
Hallstedt, Märta, violin Axel Raoul Wachtmeisters fond 22 500
Hedin Valberg, Ingrid, sång/folkmusik Axel Raoul
Wachtmeisters fond
22 500
Hultberg, Jakob, ensembelledning Elisabeth Hammarins
fond och Axel Raoul Wachtmeisters
22 500
fond
Johnsson, Soﬁa, violin Axel Raoul Wachtmeisters fond 15 000
Kinell, John, sång
Davida Hesses minnesfond och Axel
22 500
Raoul Wachtmeisters fond
Lindström, Ludvig, sång Euphrosyne Abrahamsson och Axel
15 000
Raoul Wachtmeisters fond
15 000
Nilsson, Lina, piano
Jelena Zaitsevas minnesfond
Sondén, Tobias, kontrabas/jazz Margit och Orvar Josephssons
testamentsfond och Sällskapet Musikens
Vänner i Göteborg
9 000
Ståhl, David, elgitarr/jazz Margit och Orvar Josephssons
testamentsfond
13 500
Textorius, Helena, oboe Lousie Maudes fond och Axel Raoul
22 500
Wachtmeisters fond
Warebom, Emilia, viola Henriette Nissen-Salomans stipendiefond och Axel Raoul Wachtmeisters
15 000
fond
Willén, Jenny, komposition Fredrik och Hilda Hagströms
fond och Axel Raoul Wachtmeisters
15 000
fond
Åström, Annemarie, violin Nilssonska Stipendiefonden och Axel
22 500
Raoul Wachtmeisters fond
musikhögskolan ingesund, arvika
Axelsson, Moa, trombon Ernst Johnsons stipendiefond 13 500
Helander, Tobias, elgitarr Ernst Johnsons stipendiefond 12 000
Klenfeldt, Therese, sång/afro Ernst Johnsons stipendiefond
13 500
Lind, Daniel, kontrabas/afro Ernst Johnsons stipendie12 000
fond

Lindfors, Anneli, sång Ernst Johnsons stipendiefond 27 000
Olsson, Anders, violin/folkmusik Ernst Johnsons stipendiefond
13 500
Wachenfeldt, Thomas von, violin Ernst Johnsons stipendiefond
12 000
Wingård, Elisabeth, sång Ernst Johnsons stipendiefond 18 000
musikhögskolan i malmö
Bandling Melin, Johan, gitarr Gurli Springer-Nissvandts
11 250
stiftelse
Björkman, Åsa, violin Gurli Springer-Nissvandts
11 250
stiftelse
Blindh-Carlsson, Anna, sång Gurli Springer-Nissvandts
11 250
stiftelse
Elg, Markus, trummor Gurli Springer-Nissvandts
15 000
stiftelse
15 000
Elmgren, Björn, sång Lydia Gunérs stiftelse
Hallinen, Marcus, piano Otto Samsons donations och Gurli
15 000
Springer-Nissvandts stiftelse
Heiskanen, Hedda, violin Gurli Springer-Nissvandts
15 000
stiftelse
Ivarsson, Linn, orgel
Gurli Springer-Nissvandts
15 000
stiftelse
Johansson, Kristin, orgel Gurli Springer-Nissvandts stiftelse
och Alfhild Söderbergs stipendie15 000
fond
Karlsson, Jonas, trombon Gurli Springer-Nissvandts
15 000
stiftelse
Karlström, Malin, sång Gurli Springer-Nissvandts
15 000
stiftelse
Lundberg, Jon, klarinett Gurli Springer-Nissvandts
15 000
stiftelse
Lundberg, Martin, jazz/kontrabas Gurli Springer-Nissvandts
15 000
stiftelse
Malvakvintetten/Fredrik Åkesson, tuba Gurli Springer15 000
Nissvandts stiftelse
Persson Burström, Johannes, jazz/kontrabas Gurli Springer15 000
Nissvandts stiftelse
Runesson, Rebecka, piano Gurli Springer-Nissvandts
15 000
stiftelse
Sandén, Tobias, jazz/sång Gurli Springer-Nissvandts
11 250
stiftelse
Strömqvist, Mikael, elgitarr Gurli Springer-Nissvandts
15 000
stiftelse
Wedin, Lars, rytmik
Gurli Springer-Nissvandts
11 250
stiftelse
Widengård, Emma, valthorn Gurli Springer-Nissvandts
15 000
stiftelse
Vilgats, Madis, tuba
Gurli Springer-Nissvandts
15 000
stiftelse

Wämmerfors, Martina, sång/pop o rock Ernst Johnsons
stipendiefond
15 000
Åkesson, Fredrik, tuba Ernst Johnsons stipendiefond 11 250
musikhögskolan i stockholm
Alhbin, Anders, eufonium Mimi och Mary Althainz stipendieoch understödsfond, Helena
Munktells stipendiefond och
10 500
Samfond 3
Axelsson, Michael, sång Mimi och Mary Althainz stipendieoch understödsfond, Hugo Hammarströms premiefond och Maud och
Yngve Möllers stipendiefond 10 500
Bromander, Moa, ﬂöjt Mimi och Mary Althainz stipendie- och
understödsfond och Samfond 1 10 500
Bölja-Hertzberg, Johanna, sång/folkmusik Mimi och Mary
Althainz stipendie- och understöds13 500
fond och Samfond 2
Dahlkvist, Hanna, violoncell Mimi och Mary Althainz
stipendie- och understödsfond och
10 500
Conrad Nordqvists fond
Eidsten Dahl, Caroline, blockﬂöjt/tidig musik Mimi och
Mary Althainz stipendie- och under10 500
stödsfond
Elmquist, Hanna, sång/jazz-afro Mimi och Mary Althainz
stipendie- och understödsfond och
Samfond 4
12 000
Forss, Catarina, oboe Mimi och Mary Althainz stipendieoch understödsfond och Magda och
10 500
Oscar Keens stipendiefond
Francett, Susanne, violin Lizzie och Sven Lilliestiernas
10 500
stipendiefond
Fritzén, Jonathan, piano/jazz-afro Mimi och Mary Althainz
stipendie- och understödsfond
och Hilda Kumlins stipendie18 000
fond
Gillefalk, Mikael, gitarr Mimi och Mary Althainz stipendieoch understödsfond och Brita och
5 250
Anders Jonssons minne
Hearne, Kate, blockﬂöjt/tidig musik Mimi och Mary Althainz
stipendie- och understödsfond 10 500
Hedin, Gunilla, sång/jazz-afro Mimi och Mary Althainz
stipendie- och understödsfond och
12 000
Samfond 5
Hultgren, Ola, trumpet/jazz-afro Mimi och Mary Althainz
stipendie- och understödsfond och
Samfond 6
12 000
Jansson, Björn, saxofon/jazz-afro Mimi och Mary Althainz
stipendie- och understödsfond och
Samfond 7
15 000
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Jurkovic, Ivan, fagott
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Mimi och Mary Althainz stipendieoch understödsfond och Harriet och
Karl Hamnéus stipendiefond 10 500
Larsson, Anna, violin Mimi och Mary Althainz stipendieoch understödsfond och Emil Larsson i
10 500
Tolångas donationsfond
Lennartsson, David, komposition Mimi och Mary Althainz
stipendie- och understödsfond, Malin
och Bernhard von Beskows fond och
Tage Books stipendiefond
15 000
Linderholm, Hampus, violoncell Mimi och Mary Althainz
stipendie- och understödsfond 10 500
Lundell, Maria, pedagog Mimi och Mary Althainz stipendieoch understödsfond, Hildor Lundviks
stipendiefond och Gunvor och Gunnar
Salvéns minnesfond
22 500
Lundgren, Stefan, pedagog Mimi och Mary Althainz stipendieoch understödsfond och Robert Wester22 500
bergs stipendiefond
Lysell, Mattias, komposition Mimi och Mary Althainz
stipendie- och understödsfond och
12 000
Åke Malmfors fond
Mikhaylova, Olga, piano Mimi och Mary Althainz stipendie10 500
och understödsfond
Månsson, Erik, pedagog Anna Bergström-Simonssons fond och
Ernst Johnsons stipendiefond 22 500
Nordebrink, Tomas, pedagog Ernst Johnsons stipendiefond och
Julius Günther och Eugène Claesons
stipendiefond
22 500
Nordstedt, Maria, sång Maud och Yngve Möllers stipendie10 500
fond
Proskourina, Anna, orgel Ernst Johnsons stipendiefond och
Jakob och Ragnhild Nyvalls stipendie10 500
fond
Roos, Eric, pedagog
Sigrid och Hilda Rondahls fond och
22 500
Samfond 3
Sandin, Patrik, pedagog Ernst Johnsons stipendiefond 22 500
Sekulić, Milica, piano Ernst Johnsons stipendiefond 10 500
Tafvelin, Johanna, violin Ernst Johnsons stipendiefond och
Lizzie och Sven Lilliestiernas stipendie10 500
fond
Thimander, Conny, gitarr Ernst Johnsons stipendie5 250
fond
Wahlgren, Erik, violoncell Ernst Johnsons stipendie
10 500
fond
William-Olsson, Malin, violin Ernst Johnsons stipendie
10 500
fond

Zetterlund, Magnus, mandola/folkmusik Mimi och Mary
Althainz stipendie- och understödsfond
och Ernst Johnsons stipendiefond
13 500
musikhögskolan i piteå
Asplund, Markus, trumpet Ruth och Sven Lindqvists
12 000
fond
Brandebo, Susanne, trummor Ruth och Sven Lindqvists
12 000
fond
Eklund, Soﬁa, violin/elﬁol Ruth och Sven Lindqvists
12 000
fond
Ekman, Håkan, ljudteknik Ruth och Sven Lindqvists
fond
13 500
Evertsson, Sara, piano Ruth och Sven Lindqvists fond 12 000
Hallgren, Anna, ﬂöjt
Margit och Orvar Josephssons
testamentsfond och Ruth och Sven
Lindqvists fond
22 500
15 000
Janson, Erik, gitarr
Anna-Lisa Lundqvists fond
Lundberg, Jonathan, trummor Anna-Lisa Lundqvists
22 500
fond
Möller, Martin, komposition Anna-Lisa Lundqvists
15 000
fond
12 000
Nordkvist, Jenny, sång Anna-Lisa Lundqvists fond
15 000
Olofsson, Emelie, ﬂöjt Anna-Lisa Lundqvists fond
Pallin, Maria, violin/viola Anna-Lisa Lundqvists fond 12 000
Petersson, Johan, piano/dansackompanjemang Axel Raoul
15 000
Wachtmeisters fond
Salmonsson, Emma, komposition Axel Raoul Wachtmeisters
12 000
fond
Zettervall, Erik, sång Axel Raoul Wachtmeisters fond 10 500
Östholm, Patrik, trombon Axel Raoul Wachtmeisters
12 000
fond
musikhögskolan i örebro
Fredman, Peter, saxofon/jazz Ernst Johnsons stipendie19 500
fond
Hagman, Fredrik, ﬂöjt Ernst Johnsons stipendiefond 16 500
Hultman, David, gitarr Ernst Johnsons stipendiefond 16 500
Hägglund, Karolina, sång Ernst Johnsons stipendie16 500
fond
Johansson, Kajsa, sång Margit och Orvar Josephssons
testamentsfond
24 000
Karlsson, Mikael, elgitarr/afro Margit och Orvar Josephssons
testamentsfond
24 000
Lidström, Matilda, sång Margit och Orvar Josephssons
testamentsfond
24 000
Rimås, Anneli, sång
Ernst Johnsons stipendiefond 16 500
Webjörn, Karin, sång/jazz Margit och Orvar Josephssons
12 000
testamentsfond
Wester, Maria, sång
Ruth och Sven Lindqvists fond 16 500

operahögskolan i göteborg
Andersson, Karolina
Ernst Johnsons stipendiefond 15 000
Gustavsson, Fredrik
Ernst Johnsons stipendiefond 15 000
operahögskolan i stockholm
Mjörndal, Ulrika
Mimi och Mary Althainz stipendie33 000
och understödsfond
NATIONELLA STIPENDIER
Stipendiemedel från kma som utdelas dels av högskolorna på
delegation (omgång 1), dels, ifråga om de högre beloppen, av
kma i form av tilläggsstipendier (omgång 2).
LOKALA STIPENDIER
Stipendiemedel från kma som utdelas på delegation av landets
musik- eller operahögskolor.
Ifråga om Boon, Dirigering, Freund/Pauli, Komposition och
Instrumentteknik utdelas hela stipendiet av kma.
STIPENDIEJURYER 2005
Sång, omgång 1
Thomas Schuback (ordförande)
Christina Högman Sparf
Gunnar Lundberg
Anita Soldh
Lena Nordien
Sång, omgång 2
Märta Schéle (ordförande)
Loa Falkman
Matti Hirvonen
Britta Johansson
Marianne Häggander
Piano
Staffan Scheja (ordförande)
Love Dervinger
Marianne Jacobs
Hans Pålsson
Roland Pöntinen
Boon
Inger Wikström (ordförande)
Lilian Carlsson-Nyqvist

Freund/Pauli (Ackompanjemang)
Stefan Bojsten (ordförande)
Greta Erikson
Bengt-Åke Lundin
Birgitta Svendén
Iwa Sörenson
Violin/Viola
Ulrika Jansson (ordförande)
Christian Bergkvist
Henrik Frendin
Bernt Lysell
Björn Sjögren
Violoncell/Kontrabas
Torleif Thedéen (ordförande)
Lars-Inge Bjärlestam
Jacky Heilborn
Mats Rondin
Harro Ruijsenaars
Träblåsinstrument
Knut Sönstevold (ordförande)
Per Billman
Ole Henrik Dahl
Henrik Månberg
Jörgen Pettersson
Bleckblåsinstrument
Sven-Erik Eriksson (ordförande)
Henrik Halén
Ivo Nilsson
Lennart Nord
Tidig musik
Clas Pehrsson (ordförande)
Leif Henriksson
Cecilia Kjelldén
Lars-Erik Larsson
Eva Nässén
Gitarr
Göran Söllscher (ordförande)
Mats Bergström
Peder Riis
Gunnar Spjuth
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Slagverk
Anders Loguin (ordförande)
Niklas Brommare
Niklas Holmberg
Daniel Kåse
Dirigering
B. Tommy Andersson (ordförande)
Anders Eby
Kjell Ingebretsen
Ola Karlsson
Komposition
Hans Gefors (ordförande)
Lars Ekström
Thomas Jennefelt
Ole Lützow-Holm
Karin Rehnqvist
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Instrumenttekniker
Anders Askenfelt (ordförande)
Lars Jönsson
Tore Persson
Kenneth Schlaich
Roland Wiklund

In memoriam

Med Sixten Ehrlings död den 13 februari gick
vid 86 års ålder en av svenskt musiklivs största ur tiden. Nekrologer i utländsk press vittnar vältaligt om
hur stort hans namn var även internationellt. Mer
än hälften av sitt yrkesliv verkade och levde han ju
också utanför Sverige med Detroit och New York som
hemmabaser. Född i Malmö den 3 april 1918 kom han
redan som tonåring till Stockholm och studier vid
Musikaliska Akademien. 1940 debuterade han som
briljant pianist och blev samma år repetitör vid Operan där han, efter studier bland annat hos Karl Böhm
vid Dresdenoperan, blev kapellmästare 1944 och
Hovkapellmästare samt chef för Hovkapellet 1953.
Då hade han tre år tidigare haft sitt stora, närmast
legendariska genombrott med Stravinskys Våroffer
på Konserthuset och därmed, för oss som var med på
den tiden, blivit Dirigenten som stod för praktiskt taget alla betydande symfoniska uruppföranden under
decenniet som följde liksom för en rad remarkabla
föreställningar på Stockholmsoperan där han i samarbete med Göran Gentele och en lysande ensemble
presenterade iscensättningar av nytt och gammalt på
högsta nivå. Carmen, Maskeradbalen, Salome, Wozzek, Aniara för att bara nämna några exempel. Han
dirigerade praktiskt taget allt och har själv berättat
att han en säsong stod på pulten 150 föreställningar,
det vill säga tre a fyra gånger i veckan. De övriga kvällarna torde ha ägnats Konserthuset och andra av landets orkesterföreningar. En oerhörd arbetsprestation!
själv sa han att han var lat! Den som upplevt honom
koncentrerat sittande vid teven eller korsordstidningar med igenslagna partitur i bakgrunden inser
att det kanske låg något i hans själkarakteristik men
också att detta var konstnärslättja. Konstnären som
vet att i det ögonblick han ger sig hän åt sin uppgift tar
den allt av tid, energi, tankar och känslor. I känslan av
detta och i medvetande om sin enorma musikaliska
receptivitet kunde han unna sig att dröja rätt länge
vid teven och korsorden. Denna hans receptivitet,
inte enbart av musikaliskt slag, gjorde att han kunde
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förbise att hans medarbetare inte alltid var utrustade
på samma sätt och han kunde då, för att uttrycka det
milt, bli otålig.
Men kunde också vara snar till varm uppskattning!
Ibland var det dock som han behövde otåligheten
som motor för sig själv och i det läget kunde han såra,
vålla konﬂikter.
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En schism var det också som ﬁck honom att 1963
lämna sin fasta anställning vid Operan. Han blev chef
för Detroits symfoniorkester en tioårsperiod och bosatte sig sedan i New York där han under många år var
professor i dirigering vid såväl Juilliard School som
Manhattan School of Music och dirigerade många
föreställningar på Metropolitanoperan bland annat
Wagners Nibelungens Ring. Han gästade de ﬂesta av
de stora amerikanska orkestrarna liksom många av
Europas operahus, bland dem Wienoperan.
Till Sverige kom han till och från åter. Till Operan
och symfoniorkestrarna. I Göteborg var han några år
på 1970-talet knuten till Symfoniorkestern och Stora
Teatern med uppförandena av Aida och Turandot på
Scandinavium som höjdpunkter i kolossalformat.
Sixten Ehrlings tekniska briljans, precision, nerv,
klarhet och kunnande erkändes av alla. I den klassiska repertoaren ﬁck han ibland höra att han kunde
förefall kylig, kall. Ett av många motsägelsefulla drag i
hans person var då att han till exempel älskade Rachmaninovs andra symfoni och aldrig tröttnade föreslå
den till sina program! Liksom att han med entusiasm
åtog sig att dirigera Glada Änkan på Oscarsteatern
och gärna lyssnade till André Kostelanetz för, som
han sa, »det är så förbannat bra gjort«!
Sista gången vi sågs, dagen efter han dirigerat
Haydn’s symfoni nr 88 med Stockholms Sinfonietta
tidigt i höstas talade han med stor värme och entusiasm om Haydn. »Han överraskar en jämt, man
kan aldrig vara säker på vad som skall hända hos honom.«

Med värme och entusiasm kan detsamma sägas
om Sixten Ehrling.
Sixten Ehrling blev ledamot av denna akademi år
1956.
Folke Abenius
Den 12 juni avled före detta överbibliotekarien Bo
Lundgren i en ålder av 90 år.
1945 avlade Bo Lundgren under professor CarlAllan Moberg sin ﬁlosoﬁe licentiatexamen med den
opublicerade avhandlingen Christian Geist. Några
bidrag till kännedomen om en i Sverige verksam barockmästare grundade på studier av hans vokalverk
i Uppsala universitetsbibliotek, varefter biblioteksvärlden blev hans kallelse. Han tjänstgjorde på Kungl.
biblioteket och vid universitetsbiblioteket i Lund
(där han även var lärare i musikhistoria vid musikkonservatoriet i Malmö). Efter att ha varit verksam
även vid Umeå universitetsbibliotek och Humanistiska biblioteket i Stockholm kom han slutligen till
Kungl. Musikaliska akademiens bibliotek år 1965, där
han förblev till sin pensionering 1979.
Under denna tid var han styrelseledamot i en rad
musikorganisationer såsom Svenskt musikhistoriskt
arkiv, Svenska samfundet för musikforskning, Peterson-Berger sällskapet, International Music Council
samt svenska sektionen av International Association
of Music Libraries (iaml) och International Repertory of Music Literature (rilm).
Bo Lundgrens skrifter, lexikonartiklar och musikutgåvor är huvudsakligen ägnade det dansk-svenska
materialet från barocken – förutom Christian Geist
har han bland annat skrivit om Johan Lorentz och
Gustaf Düben. Bland notutgåvorna ﬁnns förutom
Geist och Lorentz även verk av Ferdinand Zellbell
d.ä., Dietrich Buxtehude, med ﬂera.
Bo Lundgren blev 1967 invald i denna akademi.
Anna Lena Holm

Den 14 juni avled den italienske dirigenten Carlo
Maria Giulini. Han invaldes 1986 som utländsk
ledamot nr 389. Tio år senare utnämnde Sveriges radios symfoniorkester honom till sin hedersdirigent.
Men redan efter tre år drog han sig tillbaka från offentligheten och dirigerade därefter endast vid ett
tillfälle, nämligen för att hedra krigsoffren i Kosovo.
Vad kriget innebar hade han brutalt fått lära sig
som ofﬁcer i Mussolinis armé. Men när nazisterna
grep in och övertog kommandot, valde han att desertera. Han höll sig gömd i tio månader innan de
allierade hade befriat Rom.
Concerti dell’Augusteos första konsert efter befrielsen i juni 1944 var samtidigt hans debut som dirigent.
Giulinis markanta avståndstagande till den nazistiska diktaturen ger anledning att jämföra, ja rentav
jämställa honom med en annan av de dirigenter som
fostrat och utvecklat Sveriges radios symfoniorkester,
nämligen hans två år äldre rumänska kollega Sergiu
Celibidache. Denne valde ju också att debutera omedelbart efter nazismens fall, som han inväntat i Berlin
genom att fördjupa sina studier i ﬁlosoﬁ för att undgå
värnplikten.
Både Giulini och Celibidache var kompromisslösa perfektionister. Deras krav på repetitionstid tangerade ofta gränsen för det möjliga. Det var skälet till
varför Giulini lämnade operadiket 1969 och varför
han ägnade särskilt stor omsorg om sina skivinspelningar. En perfekt tagning var för honom endast »ett
vackert kadaver«. För att få liv i musiken bad han ofta
orkestern att ta ledigt en dag för att sedan åstadkomma en sorts livekonsert inför mikrofonerna. Och vid
inspelningen av Verdis requiem – av många ansedd
som den främsta versionen på skiva – var han ännu
inte nöjd trots tio dagars hårt arbete. Därför lät han
inkalla samtliga medverkande – orkester, kör och solister – till en ny session ett halvår senare.
Som första gästdirigent för Chicagos symfoniorkester mellan 1969 och 1978 krävde han inte mindre

än femton repetitioner till Mahlers nionde symfoni.
När hans favoritopera, Verdis Falstaff, sattes upp i Los
Angeles arbetade han i månader med sina ﬁlharmoniker. Däremot deltog han av princip inte i orkesterns
sociala aktiviteter eller administration – ett sällsynt
privilegium som han var noga med att få inskrivit i
sitt kontrakt.
Det gemensamma nämnaren i såväl Carlo Maria
Giulinis som Sergiu Celibidaches attityd till musiken
var deras livslånga sökande efter den andliga sanningen bakom tonernas verklighet. Med det var från
motsatta håll de närmade sig frågeställningen. Celibidache var ju ingen religiös människa utan framför
allt en pragmatisk naturvetare som använde sig av fenomenologiska metoder medan Giulini var den glödande katoliken, som efter tre veckors arbete krävde
fyra veckors kontemplation och absolut stillhet.
Det är inte osannolikt att det tysta mumlandet,
som den närgångna tv-kameran registrerade under
Giulinis konserter, var böneramsor. Man föreställer
sig gärna att han oavbrutet bad under sitt musicerande, och att han med rosenkransen gav sin tribut åt
Santa Cecilia. Men ingen tordes ställa frågan, för han
var en respektsperson med en självklar pondus, en
verklig Grand seigneur.
Under årens lopp blev Celibidaches och Giulinis
musicerande alltmer asketiskt; barlasten i deras repertoarer lämpades över bord och pulsen blev allt
långsammare, särskilt i Adagiosatserna hos Brahms
och Bruckner som var deras gemensamma specialitet. Däremot dirigerade Celibidache aldrig Mahler
medan dennes skildringar av alpernas natur i den
första symfonin alltid påminde Giulini om hans egen
uppväxt i det sydtyrolska Bolzano och vars nionde
symfoni han gjorde till sitt personliga credo. Å andra
sidan vägrade Giulini att befatta sig med såväl Wagner som Richard Strauss och märkligt nog även Puccini.
Carlo Maria Giulini föddes den 9 maj 1914 i det
syditalienska Barletta men det var i Bolzano, dit fa-
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miljen ﬂyttade efter kriget, som han ﬁck sin första
ﬁolundervisning. Vid Santa Cecilia-konservatoriet
övergick han till viola hos Remy Principe och ägnade
många år åt att spela stråkkvartett. Han studerade
också komposition för Alessando Bustini. Men avgörande för hans yrkesval var lektionerna för Augusteoorkesterns konstnärlige ledare Bernardino Molinari,
som blev hans förebild både på gott och ont.
Enligt Giulini var han en stor musiker, men som
gav sitt bästa vid repetitionerna. Under konserterna
tog temperamentet över och han blev så ivrig att
han gjorde sig löjlig. Förmodligen bottnade Giulinis
egen måttfulla och älskvärda framtoning i de exempel på motsatsen som han observerat hos Molinari
och mött under sina fem år som musiker i Augosteo-orkestern. Men han lärde sig också mycket av att
spela under framstående gästdirigenter som Richard
Strauss, Bruno Walter, Willem Mengelberg, Wilhelm
Furtwänger, Erich Kleiber och Otto Klemperer.
Efter den nyssnämnda debuten 1944 ﬁck han omedelbart arbete vid Romradions orkester som assistent
till Fernando Previtali, som han efterträdde redan
efter två år. 1950 grundades radioorkestern i Milano
med honom som ledare och samma år debuterade
han som operadirigent i Bergamo varefter han utsågs
till assistent åt Victor de Sabata vid La Scala-operan.
Bland dem som imponerades av hans arbete bör
nämnas Arturo Toscanini och skivproducenten Walter Legge, som omedelbart knöt honom till emi. När
Victor de Sabata lämnade La Scala 1953, blev Giulini
helt naturligt hans efterträdare.
Att här i detalj redogöra för den verksamhet som
följde detta grandiosa avstamp i karriären skulle leda
för långt från huvudspåret, nämligen hans betydelse
för det svenska musiklivet. Under hans 91-åriga liv
arbetade han bara i korta perioder som chefsdirigent,
eller för att använda den titel han föredrog, som förste dirigent. Förutom de nämnda befattningarna vid
italienska radion tre år vid La Scala, från 1953 till 1956,
tre år vid Wiener Symphoniker från 1973 till 1976 och

sex år vid ﬁlharmonikerna i Los Angeles, från 1978
till 1984.
Noga taget var det inte den svenska radions orkester
som först inbjöd honom utan Stockholmsﬁlharmonikerna. Radion hakade bara på med ett gästspel. Den
8 oktober 1958 debuterade han med Rossini, Schumann och Ravel. Därefter återkom han regelbundet
under de följande sju säsongerna och gav sammanlagt nitton konserter med ﬁlharmonikerna. Verdis
requiem i november 1961 inledde ett samarbete även
med Musikaliska sällskapet och fortsatte med Verdis
»Quattro pezzi sacri« i oktober 1963 och Beethovens
nionde symfoni två år senare.
Samarbetet särskilt med Johannes Norrby och
hans kör hade säkert fortsatt om inte en incident hade
inträffat under repetitionerna. En av musikerna hade
skojat med en liten pojke som satt på första raden.
Olyckligtvis uppfattade Giulinis hustru grimaserna
som riktade mot henne och kände sig kränkt. Historien är ett exempel på hur bagateller kan förstoras
upp med fatala konsekvenser till följd men också på
Giulinis ridderliga natur. Efter incidenten vägrade
han att ha med ﬁlharmonikerna att göra. Förmodligen hade han varit förlorad för Sverige om inte han
inte hade gästat Stockholm i sällskap med Chicagos
symfoniorkester och musikradions chef Magnus
Enhörning gripit tillfället att bjuda honom till radiosymfonikerna, som han också arbetat med redan
1958. Konserten med Mahlers nionde symfoni våren
1973 råkade sammanfalla med Celibidaches uppbrott
från radiosymfonikerna. I Giulini fann musikerna en
lika fordrande och inspirerade ledare men absolut
den större psykologen, som aldrig behövde tyrannisera dem för att få resultat utan ﬁck dem att känna
sig trygga. Celibidache kom aldrig mer tillbaka till
Stockholm medan Giulini valdes till hedersdirigent,
som är ett annat ord för fadersgestalt.
Carl-Gunnar Åhlén

SVENSKA LEDAMÖTER

Nyinvalda ledamöter
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Britt Marie Aruhn, född 1943, debuterade på Kungliga Operan i rollen som valkyrian Gerhilde i Richard
Wagners Valkyrian 1973. Hon har i sitt musikaliska
konstnärskap aldrig ryggat för utmaningar, tydligast
exponerat i György Ligetis djärva sångstämma i Den
stora Makabern. Den öppna attityden till det nyskapande kombinerat med en briljans i den klassiska
repertoaren har lett till att hon under sin långa tid
på Kungliga Operan blivit en av dess starkast lysande
stjärnor.
Utöver sitt aktiva musicerande har hon på ﬂera sätt
engagerat sig för yngre sångare, inte minst i samband
med Jenny Lind-stipendierna.
Hösten 2005 sjöng Britt Marie Aruhn huvudrollen
i Thomas Adès opera »Powder her face« med Piteå
Kammaropera. Hon är hovsångerska sedan 1988.
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Marie Samuelsson, född 1956, tonsättare. Hon har
studerat komposition vid Kungliga Musikhögskolan
i Stockholm för Sven-David Sandström, Daniel Börtz
och Pär Lindgren.
Hennes musik spänner över ett stort område, de
senaste åren med fokus på det instrumentala. Violinkonserten Bastet Solgudinnan, uruppförd 2005, är ett
av de tydligaste exemplen på hennes alltid aktuella
och sökande konstnärskap.
Vid sidan av sitt komponerande är Marie Samuelsson aktivt engagerad i olika kulturpolitiska och
upphovsrättsliga sammanhang. Hon är ordförande
i Akademiens kammarmusiknämnd.

Bobo Stenson, född 1944, pianist och kompositör
från Västerås, där han studerade i närmare 15 år för
Werner Wolf Glaser.
Han framträder som solist och med egen trio och
är ﬂitigt internationellt verksam med konserter och
turnéer i hela Europa, usa, Sydafrika etc.
Han tillhör, tillsammans med Keith Jarrett, Jan
Garbarek med ﬂera, artisterna på prestigefyllda skivbolaget ecm, där han som ende svensk fått en samlingsbox utgiven i serien »Rarum«.
Sedan ﬂera decennier är Bobo Stenson verksam
som styrelseledamot i Föreningen Sveriges Jazzmusiker. 2004 tilldelades han Kungl. Musikaliska Akademiens jazzpris och för andra gången tilldelades han
Gyllene Skivan, den här gången för 2005 års främsta
svenska jazzinspelning med trio-cd:n »Goodbye«, på
ecm.

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER
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Alan Gilbert, född 1967, chefdirigent och konstnärlig
rådgivare för Kungliga Filharmonikerna.
Alan Gilberts internationella renommé växer stadigt. Han är bland annat regelbunden gäst hos de ﬂesta av de stora amerikanska orkestrarna – New York
Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony, Boston Symphony samt orkestrarna
i Philadelphia och Cleveland. Förra våren debuterade
han hos Chicago Symphony. Efter två framgångsrika
somrar vid Santa Fe Opera i New Mexico, usa, blev
han hösten 2003 utsedd till operans första konstnärlige ledare. I Europa och Japan arbetar han med
Zürich-operan, Orchestre National de Lyon, Mahler Chamber Orchestra, Concertgebouw-orkestern,
Bayerische Rundfunk och nhk Symphony Orchestra. I höstas tillträdde han som förste gästdirigent hos
ndr-Sinfonie-Orchester Hamburg.
Alan Gilbert odlar även sitt eget spel på violin och
viola. Han har vid ﬂera tillfällen gjort kammarkonserter tillsammans med musiker i de orkestrar han
dirigerar och han framträder även som kammarmusiker vid amerikanska festivaler. I japanska Kazuza
driver han en egen kammarmusikfestival.

Tellef Kvifte, född 1947, professor i musikvetenskap,
verksam vid Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, men också professor ii vid Griegakademiet/Institutt for musikk, Universitetet i Bergen.
Han har tidigare arbetat med tv-produktion vid
Norsk Rikskringkasting och folkmusikdokumentation vid Norsk folkemusikksamling. Tellef Kvifte har
därutöver varit musiker (på främst sopransaxofon
och ﬂöjter) och skivproducent under en lång följd av
år. Med stort engagemang har han länge odlat kontakterna med svenska kolleger inom musikvetenskap
och folkmusik.
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Riccardo Muti, född 1941 i Napoli, Italien. Otvivelaktigt en av de största dirigenterna sedan ett 30-tal
år tillbaka. En mästare i snabba tempi och rytmisk
artikulering, kanske främst känd för att stå för den
klassiska musikens renhet. Han har dirigerat de ﬂesta
av de stora, viktiga orkestrarna världen över från Berlinerﬁlharmonikerna till Bayerische Rundfunk, New
York Philharmonic, Orchestre National i Frankrike
och Wienﬁlharmonikerna, en orkester till vilken han
har ett speciellt band och som han framträtt med vid
Salzburg-festivalen sedan 1971.
Riccardo Muti har tilldelats ett otal utmärkelser.
1986 till 2005 uppehöll han en av de mest eftertraktade posterna i världen för klassisk musik och opera
som konstnärlig ledare för La Scala i Milano.

SVENSKA LEDAMÖTER

Akademiens ledamöter
den 31 december 2005

Abenius, Folke, professor, regissör
Ahlbäck, Sven, lektor, ﬁolspelman
Andersson, B. Tommy, dirigent, tonsättare
Andersson, Greger, professor
Andersson-Palme, Laila, hovsångerska
Aruhn, Britt Marie, hovsångerska
von Bahr, Gunilla, rektor, ﬂöjtist
von Bahr, Robert, skivproducent
Belfrage, Bengt, valthornist
Bergfelt, Ingemar, pianist
Berlin, Leo, professor, violinist
Blomstedt, Herbert, professor, dirigent
Bodin, Lars-Gunnar, tonsättare
Bodin-Karpe, Esther, professor, pianist
Bohlin, Folke, professor em.
Bokstedt, Bertil, f. d. operachef
Bondeman, Anders, professor, organist
Boström, Erik, musikdirektör, organist
Bucht, Gunnar, professor, tonsättare
Börtz, Daniel, tonsättare
Chini, André, tonsättare
Crafoord, Gert, professor, violinist
Domnérus, Arne, jazzmusiker
Edlund, Lars, tonsättare
Ehrenlood, Lennart, professor, ﬂöjtist
Eliasson, Anders, tonsättare
Elmquist, Håkan, grammofonproducent
Engström, Bengt Olof, ﬁl. dr
Eppstein, Hans, docent
Ericson, Eric, professor, kördirigent
Ericsson, Hans-Ola, professor, tonsättare, organist
Erikson, Greta, professor, pianist
Eriksson, Gunnar, lektor, kördirigent
Eyron, Jan, pianist
Fagius, Hans, professor, organist
Finnilä, Birgit, sångerska
Forsberg, Bengt, pianist
Fredin, Thorvald, professor, kontrabasist
Fresk, Lars, violinist
Gabrielsson, Alf, professor
Gabrielsson, Ingemar, professor
Gedda, Nicolai, hovsångare
Gefors, Hans, professor, tonsättare
Grünfarb, Josef, professor, violinist
Hagegård, Håkan, hovsångare
Hall, Bengt, teaterchef
Hall, Lennart, professor
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Hallberg, Bengt, pianist, tonsättare
Hallin, Margareta, hovsångerska
Hanson, Sten, tonsättare
Hardenberger, Håkan, professor, trumpetare
Hardy, Rosemary, sångerska
Hedström, Åse, tonsättare
Hedwall, Lennart, docent, tonsättare
Heijne, Ingemar von, producent
Helmerson, Frans, professor, violoncellist
Hillborg, Anders, tonsättare
Hjorth, Ole, spelman
Holm, Anna Lena, förste bibliotekarie
Holmquist, Åke, ﬁl. dr, Ständig Sekreterare
Holmstrand, Bengt, musikdirektör
Ingebretsen, Kjell, professor, dirigent, operachef
Irving, Dorothy, professor, sångerska
Ivarsdotter, Anna, professor
Jahren, Helén, oboist
Jakobsson, Pelle, riksspelman
Jennefelt, Thomas, tonsättare, vice preses
Johansson, Bo, körledare
Johnson, Bengt Emil, programdirektör
Jormin, Anders, professor, kontrabasist
Karkoff, Maurice, tonsättare
Karlsson, Henrik, docent
Kingstedt, Sölve, professor, klarinettist
Kjellberg, Erik, professor
Koch, Erland von, professor, tonsättare
Lanzky-Otto, Ib, solovalthornist
Laretei, Käbi, pianist
Larsson, Gunnar, ﬁl. lic.
Lavotha, Elemér, cellist
Laurin, Dan, professor, blockﬂöjtist
Leygraf, Hans, professor, pianist
Lidholm, Ingvar, professor, tonsättare
Ligendza, Catarina, Kammersängerin
Lind, Michael, kammarmusiker, tubaist
Lindal, Anna, violinist, vice preses
Lindberg, Christian, trombonist
Lindenstrand, Sylvia, hovsångerska
Lindgren, Pär, professor, tonsättare
Lindholm, Berit, hovsångerska
Ling, Jan, professor
Loguin, Anders, professor, kammarmusiker
Lundén-Bergfelt, Elisif pianist
Lundkvist, Erik, musikdirektör, organist
Lysell, Bernt, konsertmästare, violinist
Lännerholm, Torleif, oboist
Löndahl. Tomas, chef för levande musik sr p2

Lönn, Anders, överbibliotekarie
Malm, Krister, docent
af Malmborg, Lars, professor, dirigent
Malmgren, Göran, musikdirektör
Mannberg, Karl-Ove, professor, violinist
Mannheimer, Irène, professor, pianist
Maros, Miklós, tonsättare
Martinpelto, Hillevi, operasångerska
Meyer-Bexelius, Kerstin, professor, hovsångerska
Milveden, Ingemar, docent, tonsättare
Månsson, Ingemar, musikdirektör, kördirgent
Negro, Lucia, pianist
Nilson, Göran W., pianist, dirigent
Nilsson, Alf, professor, oboist
Nilsson-Niklasson, Birgit, professor, hovsångerska
Nordenfors, Gunnar, f. d. domkyrkoorganist
Nordmark, Hans, direktör
Nässén, Eva, ﬁl. dr
Ohlin, Gösta, professor, kördirigent
Olofsson, Åke, konsertmästare, violoncellist
von Otter, Anne Soﬁe, hovsångerska
Parkman, Stefan, professor, dirigent
Parmerud, Åke, tonsättare
Pehrsson, Clas, blockﬂöjtist, pedagog
Petri, Gunnar, f. d. generaldirektör, Preses
Pålsson, Hans, professor, pianist
Pöntinen, Roland, pianist
Ramel, Povel, artist
Ramsten, Märta, docent
Raymond, George, konsertmästare, violinist
Rehnqvist, Karin, tonsättare
Reimers, Lennart, professor, musikförläggare
Riedel, Georg, kompositör
Rondin, Mats, cellist, dirigent
Rydinger Alin, Cecilia, dirigent
Sædén, Erik, professor, hovsångare
Samuelson, Bror, musikdirektör, kördirigent
Samuelson, Mikael, sångare
Samuelsson, Marie, tonsättare
Sandström, Jan, professor, tonsättare
Sandström, Sven-David, professor, tonsättare
Schaub, Gerhard, professor, ﬂöjtist
Scheja, Staffan, professor, pianist
Schéle, Märta, professor, sångerska
Scholz, Kristine, pianist
Schuback, Thomas, professor, pianist
Schymberg, Hjördis, hovsångerska
Sjöblom, Alice »Babs«, hovsångerska
Sjökvist, Gustaf, professor, dirigent, domkyrkoorganist

Sjöqvist, Gunnar, professor
Sjöström, Gunnar, professor, pianist
Solyom, Janos, pianist
Sparf, Nils-Erik, violinist
Stemme, Nina, operasångerska
Stenlund, Dan-Olof, professor, kördirigent
Stenson, Bobo, pianist
Sundberg, Johan, professor
Svendén, Birgitta, hovsångerska
Söderström-Olow, Elisabeth, professor, hovsångerska
Söllscher, Göran, professor, gitarrist
Sönstevold, Knut, fagottist
Tegen, Martin, docent
Ternhag, Gunnar, docent
Thedéen, Harald, professor, violinist
Thedéen, Torleif, professor, cellist
Thorvaldsson, Christer, konsertmästare, violinist
Wennberg, Gunnar, kammarmusiker, valthornist
Wickman, Putte, klarinettist
Wiklund, Anders, professor
Wikström, Inger, pianist
Wilson, Sven, ﬁl. lic.
Wixell, Ingvar, hovsångare
Wolf, Endre, professor, violinist
Zetterqvist, Mats, konsertmästare, violinist
Åberg, Lennart, jazzmusiker
Åhlén, Carl-Gunnar, ﬁl. dr
Åstrand, Hans, professor
Öhman, Anders R., advokat
Öhrwall, Anders, professor, kördirigent
Östman, Arnold, dirigent

HEDERSLEDAMÖTER
Bergman, Ingmar, regissör
Welin, Ingrid, fru
Welin, Per, direktör
Wikström, Jan-Erik, f. d. landshövding

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER
Alain, Marie-Claire, organist
Bengtsson, Erling Bløndal, professor
Berglund, Paavo, dirigent
Bergman, Erik, professor
Bonney, Barbara, operasångerska

Boulez, Pierre, tonsättare
Brincher, Jens, universitetslektor, cand. mag.
Comissiona, Sergiu, dirigent
Csaba, Pete, dirigent
Dausgaard, Thomas, dirigent
Davies, Peter Maxwell, Sir, tonsättare
DePriest, James, dirigent
Farncombe, Charles, dirigent
Fischer-Dieskau, Dietrich, Kammersänger
Gilbert, Alan, dirigent
Graham Johnson, pianist
Groop, Monica, operasångerska
Gubaidulina, Soﬁa, tonsättare
Halffter, Cristóbal, tonsättare
Harnoncourt, Nikolaus, professor
Heiniö, Mikko, tonsättare
Hendricks, Barbara, sångerska
Holliger, Heinz, oboist
Honeck, Manfred, dirigent
Jarrett, Keith, pianist
Järvi, Neeme, dirigent
Kaljuste, Tönu, kördirigent
Kamu, Okko, dirigent
Kelly, John Edward, saxofonist, professor
Klobuçar, Berislav, dirigent
Krummacher, Friedhelm, professor
Kvifte, Tellef, professor
Leonhardt, Gustav, cembalist
Ligeti, György, tonsättare
Lindberg, Magnus, tonsättare
Massengale, James, professor
Muti, Riccardo, dirigent
Nordal, Jón, tonsättare
Nordheim, Arne, tonsättare
Nørgård, Per, tonsättare
Panula, Jorma, professor
Penderecki, Krzysztof, tonsättare
Pärt, Arvo, tonsättare
Rautavaara, Einojuhani, professor
Rilling, Helmuth, professor
Rostropovitj, Mstislav, professor, violoncellist
Rozjestvenskij, Gennadij, dirigent
Ruders, Poul, tonsättare
Russell, George, tonsättare
Saariaho, Kaija, tonsättare
Sallinen, Aulis, tonsättare
Salonen, Esa-Pekka, dirigent
Schreier, Peter, Kammersänger
Schwab, Heinrich W., professor, Dr Phil.
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Schwarzkopf, Elisabeth, operasångerska
Segerstam, Leif, hovkapellmästare
Sigurbjörnsson, Thorkell, tonsättare
Spierer, Leon, konsertmästare
Stockhausen, Karlheinz, tonsättare
Sveinsson, Atli Heimir, tonsättare
Sørensen, Bent, tonsättare
Tellefsen, Arve, professor
Thommessen, Olav Anton, tonsättare
Varviso, Silvio, dirigent
Vasks, Péteris, tonsättare
Wenzinger, August, professor
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BESKYDDARE
Hans Maj:t Konungen
FÖRSTE LEDAMÖTER
H. M. Drottningen
H. K. H. Kronprinsessan
Prinsessan Christina Fru Magnuson
PRESES
f. d. Generaldirektör Gunnar Petri
VICE PRESIDES
Tonsättare Thomas Jennefelt
Violinist Anna Lindal

Kungl. Musikaliska
Akademien

STÄNDIG SEKRETERARE
Fil. dr Åke Holmquist
AKADEMIENS STYRELSE
Preses, vice presides, oboist Helén Jahren, professor Dan
Laurin, tonsättare Miklós Maros, hovsångerska Birgitta Svendén, professor Anders Wiklund, jazzmusiker Lennart Åberg,
professor Anders Loguin (suppleant), musikdirektör Göran
Malmgren (suppleant)
AKADEMIENS KANSLI
Ständig Sekreterare: Åke Holmquist, Ständige Sekreterarens assistent: Kim Pettersson, kamrerare: Agneta Engblom,
ekonomiassistent: Béatrice Franchi (barnledig), vik. ekonomiassistent : Therese Börjevik, kanslisekreterare: Agneta Lagström
Nyberg, producent: Esbjörn Mårtensson, huvudredaktör
(Utgivning av äldre svensk musik): Margareta Rörby,
vaktmästare: Kerstin Ericsson, arkivarie: Katarina Thurell
Musica Sveciae
Producent Ann-Charlotte Hell
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MUSIKALISKA AKADEMIENS NÄMNDER
Förvaltningsnämnden
f. d. Generaldirektör Gunnar Petri (ordförande), rådgivare Bengt
Ahrén, portföljförvaltare Staffan Thorslund, direktör Per Welin,
f. d. landshövding Jan-Erik Wikström, Ständige Sekreteraren,
kamreraren (föredragande)
Stipendienämnden
Musikdirektör Bengt Holmstrand (ordförande), violinist Ulrika
Jansson, professor Clas Pehrsson, professor Staffan Scheja,
professor Märta Schéle, fagottist Knut Sönstevold, violoncellist
Torleif Thedéen, kanslisekreteraren (föredragande)

Stödnämnden
Ständige Sekreteraren (ordförande), professor Hans Gefors,
tonsättare Åse Hedström, jazzmusiker Lennart Åberg, Ständige
Sekreterarens assistent (föredragande)
Valberedningen
Dirigent, tonsättare B. Tommy Andersson, professor Pär
Lindgren, professor Jan Ling, tonsättare Karin Rehnqvist,
professor Thomas Schuback, professor Hans Pålsson
(suppleant), kompositör Georg Riedel (suppleant), professor
Märta Schéle (suppleant)
VISSA STIFTELSER OCH FONDER

Forsknings- och publikationsnämnden
Professor Anna Ivarsdotter (ordförande), ﬁl.dr Anders Carlsson,
docent Boel Lindberg (t.o.m. 2005-06-30), överbibliotekarie
Anders Lönn, professor Gunnar Ternhag, producent Christina
Tobeck (fr.o.m. 2005-06-30), ﬁl.dr Carl-Gunnar Åhlén, Ständige
Sekreteraren, kanslisekreteraren (sekreterare)
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Biograﬁ-projektets redaktion
Ständige Sekreteraren (ordförande), docent Thomas Anderberg
(fr.o.m. 2005-07-01) musikskriftställare Göran Bergendal, docent
Boel Lindberg (t.o.m. 2005-06-30), professor Gunnar Ternhag,
ﬁl.dr Carl-Gunnar Åhlén
Nämnden för Utgivning av äldre svensk musik
Professor Gunnar Bucht (ordförande), professor Gunnar Ternhag (vice ordförande), förste bibliotekarie Anna Lena Holm,
Ständige Sekreteraren, huvudredaktören (föredragande)
Kommittén för Franz Berwalds Samlade Verk
Professor Gunnar Bucht (ordförande), ﬁl.dr Karin Hallgren,
ﬁl.dr Erling Lomnäs, professor Hans Åstrand, ﬁl.kand.
Margareta Rörby (huvudredaktör)
Kommittén för Monumenta Musicae Svecicae
Professor Gunnar Ternhag (ordförande), ﬁl.dr Owe Ander,
ﬁl.kand. Lars Hallgren, docent Lennart Hedwall, professor
Lennart Reimers, ﬁl.kand. Margareta Rörby (huvudredaktör)
Programråd
Preses (ordförande), tonsättare Thomas Jennefelt, violinist Anna
Lindal, professor Thomas Schuback, Ständige Sekreteraren,
producenten (föredragande)

Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond
Grammofonproducent Håkan Elmquist (ordförande), lektor
Sven Ahlbäck, fru Kärstin Hagström-Heikkinen, musiker Jan
Schaffer, musiker Jörgen Sundeqvist, vd Ulf Zandhers
(adjungerad), kamreraren (adjungerad), Ständige Sekreterarens
assistent (adjungerad)
Erik Järnåkers donation i Kungl.
Musikaliska Akademien
Stråkinstrumentfonden
Kansliråd Hans Enﬂo (ordförande), musikförläggare KjellÅke Hamrén(vice ordförande), violinist Ulrika Jansson,
konsertmästare Bernt Lysell, professor Torleif Thedéen, cellist
Elemér Lavotha (suppleant), violinist Christian Bergkvist
(suppleant), Ständige Sekreteraren (adjungerad), kamreraren
(adjungerad)
Stiftelsen Saltö
Kansliråd Hans Enﬂo (ordförande), rektor Ingemar
Henningson, tonsättare Paula af Malmborg Ward, tonsättare
Sten Melin, ekon. dr Alf Westelius, tonsättare Oleg Gotskosik
(suppleant), tonsättare Anders Hultqvist (suppleant),
Ständige Sekreteraren (adjungerad), kamreraren
(adjungerad)
Göran Lagervalls Stiftelse
f.d. Generaldirektör Gunnar Petri (ordförande), Eva Sanberg, Akademisekreterare Olle Granath, Sigismund Bergelt
(suppleant), arkitekt Mats Edblom (suppleant), Ständige
Sekreteraren (suppleant)

Stiftelsen Hugo Alfvénfonden
Professor Gustaf Sjökvist (ordförande), civilekonom Måns
Alfvén, docent Lennart Hedwall, kulturchef Kersti Jobs-Björklöf,
programdirektör Bengt Emil Johnson, ﬁl.lic. Jan Olof Rudén,
professor em. Gunnar Tibell, grammofonproducent Håkan
Elmquist (suppleant), hovkapellist Alm Nils Ersson (suppleant),
professor Anders Kreuger (suppleant), hovsångerska Berit
Lindholm (suppleant), tonsättare Miklós Maros (suppleant),
violinist Nils-Erik Sparf (suppleant), psykolog Cecilia Gylland
(adjungerad), intendent Anders Lian (adjungerad), kamreraren
(adjungerad)

Polar Music Prize ab
Ständige Sekreteraren Åke Holmquist (ordförande), ek.dr
Anders Anderson, direktör Marie Ledin, f.d. Generaldirektör
Gunnar Petri, professor Roger Wallis, direktör Lennart Wiklund
(suppleant), kamrerare Agneta Engblom (adjungerad),
producent Esbjörn Mårtensson (adjungerad), projektkoordinator Kim Pettersson (adjungerad)

Stina och Erik Lundbergs stiftelse
Fil. dr Horace Engdahl, ordförande, ﬁl. dr Åke Holmquist,
advokat Anders R. Öhman
Stiftelsen The Rolf Schock Foundation
(Priskommittén i de musikaliska konsterna)
Preses (ordförande), professor Håkan Hagegård, professor
Håkan Hardenberger, oboist Helén Jahren, pianist Roland Pöntinen, tonsättare Karin Rehnqvist, professor Torleif Thedéen,
Ständige Sekreteraren (adjungerad)
Stikkan Andersons Musikprisfond i Kungl.
Musikaliska Akademien
Styrelse: Ständige Sekreterare Åke Holmquist (ordförande),
vd Kenth Muldin (vice ordförande), ek.dr Anders Anderson,
tonsättare Thomas Jennefelt, direktör Marie Ledin, trombonist
Christian Lindberg (t.o.m. 2005-06-30, dirigent Cecilia Rydinger
Alin (fr.o.m. 2005-07-01), professor Roger Wallis, kamrerare
Agneta Engblom (adjungerad), producent Esbjörn Mårtensson
(adjungerad), projektkoordinator Kim Pettersson (adjungerad)
Prisnämnd: Ständige Sekreteraren Åke Holmquist, ordförande,
vd Kenth Muldin, vice ordförande, ek.dr Anders Anderson,
direktör Marie Ledin, professor Hans Gefors (fst), tonsättare
Thomas Jennefelt (kma), trombonist Christian Lindberg (kma),
t.o.m. 2005-06-30, dirigent Cecilia Rydinger Alin (kma), fr.o.m.
2005-07-01, professor Roger Wallis (skap), musikförläggare
Kjell-Åke Hamrén (smff), direktör Lars Anderson, suppleant,
tonsättare Marie Samuelsson, suppleant (fst), tonsättare Daniel
Börtz, suppleant (kma), jazzmusiker Lennart Åberg, suppleant
(kma), musikproducent Johan Ekelund, suppleant (skap),
musiker Tomas Ledin, suppleant (skap), musiker Bengt-Arne
Wallin, suppleant (skap), musikförläggare Lars Wiggman, suppleant (smff), informationschef Roland Sandberg, suppleant
(stim), projektkoordinator Kim Pettersson, adjungerad

83

84

