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Kungliga
Musikaliska
akademien
Kungl. Musikaliska akademien som instiftades av Gustav iii år 1771 är i dag en
fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens
musikliv.
O R G A N I S AT I O N

Akademien består av cirka 170 svenska
ledamöter och 75 utländska, samt fyra
hedersledamöter. Bland ledamöterna återfinns musiker, sångare, tonsättare, musikforskare, pedagoger, musikadministratörer
och journalister.
Verksamheten leds av styrelsen som
består av preses, två vice presides och åtta
ledamöter. Ständige sekreteraren är föredragande i styrelsen och chef för personalen vid akademiens kansli.

Akademien är också organiserad i fasta
och tillfälliga nämnder och kommittéer
underställda styrelsen.
VERKSAMHET

Kungl. Musikaliska akademien bedriver en
mångsidig verksamhet som både är förvaltande och nyskapande.
Alltsedan akademien grundades har
musikutbildningen stått i fokus. Idag sker
det genom en omfattande stipendiegivning
där akademien har ett nära samarbete med
landets musik- och operahögskolor. Varje
år får hundratals unga musikstuderanden
dela på åtskilliga miljoner kronor. Akademien delar också ut stipendier till forskare
och pedagoger.
Akademien delar ut ett flertal priser
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Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet.

Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella
musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens
skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete.*

och utmärkelser till framstående musiker
och tonsättare för en unik gärning och ett
starkt personligt konstnärskap.
Akademien är aktiv som opinionsbildare och remissinstans i musikpolitiska
frågor samt arbetar för att göra vårt musikaliska kulturarv tillgängligt för publik,
musiker och forskare.
Skriftserien omfattar över hundra
volymer i de mest skilda ämnen, från
musikpsykologi till tonsättarbiografier.
Akademien var huvudman för utgivningen
av Franz Berwalds samtliga verk i en
vetenskaplig utgåva och ansvarade för den
stora skivantologin Musica Sveciae med
mer än hundra timmar svensk musik från
forntid till 1900-talets början. 2011 påbörjades arbetet med det omfattande projektet
Levande Musikarv vars syfte är att inventera, bedöma och tillgängliggöra svensk
konstmusik via en databas där notutgåvor
och information kan hämtas kostnadsfritt.

menter, hvar och en efter sin böjelse”.
Dessa höga mål har akademien i snart
tvåhundrafemtio år förvaltat i ett ständigt
föränderligt musikliv. Akademiens roll har
varit central i det svenska musiklivet, från
den första tidens krets av hovnära musiker
och ”Musique-kännare”, till det centrala
ämbetsverk inom musiksamhället som den
så småningom kom att utvecklas till omkring sekelskiftet 1900.
Under 1960- och 70-talen inleddes vid
akademien en process med syfte att frigöra
den från dess sekelgamla myndighetsfunktioner – i riktning mot rollen som fri och
oberoende akademi. Den högre musikutbildningen fördes 1971 över till den svenska
högskolan och underställdes Universitetsoch högskoleämbetet; 1982 bildades Statens
musiksamlingar som övertog Musikmuseet
och Musikaliska akademiens bibliotek (numera Musik- och Teaterbiblioteket).

H I S TO R I K

av regeringen den 27 april 2000.

I akademiens första stadgar, egenhändigt
undertecknade av Gustaf iii, preciseras
akademiens uppgifter till att bland annat
främja ”hvad till Musicaliska Vetenskapen
hörer, så väl Composition, som Execution”,
vidare till att besörja ”at nya Musicaliska
Arbeten och Poëmer blifva författade och
granskade”, liksom även att ”af Svensk
infödd Ungdom … utöka tjenlige ämnen, hvilka på hennes [akademiens] egen
bekostnad komma att undervisas i Composition, Sång och uppå Musicaliska Instru-

* Ur Kungl. Musikaliska akademiens stadgar, fastställda

Kungl. Musikaliska akademiens
lokaler vid Blasieholmstorg.

Susanne Rydén,
akademiens
Preses vid
högtidssammankomsten 2016.
I bakgrunden Ständige
sektreteraran
Tomas Löndahl.
Samtliga foton
från högtidssammankomsten:
Urban Wedin.
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Akademiens
Preses
SUS ANNE RYD ÉN

Ers excellens, ärade akademiledamöter,
mina damer och herrar.
”Musik ska beröra, öppna dörrar och
väcka känslor.” Orden är lånade av Carin
Malmlöf-Forssling, som i år skulle fyllt
100 år. Med sin musik ville Malmlöf-Forssling undersöka vad det är att vara människa. Hon arbetade öppet och gränslöst,
vävde in folkmelodier från Dalarna och
österländska influenser i sin musik. Hon
var den första kvinnan i elektronmusikstudion ems och blev medlem i Föreningen
Svenska Tonsättare (fst).
Som den första kvinnan med förtroendet
att verka som Kungl. Musikaliska akademiens preses känns det idag naturligt att
blicka tillbaka och lyfta några av de kvinnliga
pionjärer som funnit sin väg in i vår akademi.

I närtid finner vi landets första kvinnliga kompositionsprofessor, folkmusikens
spelkvinnor och jazzens banbrytande drottning Alice Babs, men redan 1782 valdes
operasångerskan Elisabeth Olin, en av Sveriges första i professionen, in som ledamot.
Olin hade Stockholmspubliken upplevt i
Uttinis opera Thetis och Pelée, en opera på
svenska, med uruppförande vid invigningen
av operascenen i Bollhuset 1773.
Att en gift kvinna var skådespelerska
eller operasångerska ansågs föga reputerligt i slutet av 1700-talet, så för att skänka
respekt åt den nya operascenen och dess
anställda beslöt Gustav iii att den istället
skulle benämnas "den Kongl musikaliska
akademin för befordrande av deklamation
och musik".
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AKADEMIENS PRESES

Även om tempot sedan dess lämnat en
del övrigt att önska, var vår akademi ändå
på ett tidigt stadium delaktig i att bana väg
för utveckling och förutsättningar för ett
liv i musikens tjänst, för både kvinnor och
män.
Drygt 100 år senare berikades vi med
en annan banbrytare: Elfrida Andrée. Som
första kvinna i Sverige utexaminerades hon
som organist och blev 1867 landets första
kvinnliga domkyrkoorganist med Göteborgs domkyrka som sin hemvist. Idag
klingar hennes musik ofta, delvis tack vare
akademiens projekt Levande Musikarv,
vårt bidrag till att revidera musikhistorien,
att berätta och tillgängliggöra hela den
svenska musikskatten, den satsning som
i allt ökande utsträckning påverkar och
berikar repertoaren på konsertscener i såväl
Sverige som utlandet.
Elfrida Andrée kämpade, precis som
tonsättarkollegan och vännen Laura Netzel, för kvinnors rättigheter i ett rättvist
samhälle och för allas rätt till musik!
Det är glädjande att på nytt skönja en
sådan intention i den nyligen presenterade
kulturskoleutredningen.
I inledningen kan man läsa:
”Kulturskolan utgör, på samma sätt som
övrig kommunal verksamhet, en del av
samhällets välfärd.”
Härmed fastställer man kulturen och
musiken som ett av människans grundbehov! Ett behov där musiken som ordlös mötesplats ger ett livsviktigt rum för
reflektion av världens tillstånd.

Man kan vidare konstatera att akademiens synpunkter hörsammats under ett
flertal rubriker, inte minst när man föreslår
en ny infrastruktur som tar sin utgångspunkt i nationella mål för kulturskolan.
Därtill presenteras flera förslag med syfte
att barn och unga i hela landet, oavsett
bakgrund och uppväxtmiljö bör få ökad tillgång till en inkluderande kulturskola. Sammanhanget mellan avsaknaden av pedagoger och återväxten inom orkesterlivet lyfts
fram som en viktig kulturpolitisk fråga.
Nu återstår att omsätta ord till handling, och det är bråttom!
Musik ska väcka känslor! När vi blickar
tillbaka på det år som gått kan vi konstatera att även samtalet om musik väcker
känslor.
Debatten som följde det första
”Rikstinget för den västerländska konstmusiken” blev omfattande. Idéer, synpunkter, ifrågasättanden och lovord blandades
och lyftes flitigt, både i personliga samtal
och i media. I enbart en av våra största
dagstidningar ägnades inte mindre än 15
artiklar åt ämnet. En framgång i sig.
Konstmusikens relevans vändes och
vreds på, men oavsett åsikt kan man
konstatera att här finns en kunskapsbas
som format musiken under århundradenas
gång. En kunskapsbas som utgör grunden
för musikalisk utveckling oavsett genre.
En inspirationskälla till visionära klanger
och uttryck, till samtal och nya nätverk för
ett samtidens och framtidens pluralistiska
och inkluderande musikliv.
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Mitt i skeendet står vår akademi som
idag gläds åt att kunna premiera vår tids
främsta tonsättare, interpreter, pedagoger och musikforskare. Som steg för steg
flyttar fram positionerna och som i januari
för första gången har del i värdskapet av

en dag med tema ”Musik och Integration”.
Här och i övrig verksamhet är det min och
akademiens önskan att med lyhördhet och
tydlighet fortsätta arbetet för ett inkluderande musikliv som speglar vår samtid, ett
musikliv som fortsätter att väcka känslor.

Arméns Musikkår framför Inte så bara mässingen – A Brass Festivo av Paula af Malmborg Ward vid akademiens högtidssammankomst. Dirigent: Emil Björklund.

Ständige
sekreteraren
TO M A S L Ö N D A H L

”Wagners musik är bättre än den låter”
Orden är Mark Twains – men hur skall vi
tolka dem? Är han ironisk, direkt avståndstagande, har han genomlidit usla
framföranden eller menar han något annat?
Det ligger i vår natur att tyda tecken,
att tolka – en egenskap som har ett överlevnadsvärde för oss. I tolkningsögonblicken kombineras förnimmelser med erfarenheter, intuition med logik och emotioner
med aktivitet. Verkligheten tar på så vis
gestalt i våra medvetanden.
Inom få andra områden är tolkningen
så avgörande som inom musiken. Den
måste gestaltas för att nå ut och övertyga.
Men förhållningssätten till notbilden
varierar – över tid och mellan individer. Sibelius hade en klar uppfattning om hur han

ville ha sina verk framförda, men han skrev
inte ut sådant han tyckte var självklart. På
frågan om varför han inte var utförligare i
sina anvisningar, svarade han: ”Jag förutsätter att den som gör min musik är musikalisk”. En sympatisk hållning, men vad gör
man när ingen längre minns vad som i hans
miljö ansågs vara en självklar gestaltning?
Musikens svårgripbara dimensioner har
sysselsatt forskare och filosofer i sekler.
Genom sin sammansatta natur är musiken
undf lyende så snart man rör sig bortom
de rent fysikaliska fenomenen. Vi hör den
klingande manifestationen, men vad betyder den – och varför berör den oss?
Ett otal idéer har genom tiderna framkastats, om hur gestaltningar av verk bör
förhålla sig till partiturens symboler. Men
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den diskussionen blir alltmer komplicerad
ju längre in i materien man kommer.
Utmaningen ligger i att kunskapsproduktion normalt baseras på mätbara parametrar, och att musikens inre egenskaper
ofta har sitt ursprung långt bortom händelsehorisonten. Många har ändå försökt
att se partituret som ett slags ”facit”, och
med stor övertygelse föreslagit vägar för
att nå fram till det man tolkat som tonsättarens intentioner.
Det är knappast förvånande att denna
strävan inte har givit några entydiga svar.
Tvärtom pekar förklaringarna i olika riktningar. Tonsättaren Aaron Copland ansåg
därför att ett musikverks storhet snarare
borde stå i direkt omvänd relation till vår
förmåga att säga vad musiken egentligen

handlar om. Kanske var dirigenten Sir
Thomas Beechams gliring till sina landsmän djupsinnigare än han anade: ”They
don't care much for music, but love the
sound it makes.” En pragmatisk inställning
till det eviga, men fåfänga, sökandet efter
sanningen i musiken.
Det kan vara trösterikt – eller möjligen skräckinjagande – att svensken Max
Tegmark, en av världens ledande teoretiska
fysiker, bekräftar att Platon för 2400 år
sedan hade rätt: Verklighetens yttersta
beskaffenhet är att den, oavsett hur den ter
sig, inte alls är vad den verkar vara. Detsamma gäller för musiken. Ferruccio Busoni hävdade för drygt hundra år sedan att
varje notation, i sig själv, är en transkription av en abstrakt idé som existerar både

Tomas Löndahl,
akademiens
Ständige
sekreterare vid
högtidssammankomsten 2016.
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inom och bortom tiden. Men framförandet av ett verk är också en transkription.
Detta leder till den befriande tanken att
komponerandet och gestaltandet rör sig i
samma konstnärliga rumstid, även om f lera
hundra år skiljer de fysiska personerna åt.
Liknande tankegångar kom från atomfysikern Niels Bohr. Han ifrågasatte den
cartesianska tron på en inneboende distinktion mellan subjektet och objektet, mellan den som har kunskap och det man har
kunskap om. I vårt fall handlar det om en
gemensam virtuell zon, där tonsättarens och
musikerns aktiviteter möts och interagerar.
Många hyllmeter text har skrivits om var ett
musikverk – i djupare mening – befinner sig,
och om hur man som interpret bör förhålla
sig till partiturets mångtydigheter. Definitiva besked lär dock utebli, för processen
att tolka symboler har varken början eller
slut. Enligt filosofen Bengt Kristensson
Uggla är den oändlig och kan därför varken
härledas till en ursprunglig mening eller
fullbordas i en absolut kunskap.

Vår akademi arbetar i spänningsfälten
mellan esoteriska frågeställningar som
dessa, och frågor som berör musiklivets
skiftande verkligheter. En av våra konkreta
uppgifter är att dela ut stipendier till ett
stort antal förtjänta artister, tonsättare och
forskare. Bland dem utsågs jazzpianisten
Alexander Zethson till årets mottagare av
Rosenborg-Gehrmans studiestipendium
på 150 000 kronor. Fagottisten Sebastian
Stevensson vann den stora Solistpris-finalen och blev därmed också Sveriges Radios
P2-Artist under två år.
Akademien delar ut ekonomiskt stöd
till angelägna verksamheter, i år bland
annat till Gotlands Tonsättarskola, föreningen kvast och till Caprices utgivning på
cd av svensk 70-talsjazz.
Akademien avger också remissvar –
under året angående Svenska kyrkans
reviderade förslag till ny kyrkohandbok,
som vi även denna gång skarpt kritiserade.
Men vi inkommer också på eget initiativ
med synpunkter, i år bland annat gällande
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Unga Tankar om Musik. Från vänster: Adrian Jones,
Karin Hellqvist, David Huang, Linn Persson, Filip Jers,
Noomi Hedlund, Kristin Amparo, Behrang Miri, Anna
Christensson, Anna Petrini, Robin Cochrane, Isak Bergström och Jonatan Wettermark. Sittande: verksamhetsledare Max Låke. På bilden saknas Jacob Kellerman,
Sirintipp Phasuk och Sara Riedel. Foto: Karl Gabor.

den statliga Kulturskoleutredningen och
de fatala konsekvenserna av de nya reglerna
för lärarlegitimationer.
Under året har två volymer i skriftserien utkommit, dels Carl-Gunnar Åhléns
tonsättarbiografi om Moses Pergament,
dels Märta Ramstens bok Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken – en
musiketnologisk undersökning. Vi har också
inlett arbetet med en antologi om akademiens historia. Den utkommer 2021 med
anledning av vårt 250-årsfirande. Vidare
arbetar vi med nya nätbaserade texter och
print-on-demand-utgåvor av äldre volymer
i skriftserien.
Fyra seminarier har hållits under året.
Ett behandlade det fria musiklivets villkor, det andra ägnades åt frågan ”Vad gör
tonsättare? Forskning om att skriva musik
i vår tid”. Det tredje seminariet hade titeln
”Musiken, kyrkan och samhället”. Det
fjärde, Nordic Musical Heritage Network,
samlade företrädare för musikarvsprojekten
i Danmark, Norge, Sverige och Finland.
Vår serie Klingande akademi har under
året behandlat så vitt skilda ämnen som
”Barn vill sjunga”, ”Musiken och riten”,
”Varifrån kommer musiken?” samt Gösta
Nystroems, Karl-Birger Blomdahls, Moses
Pergaments, Georg Riedels och Cecilia
Perssons musikskapande.
I somras gavs också konserter vid Alfvéngården i Leksand under ledning av akademiens nya intendent där, Zanna Brodin.
Det gränsöverskridande och helt unika
nätverket Unga Tankar Om Musik, som

bildades inom ramen för akademiens
verksamhet, har valt in sina första sjutton
medlemmar. De är alla i början av sina karriärer, och formerar sig nu som en alltmer
självständig enhet med sin verksamhetsledare Max Låke. Ambitionen är att kreativt
och med stor kraft bidra till utvecklingen
av det svenska musikliv man kommer att
verka i under de närmaste decennierna.
Deras första offentliga manifestation äger
rum i början av 2017 då en dag i Stockholms
Konserthus ägnas åt temat ”Musik och
integration”.
I juni genomfördes för andra året en presentationsdag för ny svensk orkestermusik,
denna gång med Malmö Symfoniorkester.

Roland Pöntinen,
piano och Lisa
Larsson, sopran
framför Orchestral Songs on
Poems by Emily
Dickinson av Rolf
Martinsson vid
högtidssammankomsten.
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Samarbetet mellan vår akademi och
Föreningen Svenska Tonsättare syftar till
att långsiktigt och med positiva förtecken
öka andelen ny svensk orkestermusik på
konsertprogrammen. Satsningen harmonierar med akademiens strävan att öka antalet sambeställningar, antalet andra- och
tredjegångsframföranden av nya verk samt
andelen svenska dirigenter och solister i
konsertutbudet.
Akademien deltog också i den stora
satsningen Svensk Musikvår, då musik från
60-talet fram till idag framfördes av ett
stort antal av landets främsta artister och
ensembler.
Med företrädare för Försvarsledningen
har vi vid f lera tillfällen ingående diskuterat den stora potential för svenskt musikliv
som Försvarsmusiken utgör, samt diskuterat former för samverkan med det civila
musiklivet.
Inom ramen för Bernadotte-programmet, det långsiktiga samarbete som fem
kungliga akademier har inlett, presenterades årets stipendiater i samband med
hm Konungens 70-årsdag. Från vår sida
utvaldes Sten Sandells och Fredrik Nybergs
projekt ”Om den akustiska och visuella
pausens funktioner i musikaliska och poetiska praktiker med fokus på staden”, lik-

som Unga Tankar Om Musiks stora projekt
”Musiken i samhället”. Vid utdelningstillfället uruppfördes vårt beställningsverk av
Albert Schnelzer, pianokvintetten Vattensånger. Sex av de kungliga akademierna har
också enats om en gemensam föreläsningsserie med start våren 2017.
Akademiens stora projekt Levande Musikarv förändrar redan repertoartänkandet
både i Sverige och utomlands. Arbetet med
databasen, notutgåvorna och texterna kring
tonsättare och verk utgör en milstolpe i vårt
musikliv, och kopplingen till idag verksamma tonsättare gör satsningen ännu angelägnare. Levande Musikarv har för årets
verksamhet erhållit medel från Stiftelsen
Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Riksbankens Jubileumsfond och
Kungl. Vitterhetsakademien. Vi är mycket
tacksamma för deras framsynta insatser.
Den sydkoreanske kulturfilosofen
Byung-Chul Han varnar för att enbart
mer information och ökad kommunikation inte ger oss mer sanning. Det är lätt
att hålla med honom. Men att stå upp för
andra, mer långsiktiga och djupgående,
värden är svårare. Vi lever i ett samhälle
där informationshastigheten ökar för varje
dag – men inte de verkliga insikterna. Ett
samhälle där snabbhet allt oftare förväxlas

Musik vid akademiens högtidssammankomst. Till

S TÄ N D I G E S E K R E T E R A R E N

vänster: Tobias Ringborg och Ylva Larsdotter violin,
Riikka Repo viola och Erik Wahlgren cello spelar Moses
Pergament, Scherzo ur Stråkkvartett nr 1 c-moll.
Nedan: sångerskorna Karin Andersson, Lina Hägerström, Kristina Martling och pianisten Martin Virin
framför Karl-Birger Blomdahls Fyra sånger ur En döddansares visor.

med stringens, och där konstnärligt skapande alltmer ses som något improduktivt
och därför mindre angeläget. Vi håller på
att förlora den kultursyn som ligger till
grund för det inkluderande och kunskapstörstande samhälle vi är stolta över att vara
en del av. Men synen på kultur avslöjar
obarmhärtigt graden av civilisation. Vi får
aldrig glömma att för samhällsutvecklingen är investeringar inom kulturområdet
alltid en klok strategi!
Det är därför som vår akademis utforskande av konstnärliga frågeställningar är
av så stor betydelse. Gestaltningsarbetet

hos våra tonsättare, musiker och forskare
är en evig och hisnande resa mot fjär�ran mål, och med en manual vi bara
glimtvis kan tyda. Absolut visshet når vi
aldrig, men vägen dit är fylld av berikande
insikter. Eller också kan man göra det
enkelt för sig. Cembalisten Wanda Landowska var övertygad om att hon redan
hade uppnått sanningen med stort S. Hon
underrättade därför storsint en av sina
konkurrenter: ”Det finns inget skäl till att
vi, trots allt, inte skulle kunna vara vänner.
Vi spelar ju faktiskt Bach båda två – du på
ditt sätt, och jag på hans... ”
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Facetter av en
radikal traditionalist
C H R I S T I N A TO B E C K

När Musikaliska akademien 1953 firade
sin högtidssammankomst i den här salen,
det vill säga Musikaliska akademiens stora
sal, då satt en av de nyinvalda ledamöterna
och följde programmet uppifrån läktaren.
Det var tonsättaren Karl-Birger Blomdahl; invalet hade ägt rum bara fyra dagar
tidigare, den 26 november. Bland annat
fick Blomdahl lyssna till hur den avgående
sekreteraren, Kurt Atterberg, tog tillfället
i akt att i ampra ordalag utgjuta sig över
de moderna tonsättarnas konstutövning.
Tolvtonstekniken ansåg han ha förvandlat
komponerandet till en tankeoperation, men
”så är det ju betydligt lättare att skriva ned
något, som med säkerhet klingar mycket
illa, än något som ännu för endast några
decennier sedan ansågs vara vackert.” Med

den konkreta musiken har musikskapandet
blivit direkt industrialiserat, menade Atterberg, och de många musikfestivalerna
betraktade han som en världsepidemi.
Med hjälp av tolvtonstekniken – visserligen i lite modifierad form – hade
Blomdahl några år tidigare i Symfoni nr
3, Facetter, förverkligat sin vision av koncentration och variation. Första gången
som konkret musik presenterades i Sverige
skedde det i ett samarbete mellan kammarmusikföreningen Fylkingen och Radiotjänst hösten 1952, och driftig ordförande i
Fylkingen var då Karl-Birger Blomdahl.
Vidare var det på iscm-fester, som
Blomdahl hade haft sina stora internationella framgångar, som med Symfoni nr 3,
Facetter 1951, och under den gångna som-
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maren, två år senare, med det prisbelönta
oratoriet I speglarnas sal. Blomdahl var
över huvud taget mycket engagerad i det
internationella samarbetet, och sedan 1947
innehade han posten som sekreterare i den
svenska sektionen av detta den nya musikens fn, som Sten Broman brukade kalla
iscm (International Society for Contemporary Music). Dessa iscm-fester räknade
Atterberg säkert till de ”epidemiska”
festivalerna.
Man kan undra hur mycket adrenalinnivån steg hos den nye ledamoten under
sekreterartalet.
E N M E DV E T E N P R OVO K AT I O N

Vilka var det då som hade föreslagit
Blomdahl som ledamot av akademien? En
kvalificerad gissning kunde vara hans forne
lärare Hilding Rosenberg eller kanske
någon av de andra tidiga modernisterna.
Men nej, det var – hör och häpna – Kurt
Atterberg och konserthuschefen Johannes Norrby. Båda hade haft hårda duster
med Blomdahl ända sedan han tillsammans med sina generationskamrater i den

så kallade Måndagsgruppen kritiserade
Konsertföreningen i Stockholms programpolitik offentligt vid mitten av 1940-talet.
Motiveringen till invalsförslaget står att
läsa i valberedningens protokoll: ”Blomdahl har vunnit stora internationella framgångar som tonsättare i modern stil och
har dokumenterat sig såsom en initiativkraftig och organisatoriskt begåvad person
på många områden inom musiken.”
Kurt Atterberg hade till och med ett
par år tidigare hört sig för om inte Blomdahl skulle vilja bli hans efterträdare som
Musikaliska akademiens sekreterare! Men
Blomdahl var inte intresserad. Han ville
ha kvar sin frihet som tonsättare även om
det, enligt hans förmenande, fanns åtskilligt att ta itu med inom akademien liksom
inom landets övriga musikinstitutioner. De
problemen hade han luftat i en radiokrönika tidigare på hösten 1953. För att musik
ska räknas som en verklig kulturfaktor
krävs professionellt utbildade musikpersonligheter på ledande poster, hävdade han
med emfas, och till dem räknade han också
tidningarnas recensenter.

Blomdahl dirigerar
Radioorkestern.
Foto: Sören Hoffman/SVT Bild.
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För många här i Sverige personifierade
Blomdahl den mest radikala och obegripliga musiken, men själv kallade han sig
gärna, om än säkert inte omedveten om
provokationen, för traditionalist. Ur ett
internationellt perspektiv hörde han knappast till de utpräglade avantgardisterna.
Visst förnyade han sig, och han var mån
om att hålla sig orienterad om vad som
hände internationellt, men han anammade
definitivt inte kritiklöst alla trender. Blomdahl trodde inte på revolution inom konsten, utan mera på evolution. I hans egen
produktion finns ofta förbindelselänkar
mellan verken. Så återkommer idéer från
Danssvit nr 1 i Symfoni nr 3, Facetter, och
oratoriet I speglarnas sal är i vissa delar ett
direkt förebud till operan Aniara. Blomdahl behöll sin tydliga personstil.
På 1950-talet blev punktmusik i Anton
Weberns efterföljd högsta mode inom
avantgardistiska kretsar, men där saknade
Blomdahl den rytmiska drivkraften. Detta
utesluter dock inte att punktuella inslag förekommer i vissa av hans verk, exempelvis
redan i stråkelegin i Symfoni nr 3, Facetter,
liksom i oratoriet I speglarnas sal och sedan
i än större omfattning i Spel för åtta.
E N B E FA R A D K ATA S T R O F

När Blomdahl blev ledamot av vår akademi
var han väl etablerad som tonsättare, men
hade han följt Kurt Atterbergs råd våren
1935, när han plötsligt beslutat sig för att
ägna sig åt musik istället för de planerade
studierna vid Kungl. Tekniska högskolan,

då hade han på sin höjd varit en god amatörflöjtist. – Bli civilingenjör, sa Atterberg,
som själv var just ingenjör. Musik kan ni
ägna er åt på fritiden. För de besuttna släktingar som lovat bistå med studielån, var
musiker inte något respektabelt yrke. Studielånet drogs in med omedelbar verkan.
Trots denna motgång var Blomdahl fast
besluten att försöka förverkliga sina nya
framtidsplaner, och till all lycka visade
sig Hilding Rosenberg villig att ta emot
honom som privatelev. Men drömmen
var att få börja studera i det här huset, att
bli elev vid Kungl. Musikkonservatoriet.
– Huset byggdes på 1870-talet för Kungl.
Musikaliska akademien och dess undervisningsverk, föregångare till Kungl. Musikhögskolan.
Blomdahl sökte ett par gånger till
konservatoriet, men blev inte antagen vare
sig i kontrapunkt eller i komposition, fast
det hindrade ju inte att han långt senare
blev kompositionsprofessor även om vissa
av akademiens ledamöter och delar av
lärarkåren gjorde vad de kunde för att
förhindra den katastrof som de befarade
skulle bli följden om man släppte in modernisten Blomdahl på skolan. Rosenberg
hade ju tack och lov visat sig vara nio dagar
för gammal för att få professuren 1947.
Något sådant formellt hinder kunde man
inte hitta när det gällde Blomdahl. Men
man lyckades i alla fall förhala tillsättningen med några år innan akademiens
styrelse tog beslut om att utnämna honom
till kompositionsprofessor från och med
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Till vänster:
Blomdahl framför
elevorkestern.
Läraren Tor Mann
övervakar.

vårterminen 1960. Och med inrättandet
av kompositionsseminariet tillsammans
med Bo Wallner öppnade han portarna för
avantgardistiska gästlärare.
Men Blomdahl själv hade ändå varit
elev vid Kungl. Musikhögskolan även om
det inte var i komposition, utan i dirigering. På fotot, sannolikt från 1944, står han
just på det här podiet framför elevorkestern
och med läraren, Tor Mann, till vänster.
Senare ledde han vid flera tillfällen
Radioorkestern i den här salen för under
många år var den Radioorkesterns och
sedermera Radiosymfonikernas arbetsplats,
särskilt sedan akademien och Musikhögskolan hade flyttat upp till den runda
byggnaden vid Valhallavägen 1957. – Fotot
är taget vid en radioinspelning 1948. – Man
skulle kunna säga att Blomdahl först arbetade för att ta sig in och få studera i det
här huset och sedan, som Sveriges Radios
musikchef från och med mitten av 1960-talet, lade ner åtskillig möda för att Radiosymfonikerna skulle kunna ta sig härifrån.
Våren 1966 stod följande rubrik att läsa i
Dagens Nyheter:
”Arg Blomdahl hos Palme: ’Skandal
att radioorkestern spelar i ett gammalt
ruckel’”.
Blomdahl kände alltför väl musikernas
miserabla arbetsförhållanden. – Fotot är
från inspelningen av musiken till TVversionen av Aniara, Operakören under
läktaren och Hovkapellet och sångsolisterna hopträngda på podiet.
Vid uppvaktningen av kommunika-

Karl-Birger Blomdahl. Foto: Per Adolphson.

tionsminister Olof Palme med radiochefen
Olof Rydbeck och Blomdahl i spetsen
framhölls inte minst de sanitära missförhållandena. Världsstjärnor som bjöds in
kunde varken erbjudas dusch eller egen
toalett. Blomdahl ombesörjde så att det
ställdes in en vattenkanna, ett handfat
och en plastpotta i en skrubb, och den
skrubben döptes sedan av folkhumorn till
dirigentlogen.
DEBATTÖR OCH K ARISMATISK FOLKBILDARE

När Blomdahl med auktoritet och engagemang tog till orda blev det rubriker. Han
var en av tidens mest kända kulturpersonligheter – tonsättare, skarp debattör och
karismatisk folkbildare. Även i dagens
mediebrus hade han säkert sett till att göra
sin stämma hörd!
Det är hög tid att avrunda det här anförandet om vår akademiledamot nummer
669, Karl-Birger Blomdahl. Efter höstens
hundraårsjubileum kan man bara hoppas att
landets musikinstitutioner ska få upp öronen igen för hans ofta så kroppsligt medryckande och rytmiskt dansanta musik och
också för de lyriska kvalitéerna i den svävande och långspunna melodik som kommer
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likt stilla oaser i de arkitektoniskt välbyggda
och i övrigt kraftfullt expansiva verken.
För Blomdahl var konst ett uttryck för
livserfarenhet. Även om hans livssyn med
åren blev allt mörkare, hade han alltid siktet
inställt på framtiden. Livsviljan, den musikaliska fantasin och strävan efter att vara med
och forma kulturlivet var obrutna när han
gjorde definitiv sorti på försommaren 1968.
Säkert är det många som i likhet med
mig längtar efter att inleda supén med en
samfälld snapsvisa. Men den genren var
knappast Blomdahls bästa. I samband med
en repetition på operan Aniara gick Blomdahl och Harry Martinson ut för att äta,
och just som de skulle börja måltiden satte
en tryckluftsborr igång med ett öronbedövande dån. Martinson vände sig då till
Blomdahl och sa: Inte visste jag att du
skrev snapsvisor också!
En skål för jubilaren!
Det är frestande att likt Kungl. Filharmonikernas tidskrift Lyssna som avslutning alludera på en populär filmtitel:
Karl-Birger Blomdahl – hundraåringen
som försvann, men här med det förhoppningsfulla tillägget att hans musik nu, efter
alltför många års frånvaro, måtte återvända
till våra konsertsalar!
TV-inspelning
av Aniara i Stora
salen på Kungl.
Musikaliska akademien.
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"Snart är vi sång"
– lyssnande som delaktighet
ER IK WALLRUP

1.

Mitt första möte med Kungl. Musikaliska
akademien gick i lyssnandets tecken. 1993
besökte jag ett seminarium på akademien
om musikens framtid och jag tog mod till
mig, ställde mig upp och invände att det
inte räckte med att fråga om musikens
framtid. Goda skäl fanns för att ta reda på
erfarenheter gjorda inom andra konstarter,
där verket, ja, själva konstbegreppet, ifrågasatts. Det räckte. Henrik Karlsson, som
då var akademiens forskningssekreterare,
tyckte förmodligen att det fanns en viss
energi i mitt tonfall och föreslog efteråt att
en samtalsgrupp skulle bildas som tog sig
över genre- och konstartsgränser. Följden
blev antologin Notera tiden, tryckt för
exakt 20 år sedan. I mitt bidrag till boken,

essän På väg mot ett lyssnande tänkande,
skrev jag med en lätt överstyrd formulering
att vår överlevnad ”hänger på vår förmåga
att lyssna”. Själv är jag fortfarande djupt
tacksam för att Henrik Karlsson lyssnade.
Min förhoppning är att jag i en likartad
roll kan göra detsamma för andra.
En av de texter jag sysslade med på
den tiden innehöll en lyssnartypologi som
Theodor W. Adorno satt samman (hämtad
ur Inledning till musiksociologin). Naturligtvis försökte jag se hur jag själv passade in i
typologin, vad jag var för typ, egentligen.
Mest eftersträvansvärd var expertlyssnaren,
den helt adekvate lyssnaren: ”Han är den
fullt medvetne lyssnaren som har tendensen att uppfatta allt och i varje ögonblick
inför sig själv redovisa det han lyssnar
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till.” Så skriver Adorno. Det är en lyssnare
som förmår lyssna strukturellt, som är
helt på det klara med musikens logik, den
teknik som ligger bakom kompositionen.
Tyvärr uppfyllde jag inte de kraven, utan
jag fick vandra nedåt i skalan. En av de
lägsta typerna, en som konkurrerade med
”underhållningslyssnaren” och ”bildningskonsumenten” genom att vara förvriden i
sin musikaliska uppfattning, tycktes vara
min egen: ”den emotionella lyssnaren”. För
honom eller henne är musikens utlösande
funktion det viktigaste. Det låter ungefär
lika syndigt som det är: musiken utnyttjas
av lyssnaren till att ”leva ut bortträngda
eller av civilisatoriska normer hämmade
driftsimpulser”.
Idag har jag kanske kommit något närmare den strukturella lyssnaren, men samtidigt gäller en stor del av mitt skrivande,
forskande och reflekterande de affektiva
delarna av lyssningsakten. Jag är kvar där
jag började.
Som ni förstår är det lyssnandet som
ligger i centrum för det jag ska berätta
om. Lyssnande: det är för mig den besatthet som gjorde att jag i de tidiga tonåren
kunde sitta i timtal ihopkrupen på golvet
framför stereon med hörlurarna på. Så är
det fortfarande. Jag lyssnar bäst hopkurad,
inte i soffan. Lyssnande: det är förmågan
att fångas av musikaliska förlopp och höra
hur de blir en resonanskropp för världen.
Lyssnande: att höra det som delas med
andra, inte som meddelande, utan som
delaktighet. Jag ska berätta om hur ett

Erik Wallrup. Foto: Urban Wedin.

lyssnande formas och vad lyssnande kan
innebära. Med tanke på att jag nu suttit
och redigerat närmare 300 tonsättarbiografier i artikelform inom akademiens projekt
Levande musikarv står det klart att jag inte
tillhör dem som vill rensa bort det biografiska när man närmar sig musiken. I en bok
om Nietzsche och lyssnandet, Nietzsches
tredje öra (2001), försvarade jag anekdoten
som genre: pregnanta berättelser om livet i
livets egen form. Därför blir det lite självbiografiska anmärkningar också.
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Det mänskliga
örats anatomi.
Meyers Konversationslexikon 1897.
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2.

Låt mig börja där, med det självbiografiska. Att som jag vara född i Östersund,
att vara uppvuxen på Frösön, innebar inte
en uppväxt i någon musikalisk vildmark.
P-B hade ju bott och verkat där, men ärligt
talat var jag mer förtjust i hans sekelskiftesvikingahus på sluttningarna ner mot
Storsjön och med utsikt över Oviksfjällen
än hans musik. Att min morfar hade lämnat efter sig en fiol som det stod Stradivarius i betydde nog en del för mitt val av
instrument efter den givna blockflöjten.
Fast det var förstås en tysk fabriksfiol.
En viktig sak var att det i Östersund
fanns en välsorterad musikaffär, där man
kunde köpa både en lp med Tjajkovskijs
sexa dirigerad av Carlo Maria Giulini och
Carl Fleschs skalsystem. Nu var jag aldrig någon enstöring, utan lika viktigt var
att köpa skivor med Ritchie Blackmore’s
Rainbow eller något senare Joy Division
och Bauhaus. Men något hände med musicerandet när Karl-Ove Mannberg under
några år tillbringade en stor del av sin tid
på sin gård i byn Hoverberg, en timmes
bilfärd söder om Östersund. Det blev sammanlagt tre års lektioner för honom.
Om det fanns något som var ett problem för mig då var det att Karl-Ove
Mannberg hade haft det för lätt. Han hade
säkert slitit under sina studier i Tyskland
för Tibor Varga, men spåren efter de vedermödorna hade försvunnit. Allting han
gjorde, från den flytande tekniken till den
musikaliska förståelsen, kännetecknades av

att det verkade så okomplicerat, så självklart, så naturligt. För mig var det inte så.
Tanken behövde stanna upp. Han var helt
enkelt för bra.
Jag sökte in på Musikhögskolan, men
hade räknat ut att jag skulle gå mina tre
år och sedan ta mig in på universitetet.
Då kommer man inte in på några musikhögskolor. Så jag fick nobben och jag la
fiolen på hyllan. Men när det var dags för
universitetsstudierna hamnade jag i Lund
där en annan elev till Tibor Varga, Johan
Åkesson, var director musices och i längden
gick det inte att avstå från musicerandet.
Snart satt jag med i Akademiska kapellet och senare blev jag tillfrågad om att bli
medlem av Åkessons stråkorkester Cappella
Lundensis, och när inte ens det räckte bildade jag och några andra studenter Lunds
kammarensemble. Vi var ambitiösa i kammarensemblen, spelade Beethovens septett,
Martinus nonett och beställde till och med
ett nyskrivet verk av min barndomsvän Per
Mårtensson, Wirlose iche (”Vilösa jag”). Men
det viktigaste var för mig att ingå i Johan
Åkessons ensembler, delta i ett musicerande
som var genomreflekterat och som lockade
också professionella musiker att delta när
Malmö symfoniorkesters arbete kändes för
strömlinjeformat. Johan Åkesson tänkte
musik, han visade att interpretation kan
vara att gå emot det självklara, att tolkning
innebär att gå längre än att försöka förverkliga en notbild. Johan Åkesson fick mig att
reflektera över musik – och gjorde mig kort
och gott till musikkritiker.
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3.

En annan historia, den här gången ren
fiktion. Tänk er en man, strax före sin
pension på Sveriges Radio, som under de
senaste åren jobbat med att sammanställa
något han kallar för en ljuddokumentär.
Det ska bli hans stora bidrag till ljudkonsten. Han samlar in ljud av olika slag,
sorterar dem i olika kategorier, lägger
långsamt samman bit för bit för att få fram
en ljudande bild av samhället. Men det
finns ett ljud som får honom att bli fullkomligt fängslad: ett brus som inte bara
brusar, utan som sjunger. Det är just detta
brus han lyssnar på och då drabbas av en
förgörande insikt, ränner två strömförande
skruvmejslar rakt in i öronen och tar alltså
sitt liv på ett rätt groteskt sätt.
Så inleds första delen av min debutroman, Kreatursdansen (1999). Var lugna, här
finns inga ekonomiska intressen: min debut
ligger långt tillbaka i tiden och restupplagan, som var omfattande, är makulerad. Idén
om ett ljud som först kan förföra, men som
förfärar när man får reda på dess ursprung
hade jag hittat i en essä av Botho Strauss,
Anschwellender Bocksgesang. Han i sin tur hittade ljudet i den grekiska myten om Falaris,
envåldshärskaren på Sicilien som lät tillverka
en ihålig oxe i brons där han spärrade in sina
fiender som sedan brändes levande. Genom
att flöjter satts fast på tjuren förvandlades
offrens skrin till skira toner. Ett musikaliskt
offer i mer än en mening.
Det finns definitivt politiska problem
med Strauss text, som väckte stor upp-

ståndelse i Tysklands när den publicerades
i Der Spiegel 1993. Men den pekar rakt
in i vår tids dilemman. Strauss talar där
om det flyktigas diktatur i medierna, om
konflikten som uppstår när religiös fundamentalism ställs mot en allt mer urlakad
tolerans, men där också bilden av konsten
som följden av ett seismografiskt arbete tar
fäste. En avgrund skiljer hans inställning
till vad konsten är och den underhållningsindustri som griper långt, långt in i våra
hörselgångar.
Visst är det frestande att uppfatta
konstnären – det vill säga tonsättaren, författaren, poeten, bildkonstnären – som en
seismograf, som ett instrument som registrerar de underjordiska rörelserna. Strauss
har beskrivits som just en seismograf. Men
problem uppstår när det som registreras
faktiskt går åt ett håll som inte är acceptabelt. Adornos gamla begrepp ”underhållningsindustrin” har alls inte förlorat sin
relevans, tvärtom kan man se (eller för vår
del snarare höra) att underhållningen tar
sig in på sådana ställen där den tidigare
inte funnits.
Därför måste det finnas ett korrektiv
till det seismografiska, ett slags motståndshandling. Det finns musik som i
en mening är otidsenlig och därför inte
omedelbart väcker gehör. Nyss kunde man
här i Stockholm få höra György Kurtágs
Kafkafragment som i all sin modernitet
minns den andra Wienskolan, Bartóks
ungerska spelmän och den tyska romantiken, även om det sker på ett avstånd som
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talar om hemlöshet och i en fragmentarisk
form som vittnar om förflutna världar.
Tommie Haglunds musik avviker kraftfullt
från en tid som blivit allergisk mot ordet
”ande”. Att kalla något för ”andefattigt”
går fortfarande bra, vi kan alltså uppfatta
dess negation men inte dess närvaro. Det
andliga har förpassats till de religiösa
light-produkterna.

4

.
Mannen i boken Kreatursdansen lider av ett
alltför känsligt öra. Man brukar göra skillnad mellan att lyssna och att bara höra.
Den distinktionen finns på engelska där
man skiljer mellan listen och hear, men redan i franskans écouter respektive entendre
blir det svårare, och på tyska saknas den
här motsättningen. Så mycket tid ägnas
att höra på musik, desto mindre att lyssna.
Så mycket musik är gjord för att höras på,
medan andelen musik som är ägnad att
lyssna till blir allt mindre.
Med ett anspråksfullt ord skulle man
kunna säga att jag är ute efter en lyssnandets etik. Människor kan välja att vända

bort blicken, men örat är alltid öppet (om
nu inte någon demonstrativt väljer att hålla
för öronen). Medan blicken är utåtriktad
och mäter avstånd är lyssnandet mottagande och osäkert i sin avståndsbedömning.
Medan örat är välkomnande kan ögat antingen ge bekräftelse eller vara avvisande.
Däremot är det svårare att staka ut en
lyssnandets moral, i synnerhet när det gäller
musik. Kan vara att det finns musik som
betraktats som omoralisk, från det tridentiska kyrkomötets fördömande av polyfoni
på 1500-talet, till kritiken av ett alltför
ymnigt bruk av förförisk kromatik under
1800-talet. En hel del populärmusik har ju
också ansetts som omoralisk, och då inte
bara texterna eller livsstilen. Men i stort
är det svårt att föreställa sig en omoralisk
musik, den befinner sig nämligen utanför
moralens domäner, vilket kan ses som ett
problem om vi minns en Furtwänglers agerande under Tredje riket, eller för den delen
hustrumördaren Carlo Gesualdo. Själv har
jag svårt att mäta musik med moraliska
måttstockar. Tritonusriffet i Black Sabbath’s
låt med samma namn har påverkat mig i
lika hög grad som Allegris Miserere.

Chladnis klangfigurer.
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Det hindrar inte att det finns anledning
att tala om lyssnandets etik. Rösten från
en annan människa är ingenting som kan
hållas utanför kroppen, utan den tränger
in i nervsystemet. Om det finns utrymme
därinne skapas då också resonans. Så ofta
talas det om att alla vill bli sedda, men
detta att bli sedd sker alltid i en maktrelation där den som ser också ger en bekräftelse. Att bli lyssnad till innebär inte en
sådan hierarkisk relation. Visserligen kan
det också här finnas ojämlikhet, men den
asymmetrin försvinner i det att den som
lyssnar öppnar sig för det sagda. Jag vet
att jag just nu arbetar med schabloner. Att
bli sedd och att någon lyssnar är språkliga
figurer som återkommer ständigt och jämt
i viss jargong. Men det att en politiker
som säger sig lyssna faktiskt förändrar sin
inställning visar att maktrelationen ser annorlunda ut före och efter lyssnandet. När
blicken får styra, när bekräftelsen kommer,
är maktrelationen däremot intakt.

5.

Jag brukar inte läsa mina gamla texter. När
jag nyligen ändå tittade i min essä som jag
nämnde inledningsvis, den som bär titeln
Mot ett lyssnande tänkande, blev jag rätt
nedslagen över att så litet hänt. Nu står jag
här igen, tjugo år efter att Notera tiden kom
ut, och det är fortfarande så att jag tycks
röra mig mot något, inte att jag kommit
fram, inte ens som att jag kommit närmare
det där målet.

Men jag minns också en av mina nyckeltankar från den tiden, nämligen den om
att ett lyssnande förhållande till ett material innebär att man ständigt återkommer
till detsamma för att sedan låta tanken ta
en ny riktning. Tyvärr var tankegången
inte min egen, den var Edward W. Saids,
ni vet författaren som skrev Orientalism,
utvecklad i en bok som han ansåg vara en
av sina viktigaste trots att den bara är på
ett hundratal sidor, Musical Elaborations.
Jag intervjuade honom på 90-talet, utsänd
av Svenska Dagbladet på ett uppdrag som
gick ut på att jag skulle pressa honom politiskt, men vi kom snart in på musiken och
han blev överlycklig av att få prata om något annat än det vanliga. Det slutade med
att han föreslog att jag skulle kontakta honom ”nästa gång” jag kom till New York,
och det gjorde att jag faktiskt sökte upp
honom första (och hittills enda) gången jag
kom dit. Under det samtalet insåg jag, som
då valt att vara kritiker, att vara journalist,
borde återkomma till universitetet. Men
det skulle dröja många år innan det verkligen skedde.
Att ständigt återkomma till en och
samma utgångspunkt och sedan ta in på
ständigt nya vägar är inget misslyckande.
Musikaliskt sett är det en av de grundläggande formerna: tema med variationer.
Tankemässigt svarar det mot en skeptisk
inställning till det resonemang som gör att
man går från en punkt till en annan för att
sedan inte vilja gå tillbaka. Att börja om, att
inte vilja lämna, att se något annat i det som
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nyss tycktes uttömt är inte improduktivt.
Samtidigt som jag höll den tjugo år
gamla boken Notera tiden i min hand såg
jag ett gulnat urklipp med Thomas Anderbergs recension av volymen. Han fällde en
ironisk kommentar om detta med elaborerandet, menade att jag – ”på dunkla grunder” – tänkte mig att just variationsformen
var lösningen på konstmusikens formproblem. Said såg nämligen sonatformen
som en för det västliga samhället systembekräftande men passerad form, medan
han framhöll de överskridande, radikala
egenskaperna hos variationsformen. Den
uttolkningen skedde i ideologiska termer.
Min egen idé var att tonsättaren genom att
lyssna blev skapande. Thomas Anderberg,
med sitt breda fält som kritiker och med
sin bakgrund i den analytiska filosofin,
menade att vi måste ta oss utanför konstmusiken för att förstå samtiden, men han
uppskattade tanken om att vi kan vilja säga
något i toner och inte i ord, just som den
gamla schlagern lyder. Jag är djupt sorgsen
över att våra samtal inte längre kan äga
rum – för hans vänskaps, för våra skilda
åsikters skull.

poet som varit viktig för mig, Friedrich
Hölderlin, har sagt att vi människor är
ett samtal, ”ein Gespräch wir sind und
hören von Einander”. Inte sällan, när just
de här raderna kommenterats, stannar
läsningen upp precis där. Människor är
ett samtal, har ett språk, och vi ser till att
höra av varandra. Vi har språk eftersom
vi har förmågan att höra, vi hör för att vi
ska kunna ha ett språk. Vi kan inte tänka
oss människan vare sig utan språk eller
hörande, då vore hon ett annat väsen. Men
Hölderlin stannar inte där, utan går vidare
till ett delande som inte är ett meddelande
utan en kommande delaktighet. Jag läser
nu hela meningen, därför att slutet angår
oss. Det är utopiska slutord, en slutkadens
med förhoppningens förtecken, som också
får bli mina:
Mycket har människan ända från morgonen
Fått veta, alltsedan vi blev ett samtal
Och hör om varandra; men snart är vi sång.

(Övers. Aris Fioretos)

6.

Som ni kanske kunnat märka medan ni
lyssnat till mitt anförande om lyssnande,
eller om ni kanske tröttnat nu och bara
hör det jag säger, om ens det, har jag varit
noga med att peka ut människor som jag
själv lyssnat till och samtalat med. En

Inneröra. Henry Gray (1918) Anatomy of
t h e H u m a n B o d y.

28

I takt med tiden
– Carin Malmlöf-Forssling 100 år
ANDR E A S ENG STRÖM

Carin Malmlöf-Forssling föddes 1916.
Därmed är hon generationskamrat med
pionjärerna bland svenska modernistiska
tonsättare. Men till skillnad från Karl-Birger Blomdahl eller Ingvar Lidholm verkade hon i en betydligt mer undanskymd
tillvaro. Hon var kvinnlig tonsättare i en
kulturell brytningstid.
Efter avlagd musiklärarexamen och
studier i kontrapunkt och komposition vid
Kungl. Musikaliska akademien i Stockholm 1938–1940 bosatte hon sig i Falun tillsammans med sin make, som arbetade som
läkare. En vistelse i Paris 1957 och studier
för Nadia Boulanger innebar bekräftelse.
Konkret i form av ett viktigt intyg, men
framför allt träffade hon någon som kunde
förstå henne på både det mänskliga och

konstnärliga planet. Detta, samt de tidigare studierna för pianopedagogen Gottfrid
Boon i Stockholm som fick henne att arbeta med klangen, var de kanske viktigaste
konstnärliga influenserna.
Som hemmafru var annars de sociala
rollerna givna. Visst fanns tid för att komponera men inte som den yrkeskvinna hon
faktiskt var. Carin Malmlöf-Forsslings
etablering som komponist kan ses som
parallell med kvinnors emancipation inom
andra sektorer av samhället och yrkeslivet.
Det är därför symptomatiskt att etableringen gick långsamt. Invalet i Föreningen
Svenska Tonsättare (fst) skedde sent, 1970
vid 54 års ålder. Vid samma tid kommer Bo
Wallners stora verk Vår tids musik i Norden,
där hon inte är omnämnd. Hon hör heller
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inte till de utvalda som Göran Bergendal
presenterar i 33 svenska komponister några
år senare. I det fjärde bandet av Musiken
i Sverige från 1995 står hon nämnd, men
enbart kort. Flera saker gör henne svårplacerad: hon är kvinna, verksam i en småstad
och svår att placera stilistiskt. När historien skulle summeras fanns inte riktigt plats.
VÄ X L I N G AV S T I L A R O C H U T T RYC K

Under årens lopp har tonspråket genomgått stora förändringar och skiftat. Ett par
sångcykler från slutet av 60-talet, Litania
och Sex sånger om ljus och mörker drar åt
modernism samtidigt som de anknyter till
en traditionalistisk linje; det naturlyriska
förenas med det dissonant expressiva.
Växling av stilar och uttryck återkommer under det följande årtiondet. I orkesterstycket Revival från 1976 finns det
inslag av både aleatorik och grafisk notation. Efter lektioner för Miklós Maros
komponerade hon vid ems (Elektronmusikstudion) det elektroakustiska En värld i
världen 1978. Ljudupptagningar från Falu
koppargruva och en egen text skildrar
den krävande tillvaron i världens en gång
största koppargruva.
Under 80- och 90-talen blir det lättare
att följa ett spår i Malmlöf-Forssling musik. Flowings för orkester från 1985 är ett av
hennes mest spelade verk och innebar ett
genombrott. Här finns ett flöde som skyr
kontraster och dramatiska kast. Gradvisa
stegringar och kulminationer, repetitiva
sextondelar och ett begränsat tonför-

Carin Malmlöf-Forssling

råd skapar ett förföriskt impressionistiskt
surr. Ett avsnitt där flöjtisten spelar mot
bakgrund av harp-arpeggion trotsar den
inordnade metriken och för tanken till Debussy men också till repetitiv minimalism.
Malmlöf-Forssling strävade här efter att
förena österländsk och västerländsk estetik, musik och filosofi. Detta blir än mer
påtagligt i Aum för sopran (1987), Ahimsa
(1992) för blandad kör och Shanti Shanti
(1990) för orkester. Dessa verk bygger på
den indiska sjutonsskalan bhairava och
präglas av gradvisa förlopp, utsträckta
tidsdimensioner och melodik med mjukt
böljande frasering. Detta kan ses som både
en nyorientering och en kontinuitet. Idag

3 0 I TA K T M E D T I D E N

Flowings för
orkester från
1985.

31

när konstmusik dras åt både nyromantik
och minimalism känns det hur som helst
som om Malmlöf-Forsslings musik är mer
i takt med tiden än någonsin. Kanske till
och med på slaget före.
Vid sin bortgång 2005 hade Carin
Malmlöf-Forssling etablerat sig i svenskt
musikliv. Hennes verk hade blivit framförda både i Sverige och utomlands, den
var utgiven på skiva och hon hade mottagit flera priser. År 2002 instiftades Carin
Malmlöf-Forsslings stiftelse till fromma
för det svenska konstmusiklivet, som sedan
år 2007 utdelar pris till svenska tonsättare
och musikpersoner.
R E S P E K T E R A D O C H Å S I D O S AT T

Jag intervjuade Carin Malmlöf-Forssling
i samband med en längre artikel jag skrev
om henne (i Nutida Musik nr 1 2003). Hon
menade då att hon egentligen aldrig känt
sig åsidosatt som kvinnlig tonsättare. Visst
reagerade hon på Wallners bok när den
kom i slutet av 60-talet, och hon kände sig
direkt besviken när En värld i världen inte
uppmärksammades i samband med att Falu
gruva blev utnämnt till världsarv av Unesco
2001. Men hon kände sig aldrig motarbetad. Hon kände sig respekterad men litet
åsidosatt på samma gång.
Och erkännandet dröjde som sagt.
En mängd faktorer spelar in och de kan
med fog sammanfattas med det faktum
att Carin Malmlöf-Forssling är kvinna. I
det gamla Sverige fanns det plats för bra
musik, också om den var komponerad av

en kvinna. Men det fanns inte plats för den
kvinna som hade för avsikt att komponera.
Ingen förbjöd henne att studera komposition och verka som komponist. Men det
var få förunnat att kunna genomföra de
fysiska, sociala och kulturella resor detta
innebar. Den som avviker från det gängse
blir svårplacerad, räknas inte. Att Carin
Malmlöf-Forsslings musik först mot slutet
av hennes bana började framföras i en
större omfattning berodde inte på någon
konstnärlig mognad. Tiden hade börjat
mogna. Inte just för hennes musik – det
var den från första början – utan för en
kvinnlig tonsättare.

Carin MalmlöfForssling på äldre
dagar. Foto: Kjell
Jansson

I harmonikens
universum
GUNNAR TERNHAG

Oskar Lindberg invaldes i Kungl. Musikaliska akademien 1926, 43 år gammal, och
kom att göra akademien många tjänster. I
två perioder tillhörde han akademiens styrelse. I många år var han som akademiens
kontrollant vid orgelbyggen och -renoveringar. Men framför allt var han lärare i
harmonilära vid Musikkonservatoriet som
då tillhörde akademien.
Oskar Lindbergs produktion som
tonsättare är stor, för att inte säga väldig.
Med undantag för solokonserter, balettmusik och stråkkvartetter ägnade han sig
åt praktisk taget alla verktyper. Även om
han skrev åtskilligt till sådana tilldragelser
som idag är glömda, har en hel del av hans
komponerande visat sig ha lång livslängd:
den klassiska Gammal fäbodpsalm, kör-

sången Pingst, psalmmelodier, melodier
till barnvisor och flera orgelverk. Under sin
livstid var Lindberg en inflytelserik gestalt
i svenskt musikliv som tonsättare, som
kyrkomusiker i en av Stockholms centrala kyrkor, som lärare i harmonilära och
orgelspel vid Kungl. Musikhögskolan och
som aktiv i Föreningen svenska tonsättare
under dess tidiga skede.
U P P VÄ X T O C H S T U D I E Å R

Oskar Lindberg var dalkarl, född i Gagnef 23 februari 1887 som femte barnet i en
syskonskara på elva, varav tio överlevde
småbarnsåren. Fadern Per Lindberg var
folkskollärare, från modern Kerstin härstammade den musikaliska ådran. Flera i
den stora syskonflocken skulle utbilda till
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yrken som lärare och präst.
Oskar Lindberg började redan i unga år
att spela orgel i Gagnefs kyrka. Nästan lika
ung inledde han sitt komponerande. Han
fick tillfälle att studera musikämnen för
Ulrik Cederberg som var en aktad organist
i Falu Kristine kyrka, därtill musiklärare
vid stadens läroverk. 1903, sexton år gammal, sökte Lindberg till Musikkonservatoriet i Stockholm, kom in och fick där
Ernst Ellberg som lärare i komposition och
August Lagergren i orgelspel. Våren 1906
erövrade han organistexamen och började
snart arbeta som organist och körledare
i Trefaldighetskyrkan på Majorsgatan i
Stockholm – kyrkan tillhörde en metodistförsamling. 1908 avlade han kyrkosångarexamen, senare samma år musiklärarexamen. Från 1909 till 1911 tog han lektioner i
komposition av Andreas Hallén.
Oskar Lindberg komponerade flitigt
under sin studietid. Den egentliga debuten som tonsättare skedde med sviten Tre
dalmålningar (op. 1) som han skrev under
Ellbergs överinseende. Verket uppfördes
1908 av konservatoriets elevorkester med
den unge tonsättaren på dirigentpulten.
Sånger, några kammarmusikaliska verk
och ett orgelstycke tillhör också hans
kompositioner från konservatorieåren. 1909
lockades han att skriva musik till Jeanna
Oterdahls sångspel De sjungande löven (op.
6) – uruppförandet av detta musikdramatiska verk för barn skedde 1913. 1909 skrev
han också en konsertuvertyr (Ess-dur) för
orkester, den första av tre av sin sort. Det

är påfallande att Oskar Lindberg redan
från början skrev musik i vitt skilda verktyper. Det är lika tydligt att han tidigt
fann sin stil, ett komponerade som vilade
på en kombination av otvungen melodik
och avancerad kromatik som ständig färgar
om den musikaliska satsen.
E TA B L E R I N G S O M L Ä R A R E O C H O R G A N I S T

Sin första anställning som musiklärare
fick Oskar Lindberg 1910 med en termins
vikariat i Västerås läroverk. Senare samma
år anställdes han vid Palmgrenska samskolan i Stockholm, en tjänst han innehade
till 1920. Ur Lindbergs penna flödade hela
tiden verk, bland annat sångerna Adagio,
Sommarkväll (båda för röst och orkester)
och Bekransa mig (röst och piano). 1911
skrev han en körsång till Oskar Levertins
dikt Pingst, en komposition som snart
skulle bli ett verkligt repertoarverk, uppskattad för sin lågmälda expressivitet och
sin raffinerade harmonik. 1928 instrumenterade han sången för stråkorkester: Adagio.
En för Lindberg ny verktyp, den symfoniska dikten, utgjorde Vildmark (op. 10)
som tillkom 1912. Verket skrevs för stor
orkester och uruppfördes samma år av
Hovkapellet under tonsättarens ledning.
1913 tillbringade Lindberg ett halvår vid
musikkonservatoriet i Sonderhausen, en
liten stad i Thüringen. Vistelsen innehöll
huvudsakligen studier i dirigering. Under detta besök tillkom den övervägande
dansanta Festpolonäs (op. 13) och den
stämningsfyllda symfoniska dikten Florez

Utsikt över Siljan
från Gesundaberget.
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och Blanzeflor (op. 12), båda skrivna för
orkester. Bevisligen musikaliskt stärkt av
vistelsen påbörjade Lindberg arbetet med
en symfoni (op. 16) som skulle komma
att få fyra satser och blev färdig tre år
senare. Fastän den bemöttes positivt vid
uruppförandet av Konsertföreningen den
25 oktober 1917, återkom han inte till denna
prestigefyllda verktyp.
Så hår långt ser Oskar Lindberg ut att
sikta på en bana som tonsättare och dirigent. Men man måste i så fall komma ihåg
att yrkesorkestrarna i den tidens Sverige var
få och att tonsättarna inte hade rätt till ersättning när deras verk framfördes. Det är
därför logiskt att Lindberg sökte ett fast arbete, men också att han engagerade sig för
att organisera landets tonsättare i syfte att
skapa grund för skydd av tonsättares verk.
ORGANIST I ENGELBREKTSKYRK AN

1914 tillträdde Oskar Lindberg tjänsten
som organist i Engelbrektskyrkan i centrala Stockholm, då alldeles nybyggd. Han
skulle bli kvar där i inte mindre än 41 år.
Även om orgelspelet stod i centrum fick
Lindberg också leda körer. Till verksamheten i denna kyrka skrev han under åren
mängder med verk: körsånger, orgelverk,
solosånger, kantater, etc. Han komponerade både verk som var tänkta för ett närliggande tillfälle och verk som föddes utan
tanke på en särskild situation. I praktiken
anställde församlingen lika mycket en
kyrkoinriktad tonsättare som en musiker
framför orgelns spelbord.

I samma veva som Lindberg tillträdde
tjänsten deltog han i ett försök att bilda
en sammanslutning för tonsättare i Sverige. Försöket gick emellertid om intet.
Fyra år senare togs nästa initiativ i samma
ärende, också med Lindberg som en av
de tillskyndande. Denna gång kunde
man bilda Föreningen Svenska tonsättare
(fst) – Lindberg valdes till skattmästare i
den första styrelsen. Strax därefter antogs
en lag som gav skydd åt tonsättares verk.
Därmed kunde Oskar Lindberg och hans
kolleger räkna med ekonomisk ersättning,
när deras verk framfördes.
Fastän tjänsten i Engelbrektskyrkan
krävde mycket, fortsatte Oskar Lindberg att
komponera vid sidan av sitt avlönade arbete.
1916 skrev han sången Jung fru Maria (op.
15) till Erik Axel Karlfeldts kända dikt. Väl
värda att nämnas är sångsamlingarna för
barn, Lyckans land, 1–3 (1920, 1923 och 1934)
som inte bara fick stor spridning, utan också
ledde in Lindberg på visskapandet, något
som i förlängningen skulle föra honom till
tonsättning av psalmmelodier. Det första
häftets första visa, som också gav namn
åt samlingarna, är barnkammarklassikern
Lyckans land (”Vid en väg, på en sten”).
GIFTERMÅL

1921 gifte sig Lindberg med Frida Wiklund, som visserligen bodde i Stockholm,
men vars föräldrar härstammade från Ål,
grannsocken till Lindbergs Gagnef. Med
giftermålet fick paret Lindberg tillgång till
Wiklunds fäbodställe på Knippboberget
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i Ål (Insjön). I ”buan” som familjen kal�lade gården skapade sig Lindbergs ett
älskat sommarviste. Den händige familjefadern timrade bland annat upp en särskild
orgelstuga, där han byggde in en fullskalig
sommarorgel, vid vilken han under årens
lopp skrev åtskilliga kompositioner. Den
i särklass mest kända, Gammal fäbodpsalm
(ursprungligen En gammal dalakoral),
komponerade han under semestern 1936.
Kompositionen uruppfördes den 14 augusti
detta år i en direktsändning som dåvarande
Radiotjänst gjorde från Lindbergs gård.
Under många år har verket varit landets
vanligaste begravningsmusik.
Stockholms akademiska orkesterförening grundades 1922 och hade redan från

starten Oskar Lindberg som ledare – han
skulle stanna i den funktionen till 1955.
Orkesterns huvuduppgift var att förgylla
akademiska högtider vid huvudstadens
lärosäten. För denna ensemble skrev också
Lindberg musik, bland annat kantaterna
Stockholm (op. 33, 1930) och Alma Mater
Holmiensis (1930), båda med text av Tor
Hedberg. Hans Festpolonäs kom till användning vid många promotionshögtider.
Under en kortare period dirigerade
Oskar Lindberg Musikföreningen i Stockholm som vid denna tid var en kör. Ensemblen medverkade tillsammans med
Hovkapellet och fyra sångsolister vid
uruppförandet av Lindbergs Requiem (op.
21) i Musikaliska akademiens stora sal den
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Engelbrektskyrkan i Stockholm
där Oskar Lindberg var organist
i 41 år.
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27 november 1923. På pulten stod Viktor
Wiklund. Kompositionsarbetet inleddes
1921 och utfördes till stor del sommartid på
”buan”. Verket som innehåller de traditionella mässatserna, fastän delvis grupperade, fick huvudsakligen goda omdömen.
Tonsättarkollegan Moses Pergament skrev
i Svenska Dagbladet: ”Orkestersatsen var
fyllig och välklingande och intresserade
ofta alldeles särskilt genom en viss polyfon
självständighet i förhållande till den vokala
satsen”. I detta stort anlagda verk kunde
Lindberg använda hela bredden i sitt kunnande – sin erfarenhet av komponerande
i stora former, sin instrumentationsskicklighet, sin goda kännedom om kören som
instrument och sin djupa förtrogenhet med
kyrkans musikaliska traditioner.
AN STÄLLN I NG VI D M U SI KKON S ERVATOR I ET

Oskar Lindberg vikarierade från 1919 som
lärare i harmonilära vid Musikkonservatoriet, ordinarie läraren Otto Olsson vikarierade i sin tur för den sjuklige läraren
i orgelspel, Gustav Hägg. Efter den sist-

nämndes bortgång 1925 blev Otto Olsson
innehavare av lärartjänsten i orgelspel och
Lindberg ordinarie lärare i harmonilära.
Undervisningen vid konservatoriet skulle
Lindberg behålla ända till 1952 och därmed
prägla flera generationer av musikstuderande. 1936 utnämndes han av regeringen
till professor.
Parallellt med de båda tjänsterna – i
Engelbrektskyrkan och vid Musikkonservatoriet – fortsatte Lindberg oförtrutet att
komponera. Bland verken för hans huvudinstrument orgeln – inalles ett trettiotal
i den sammanställda verkförteckningen
– kan nämnas den fyrsatsiga Orgelsonat
i g-moll (op, 23) som tillkom sommaren
1924. Inte utan inspiration från den franska orgelskolan äger sonaten en symfonisk
karaktär och en dimension som vittnar om
en ambition att ge ett betydande bidrag till
den svenska orgellitteraturen. Verket spelas
mycket riktigt regelbundet än i dag.
1925 komponerade han En liten dalarapsodi för orkester (op. 27), en komposition som i tiden ligger mellan Helena

Orgeln i Engel-
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brektskyrkan
var nybyggd när
Oskar Lindberg
tillträdde som
organist 1914.

Munktells Dalsvit (1916) och Hugo Alfvéns Dalarapsodi (1932). Två år senare
tillkom Två stycken för stråkorkester (op.
31), vilken skrevs mitt under arbetet med
en pianokvartett (op. 29) i tre satser. Det
sistnämnda verket fick sitt uruppförande
den 30 januari 1930 i Konserthusets lilla
sal. Lindbergs arbetskapacitet var det uppenbarligen inget fel på, även om mycket
komponerande var förlagt till ledigheterna
på ”buan”. Den saken understryks ytterligare av att det fortlöpande rann verk ur
hans penna, bland annat kantaten Adventus
Angsarii (1930, text av Hugo Tigerschiöld)
till invigningen av Ansgarskapellet på
Björkö, rapsodin Per Spelman han spelte
(1930, op. 32) som bidrag till Radiotjänsts
tävling om radioegna orkesterverk, tondikten Hemifrån (1932, op. 34) och Leksandssvit (1935, op. 41), ursprungligen skriven för
stråkorkester, senare ominstrumenterad för
stor orkester. Det sistnämnda verket förekommer då och då i konsertprogrammen.
T VÅ S TO R A U P P G I F T E R

1930-talets andra hälft var fyllt av två
verkligt omfattande kompositionsuppgifter,
operan Fredlös (op. 48) och en synnerligen
aktiv medverkan i den grupp som förberedde en ny koralbok. Redan skillnaden mellan dessa krävande uppgifter visar bredden i
tonsättaren Oskar Lindbergs värv.
Librettot till Fredlös baseras på Selma
Lagerlöfs novell ”De fågelfrie” i samlingen
Osynliga länkar från 1894. Det skrevs av
den tyske författaren och operaregissören

Fritz Tutenberg som med goda kontakter
i svenskt musikliv också skrev libretton
till operor av Albert Henneberg (Inka, Det
jäser i Småland) och Kurt Atterberg (Fanal), dessutom översatte tre av Natanael
Bergs operor till tyska (Birgitta, Engelbrekt
och Genoveva). Tutenbergs text översattes
till svenska av Ragnar Hyltén-Cavallius
som även regisserade uppsättningen på
Stockholmsoperan. Handlingen är förlagd
till svensk medeltid, lokaliserad till gränsen mellan Bohuslän och Västergötland.
I centrum står storbonden Berg Rese som
åtrår släktingen Unn. I det drama som
växer fram dödar Berg Rese i vredesmod
en munk från det närbelägna klostret
Dragsmark och blir förklarad fredlös.
Idén till operan hade Oskar Lindberg
redan 1928, då han kontaktade Selma
Lagerlöf för att få tillåtelse att överföra
novellen till scenen. Det egentliga kompositionsarbetet inleddes sommaren 1936 och
kunde efter flera avbrott för den kommande koralbokens skull avslutas först i januari
1943. Den 25 november 1943 hade verket
premiär med operans främsta sångare i de
ledande rollerna. Uppsättningen var en del
av Föreningen Svenska tonsättares 25-årsfirande. Recensenterna var övervägande
positiva – tidsandan bidrog onekligen till
att ämnesval och infogade bitar av svensk
folkmusik rönte uppskattning. En sakkunnig bedömare från senare år, Lennart Hedwall, hävdar att ”den nationellt patetiska
tonen [i Lindbergs partitur är] övertygande
och dramatiskt verkningsfull”. Sju före-
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ställningar genomfördes. Lindbergs opera
har sedan dess inte gått över scenen.
1936 utsågs Oskar Lindberg till medlem
i den kommitté som på statsrådet Arthur
Engbergs uppdrag skulle arbeta fram ett
förslag till ny koralbok. Det existerade då
en provisorisk koralbok som antagits 1921.
Kommittén arbetade parallellt med framväxten av en ny psalmbok. Oskar Lindberg
lade ner ett stort engagemang i detta uppdrag som förvisso passade honom väl. Som
meriter hade han både lång erfarenhet som
kyrkomusiker och stor vana vid kompositionsuppdrag. Han hade dessutom tidigare
skrivit melodier till psalmtexter. Förutom
medverkan i det egentliga kommittéarbete
komponerade Lindberg en rad melodier,
varav många inflöt i den koralbok som
stadfästes 1939. Till Lindbergs koralskapelser med lång livslängd hör bland annat
”Bed för mig, Herre kär”, ”Du öppnar,
o evige Fader”, ”Herre, jag vill bida”, ”I
öster stiger solen opp” och ”Jag lyfter ögat”
– samtliga finns i den nu gällande psalmboken från 1986. Som en förlängning på
koralboksuppdraget deltog Lindberg aktivt
i den så kallade liturgisk-musikaliska kommittén 1941–1944.
D E S I S TA Å R E N

Oskar Lindbergs sista större verk blev
tondikten Gesunda (op. 54) som tillkom
1946–1947. Som många andra större orkesterverk av Lindbergs hand anknöt denna
skapelse till hans eget Dalarna. Gesundaberget, inom Sollerö socken, kunde

familjen Lindberg sikta från sitt högt
belägna sommarviste. Men det hör också
till verkets bakgrund att Sveriges första
spelmanstävling, initierad av Anders Zorn,
hölls 1906 vid foten av detta berg.
Arbetsmänniskan Oskar Lindberg fortsatte år efter år sin gärning med oförminskad kraft. Tjänsterna i Engelbrektskyrkan
och vid Musikhögskolan borde ha slukat
hans kapacitet, men han förmådde därutöver leda Stockholms akademiska orkesterförening, engagera sig ordenssammanhang,
delta i styrelser, vara sakkunnig vid orgelbyggen – och dessutom ständigt vara sysselsatt med kompositionsuppdrag. Ytterligare
verksamheter skulle kunna nämnas.
Efter ett sällsynt välfyllt livsverk avled
Oskar Lindberg den 10 april 1955 i Stockholm.
KO M P O S I T I O N S S T I L

Som redan nämnts fann Oskar Lindberg
tidigt sin roll som tonsättare – och sin
stilistiska inriktning. Han behöll båda
delarna under hela sin verksamma tid, trots
att musikaliska moden successivt förändrade den omgivning som han verkade i.
Med en förenklad men ändå talande rubrik
skulle hans musik kunna hänföras till senromantiken. Den etiketteringen anger att
hans verk hämtat sin näring ur den musikaliska jordmån som han präglades av under studieåren. Samtidigt berättar rubriken
att Oskar Lindberg inte berördes av den
framväxande modernismen som han trots
allt fick uppleva under ganska många år.

I HARMONIKENS UNIVERSUM

Han tog inte heller nämnvärda intryck av
nysakligheten – som tonsättare, vill säga.
Den orgelrörelse som nysakligheten bar
med sig kom han att omfatta som förslagsställare och kontrollant vid orgelbyggen
och -renoveringar.
Folkmusiken från Dalarna brukar alltid
framhållas som en av Lindbergs inspirationskällor. Det är sant att upptecknade
visor och låtar regelbundet återkommer i
hans kompositioner. Ibland består hans
folkmusikinspirerade verk helt enkelt av
arrangemang – körsånger som Och flickan
hon går i ringen (1923) och Dalvisa (1949),
orgelstycken som En gammal psalmmelodi
från Mora (1935) och Gammal fäbodpsalm
(1936) är sådana exempel. Men Oskar
Lindberg kunde också väva in upptecknad
folkmusik i större kompositionsformer,
där det inlånade stoffet lockade honom till
vidare bearbetning. Till och med i operan
Fredlös förekommer sådana utvecklade lån.
Även om det inte vållar några svårigheter att finna folkmusikinspiration i Oskar
Lindbergs verk, innebär en betoning av
hans folkmusikanknytning ändå att hans
tonsättargärning reduceras. Han skrev
först och främst musik i en samtida stil,
precis som många av hans generationskolleger inom och utom Sverige.
Folkmusikanknytningen har vidare
lett till att Oskar Lindberg som tonsättare ansetts ha ett nationellt patos. Etiketten ”nationalromantiker” lägger nära
till hands. Men Lindberg var inte särskilt
nationellt inriktad. Hans grundläggande

kompositionsstil är tvärtom internationell,
med trådar till namn som Brahms, Sibelius, Rachmaninov och andra storheter. Vad
gäller hans större orgelverk finns tydlig
inspiration i den franska orgelskolan.
En egenhet hos honom som kompositör är ett allvarligt etos som präglar
flertalet verk, en hållning som verkar utgå
från hans personlighet. Den stämningen
återfinns bland annat i Pingst, i Florez och
Blanzeflor och varför inte i Gammal fäbodpsalm. Som Lennart Hedwall påpekat går
tankarna till den högstämdhet som återfinns i mycket av Sibelius musik.
Fastän långt ifrån ensam i sin generation att utnyttja harmonikens närmast
outtömliga möjligheter, måste Lindbergs
mästerliga behandling av samklanger påtalas som ytterligare ett karakteristiskt drag
i hans kompositioner. Konservatorieläraren
Lindberg var inte för inte en uppskattad
vägvisare i harmonikens universum. Hans
satser är fyllda av sofistikerade lösningar på
harmoniska problem.
Detta är en av de 25 biografier som professor
Gunnar Ternhag – musikvetare och akademiledamot – har skrivit för akademiens projekt
Levande Musikarv.
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Verksamhetsberättelse
E KO N O M I F Ö RVA LT N I N G

Året 2016 har präglats av två
stora val. Under sommaren
röstade Storbritannien för ett
utträde ur eu. Efter en jämn
kampanj med övertag för ”stanna kvar” under stora delar av
kampanjperioden fick utfallet
de finansiella marknaderna att
skaka till med kraftiga rörelser. Vi fick uppleva ett kraftigt
försvagat pund men också en
snabb återhämtning av de globala börskurserna under sommaren, då centralbanker signalerade ytterligare stimulanser
med lägre räntor som följd.
Den 8:e november var det
dags för val i usa. Donald
Trump och republikanerna
avgick med segern trots att de
många gånger var uträknade
och nederlagstippade in i det
sista. Även denna gång var
marknadsutvecklingen positiv till många experters stora
förvåning. Marknaden knyter
förhoppningar till ett ekonomiskt uppsving med sänkta
skatter och stora infrastruktursatsningar i usa.
Den globala ekonomin
väntas växa även 2016 med
cirka 3 %. Kina och delar av
tillväxtmarknaden växer över
genomsnittet och västvärlden

under. En historiskt svag tillväxt samtidigt som inflationen
är låg gör att världens centralbanker håller styrräntor låga.
Riksbanken sänkte styrräntan
till historiskt låga -0,50 % i
februari och köper obligationer
för att med en valutaförsvagning försöka få inflationen mot
målet på 2 %.
De långa marknadsräntorna
har under året varit fortsatt
nedpressande och till och
med på negativ nivå i många
länder däribland Sverige och
Tyskland. Svenska kronan har
försvagats under året mot både
eur och usd vilket har bidragit
positivt till utvecklingen för
utländska aktiefonder mätt i
svenska kronor. Tillväxtmarknader och usa uppvisade den
högsta avkastningen av de stora
regionerna (ca +20 %). Även
Japan och Europa steg med ca
10 % mätt i svenska kronor.
Svenska börsbolag kommer med stor sannolikhet att
uppvisa en blygsam vinsttillväxt för 2016. Trots låg försäljningstillväxt har bolagen varit
skickliga på att försvara sina
marginaler genom kostnadsbesparingar. Svenska börsen, med
en uppgång på 10 %, steg för 5:e
året i rad.

Akademiernas värdepappersportföljer har fortsatt att
uppvisa en positiv avkastning
under 2016. Andelen i aktiemarknaden ökades under 2016
och alternativa investeringar
har minskats. Nya innehav
i svenska aktieportföljen är
bland annat Elekta, Nibe,
Platzer, Sandvik och en svensk
Micro Cap fond. Hexagon,
Husqvarna och Ratos pref.
har sålts. Inom globala aktier
har andelen i usa och Europa minskats och Norden har
ökats. Nya inslag i portföljen
är bland annat GN Store Nord
(hörapparater) samt Bakkafrost
(laxodling). Förra årets kursraket Novo Nordisk har haft ett
tuffare år med sänkta priser på
bolagets produkter i usa vilket
påverkat kursen negativt.
Värdet på akademiens
enskilda medel per 2016-1231 var 103 mkr (104 mkr per
2015-12-31). Den svenska aktiemarknadens andel utgjorde 39
% (40 mkr) av totala portföljen
per 2016-12-31, den utländska
aktiemarknaden 33 % (34 mkr),
alternativa investeringar 8 %
(8 mkr) och räntemarknaden
inklusive kapitalmedel och upplupna räntor 20 % (21 mkr). Med
beaktande av uttag resulterade

Träblåsjuryn i arbete. Från vänser Urban Claesson, Johannes Thorell, Linda Taube, Emmanuel Laville och Annika Amundsen. Foto: Max Låke.

portföljens utveckling 2016 i en
uppgång på 5,4 %. Utvecklingen
är 2,1 % -enheter lägre än portföljens jämförelseindex.
Värdet på akademiens
donationsmedel per 2016-12-31
var 170 mkr (166 mkr per 201512-31). Den svenska aktiemarknadens andel utgjorde 40 %
(67 mkr) av totala portföljen
per 2016-12-31, den utländska
aktiemarknaden 28 % (48 mkr),
alternativa investeringar 6 %
(10 mkr) och räntemarknaden
inkl kapitalmedel och upplupna
räntor 26 % (45 mkr). Med
beaktande av uttag resulterade
portföljens utveckling 2016 i en
uppgång med 4,8 %. Utveck-

lingen är 2,8 % -enheter lägre
än portföljens jämförelseindex.
STIPENDIEVERKSAMHETEN

Kungl. Musikaliska akademien
förvaltar ett stort antal donationsstiftelser vars avkastning
ska användas till studiefrämjande ändamål, vanligen i form
av stipendier. Akademien är
också mottagare av medel för
samma ändamål från ett antal
externt förvaltade stiftelser.
Disponibelt belopp från båda
dessa kategorier hanteras i de
flesta fall av stipendienämnden, som fördelar stipendier i
varierande storlek efter provspelningar inför specialistjuryer

eller nomineringar från utvalda
lärarkollegier. I övriga fall
fördelas stipendier efter förslag
från stiftelsernas egna nämnder.
Akademiens styrelse fastställer
med utgångspunkt i donationsbestämmelserna den slutliga
fördelningen av stipendierna.
Stipendier delas ut i tre
huvudkategorier: nationella stipendier, lokala stipendier och
ungdomsstipendier.
Akademiens stipendienämnd har under året bestått
av ordföranden Tomas Löndahl, professorn Sven-Erik
Eriksson (till och med maj),
professorn Elemér Lavotha,
professorn Joakim Milder

Den del av akademiens stipendieverksamhet som hanteras av Stipendienämnden uppgick 2016 till
6 042 000 kronor fördelade enligt följande:
Utdelning genom akademiens försorg: Nationella stipendier: 3 330 000 kronor
					
Ungdomsstipendier samt pedagogpriser: 387 000 kronor
					Pianopedagogpris: 40 000 kronor
					
Fortbildningsstipendier i ensemblespel: 70 000 kronor
Utdelning vid högskolorna:		
Lokalt beslutade stipendier till högskolornas studenter:
					2 215 000 kronor
För mer information om de Nationella stipendierna, se sidorna 67-69.

ia-

von
h

(från maj), violasten Johanna
Persson, operasångaren Olle
Persson, Preses, operasångerskan Susanne Rydén, flöjtisten
Linda Taube (från november),
och professorn Mats Widlund.
Nämnden är övergripande
ansvarig för information, behörighetsprövning, provspelningar och fördelning av stipendierna samt för utvärdering av
respektive års stipendieprov.
N AT I O N E L L A S T I P E N D I E R

LO K AL A STI PE N DI E R

Lokala stipendier ges till studenter vid musik- och operahögskolorna enligt högskolornas egna kriterier. Ett särskilt
avtal reglerar de enskilda högskolornas ansvar i samband med
utseende av dessa stipendiater.
Musik- och operahögskolorna meddelar akademien hur

UNGDOMSSTIPENDIER

En mindre del av de tillgängliga medlen avsattes 2016 till att
stödja ungdomar som bedriver
förberedande instrumentala
eller vokala studier med sikte
på högre musikstudier. Ungdomsstipendierna utdelas från
2016 enligt nytt förfaringssätt.
Nio musikgymnasieskolor med
spetsutbildning, samt ytterligare ett musikgymnasium, tilldelas ett antal nomineringar per
skola. Till dessa nomineringar
utser respektive skola sina
stipendiater. Detta år delades
totalt 129 ungdomsstipendier ut
à 3000 kronor.
M A I VO N R O S E N S P R I S - O C H
STIPENDIEFOND

Mai von Rosens pris- och
stipendiefond för ”framstående
pianopedagoger på nybörjarmetodikens område respektive för
begåvade ungdomar med piano
som sitt instrument” inrättades

1996 med syfte att gynna duktiga pianospelande ungdomar i
deras förberedande musikstudier, inriktade mot en eventuell
kommande yrkesutbildning.
Från 2016 inlemmades stipendierna ur Mai von Rosens
stipendiefond i den totala ungdomsstipendiesumman men är
fortfarande riktade till pianister, enligt fondens syfte.
Prissumman för Mai von
Rosens pedagogpris höjdes från
år 2016 till 40 000 kronor och
tilldelades pianopedagogen
Martin Lindström under akademiens högtidssammankomst
den 28 november. Ur motiveringen: ”Med största kunskap
Magnus Lindström

De nationella stipendierna är
avsedda att främja yrkesinriktade studier i Sverige och i utlandet. Stipendierna kan enligt
särskilda behörighetsregler sökas av sångare, instrumentalister, dirigenter, tonsättare samt
instrumenttekniker. De sökandena bedöms genom provspelningar eller arbetsprover av ett
stort antal specialistjuryer.

de har fördelat den summa för
lokala stipendier som ställts till
deras förfogande. Den ekonomiska hanteringen genomförs i
sin helhet av akademiens kansli
och utbetalning av medlen sker
efter rekvisition från respektive
stipendiemottagare.

Anders Bondeman

Medaljen för Tonkonstens Främjande

röm,

och

Stiftelsens ändamål är att
stödja musikverksamheten i
Mora och att ge stipendier
till ungdomar, företrädelsevis
violinstuderande, för fortsatta
högre musikstudier.
2016 års stipendier gick till:
Björn Arkö, saxofon, 22 000
kronor; Daniel Thorell, cello,
22 000 kronor; Jonas Brodin, trombon, 10 000 kronor;
Amandus Lind, violin, 10 000
kronor; Johanna Lunnegård,
violin, 10 000 kronor; Martin Thorell, trumpet, 10 000
kronor; Anton Brodin, gitarr, 6
000 kronor; David Gunnarsson,
gitarr, 5000 kronor och Samuel
Widéen, piano, 5 000 kronor.
FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR
ENSEMBLER

Sedan 2013 utdelas årligen fortbildningsstipendier för ensembler. Syftet är att under en tid
möjliggöra ensemblers fortbildning för utvalda pedagoger i

Sverige eller utlandet. Akademiens stipendienämnd utser
vilken eller vilka av de sökande
ensemblerna som kommer i
fråga för stipendiet.
Under 2016 erhöll Treitlerkvartetten akademiens fortbildningsstipendium. Ensemblen
består av Oscar Treitler och
Caroline Waldemarsson-Treitler,
violin; Jonna Inge, viola; samt
Emma Beskow, cello.
M E DA L J E R , P R I S E R O C H
STIPENDIER
M E DA L J E N FÖ R TO N KO N STE N S
FR ÄMJAN DE

Anders Bondeman tilldelas
Medaljen för Tonkonstens
Främjande för sina banbrytande insatser inom orgelkonsten.
Efter att 1965 ha vunnit en stor
tävling i holländska Harleem,
blev han en pionjär för improvisationskonsten i Sverige.
Under flera decennier utvecklade han konstformen vidare,
både som solist i stora delar
av världen, som organist i St
Jakobs kyrka i Stockholm och
– inte minst – som pedagog vid
Kungliga Musikhögskolan. Där
har generationer av organister
fått ta del av hans kunskap
såväl inom den liturgiska som

Nina Stemme

ERIK GRUDDS STIFTELSE

Nils Landgren

Gullan Bornemark

har han entusiasmerat otaliga
elever till att finna sina individuella verktygsfält, vilket
lyft varje enskild elev till hög
kvalitativ pianistisk nivå med
stabil teknisk och djup musikalisk grund.”

den konsertanta improvisationskonsten.
Gullan Bornemark tilldelas
Medaljen för Tonkonstens
Främjande för sin enastående
och mångåriga gärning som
pedagog och inspiratör, främst
för barn och unga. Sedan början av 50-talet och i ett drygt
halvsekel drev hon i Malmö sin
egen musikskola för barn, Musikleken Blåklockan. Där började hon skriva egna sånger och
texter, varav flera om trafikvett.
Den första visboken, Gubben i
lådan, kom ut 1962 och därpå
följde en stor utgivning av
sångböcker och skivor. Hon har
också genomfört omfattande
skolturnéer i både Sverige och
Norge. Gullan Bornemark har
även med stor framgång skrivit
för kyrkan, bland annat samlingen Sjung för Guds skull.
Nils Landgren tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin framstående gärning
som trombonist, sångare och
förgrundsfigur inom den svenska jazz och soul/funk-musiken.
Han har med sin ”Funk Unit”
turnerat över hela världen och
samarbetat med musiker som
Joe Sample, Maceo Parker och
Eddie Harris. Utöver sin verksamhet som musiker har han i

egenskap av konstnärlig ledare
för jazzfestivalerna JazzBaltica
och Jazzfest Berlin, samt genom
sin centralposition i skivbolaget
act, banat väg för många andra
svenska jazzmusiker. Nils Landgren har även initierat projektet
”Funk For Life” med syfte att
stödja musikundervisningen i
Kibera, Nairobi.
Nina Stemme tilldelas
Medaljen för Tonkonstens
Främjande för sina grandiosa
insatser på världens främsta
operascener. Hennes tolkningar av krävande roller som
bland andra Isolde, Brünhilde,
Turandot, Tosca och Salome
befäster hennes position i den
absoluta sångareliten. I hennes
röstbehandling finns en färgrikedom som ger de roller hon
gestaltar en unik kraft. Med
sin varma och omfångsrika
stämma uttrycker hon hela den
vuxna kvinnans känsloregister.
Hennes namn förknippas med
kvalitet, skönhet och styrka
och hon har redan skrivit in sig
i historien som en av de allra
främsta svenska sångarna.

CHRIST JOHNSON-PRISEN

Landets främsta belöningar för
tonsättare – Christ Johnsonprisen – har utdelats sedan 1958.
Det stora priset ges till ett
orkesterverk komponerat under
senare år efter förslag från en
särskild priskommitté. Verket
kan 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 samma kriterier
som för det stora priset.
Det stora Christ Johnsonpriset 2016 tilldelas Rolf Martinsson för hans Orchestral Songs
med motiveringen: ”Genom sitt
mästerliga musikaliska språk
skapar han med utgångspunkt
i Emily Dickinsons texter ett
gemensamt uttryck av stor
klanglig lyskraft”.
KUNGL . MUSIKALISKA AKADEMIENS
INTERPRETPRIS

Kungl. Musikaliska akademiens Interpretpris delas ut årligen till en artist eller ensem-

ble på högsta konstnärliga nivå
och som ses som en nyskapare
på sitt instrument och/eller
inom sin repertoar. Priset är
på 100 000 kronor och delas ut
vid Kungl. Musikaliska akademiens Högtidssammankomst.
Interpretpriset 2016 tilldelades cellisten Torleif Thedéen
”för decennier av musicerande
kännetecknat av värme, briljans och kvalitet in i minsta
detalj. Hans spel uppvisar ett
organiskt flöde som talar direkt
till lyssnaren och som ständigt inspirerar generationer av
musiker."
KUNGL . MUSIK ALISK A AK ADEMIENS
JA ZZPRI S

Jazzpriset med en prissumma om
100 000 kronor instiftades 2001
av akademien. Priset delas ut
”för ett konstnärskap av stor betydelse för den svenska jazzen”.
2016 års pris tilldelades
sångerskan och kompositören
Lina Nyberg med motiveringen:
”Lina Nyberg har under många
år och med stor konstnärlig
integritet utformat en musika-

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E

Från vänster: Rolf
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Martinsson, Marie
Samuelsson,
Torleif Thedéen,
Lina Nyberg och
Daniel Migdal.

lisk värld som med sitt lekfulla allvar inspirerat, utmanat,
förvånat och behagat. Hon har
även i kraft av sitt kulturpolitiska engagemang gjort viktiga
insatser för den konstnärligt
syftande musikens utövare.
Hennes omfattande produktion
och mångfacetterade artisteri gör henne till en av den
svenska jazzens mest kreativa
centralgestalter och en i flera
avseenden lysande förebild.”
KUNGL . MUSIK ALISK A AK ADEMIENS
FOLKMUSIKPRIS

KUNGL . MUSIKALISKA AKADEMIENS
T O N S ÄT TA R P R I S T I L L B O WA L L N E R S
MINNE

Priset instiftades till minne av
musikforskaren, pedagogen och
skriftställaren Bo Wallner och
hans mångsidiga livsgärning.

I N G VA R L I D H O L M P R I S E T

Priset instiftades av Kungl.
Musikaliska akademien till
Ingvar Lidholms 90-årsdag
och tilldelas en svensk tonsättare eller annan musikperson
som i Ingvar Lidholms anda på
ett utmärkande sätt verkat för
den nya musiken.
2016 års pris på 50 000
kronor tilldelades Marie Samuelsson med motiveringen: ”Hon
är en starkt personlig röst i den
nya svenska musiken. Hennes verk uppvisar en oavbrutet
fängslande klangfantasi och stor
tematisk bredd. Och en djup
inlevelse i människans villkor”.
INGMAR BENGTSSONPRISET

Detta pris, till minne av framlidne musikforskaren och
professorn Ingmar Bengtsson,
utdelas sedan 1992 vartannat (jämnt) år vid akademiens
högtidssammankomst för en
framstående musikvetenskaplig
forskningsinsats på förslag av
akademiens forskningsnämnd.
2016 gick priset till Christina
Tobeck. Med sina arbeten om

bland andra Karl-Birger Blomdahl, Bo Wallner, Johan Lindegren, Helena Munktell, Valborg
Aulin och många andra tonsättare har hon på ett lysande
sätt bidragit till kunskapen om
svensk musik och svensk musikhistoria. Hon förenar grundlighet och sinne för detaljernas
betydelse med en förmåga att
presentera sina resultat på ett
överskådligt och fängslande
sätt. Dessa egenskaper präglar
såväl hennes skrivna texter som
hennes många radioprogram,
med vilka hon har gjort en stor
folkbildningsinsats. Priset är på
20 000 kronor.
Christina Tobeck

Kungl. Musikaliska akademiens Folkmusikpris tilldelas
en person eller en ensemble för
ett konstnärsskap av stor betydelse för folkmusik i Sverige. I
begreppet folkmusik innefattas
inhemska och invandrade folkmusiktraditioner i Sverige idag.
Priset är på 100 000 kronor och
delades ut för första gången vid
högtidssammankomsten 2015.
Ingen utdelning 2016.

Det tilldelas en svensk tonsättare för dennes betydande och
rika konstnärliga produktion.
Ingen utdelning 2016.

Andrea Tarrodi. Foto: Louisa Sundell
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Till höger:
Finalisterna i
Solistpriset Elna
Carr, Christopher
Hästbacka och
vinnaren Sebastian Stevensson.
Foto: Arne Hyckenberg

ROLF SCHOCKPRISEN

Vart tredje år utdelas fyra internationella pris om vardera 500
000 kronor i logik och filosofi,
matematik, de visuella konsterna och de musikaliska konsterna. Ingen utdelning 2016.
SOLISTPRISET

H E R B E RT B LO M STE DT

Herbert Blomstedtstipendiet,
på 50 000 kronor, delas ut vartannat år. Det går till en ung
svensk dirigent med sådana
uppenbara kvaliteter att en
lysande karriär inom yrket kan
förutspås. Stipendiet instiftades
av Kungl. Musikaliska akademien som en födelsedagsgåva
till Herbert Blomstedt på hans
80-årsdag. Ingen utdelning
2016.
CAR I N MALM LÖ F - FO RS S LI N G S PR I S

Tonsättaren Carin MalmlöfForssling grundade 2002 en
stiftelse i sitt eget namn med
syfte att stimulera det svenska
konstmusiklivet. Detta sker i
första hand genom utdelandet av ett pris till en svensk
tonsättare.

Carin Malmlöf-Forsslings
tonsättarpris 2016, på 75 000
kronor, tilldelades Andrea Tarrodi med motiveringen: ”Andrea Tarrodi är född 1981 och
har under det senaste decenniet
etablerat sig som en av sin generations mest anlitade tonsättare. Hennes imponerande
verklista spänner över soloverk,
elektroakustiska verk, kammarmusik, körmusik, solokonserter
sceniska verk och orkesterverk av varierande storlek och
besättning. Inspirationen från
naturen – både dess regelbundenhet och dess nyckfullhet,
är påtaglig i Andrea Tarrodis
musik. Flyhänt, lyhört och med
stor varsamhet komponerar
hon fram sin egen inre ton där
klang, formspråk och kolorit
bildar en dynamisk helhet”.

Solistpriset är en nationell
tävling för sångare och instrumentalister som genomförs
vartannat år. Syftet med tävlingen är att presentera några
av Sveriges mest framstående
yngre musiker för en större publik. Tävlingen avser konstmusikområdet och står öppen för
sångare och instrumentalister
som provspelar till Kungl. Musikaliska akademiens nationella
stipendieprov.
Från och med 2012 genomförs Solistpriset i samarbete
mellan Kungl. Musikaliska
akademien, Sveriges Radio/
Berwaldhallen, Göteborgs
Symfoniker och Musik i Syd.
Avgörande i tävlingen är de
tävlandes konstnärliga insikt,
tekniska behärskning samt
deras musikaliska gestaltning
och sceniska kommunikationsförmåga. Den sammanvägda
bedömningen ska ge vid han-
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den att den slutliga vinnaren
har uppenbara förutsättningar
och utsikter att kunna hävda
sig väl som solist i både svenskt
och internationellt musikliv.
Efter provspelningarna
till de nationella stipendierna
under hösten 2015 utsågs 16
tävlande till en uttagningsomgång som genomfördes den
11-12 november 2015 i Studio 2,
Radiohuset i Stockholm. Utifrån denna valdes tre finalister
ut för att tävla om att bli 2016
års Solistprisvinnare tillika P2Artist. Finalen gick av stapeln i
Berwaldhallen i Stockholm den
16 januari 2016 kl. 15.00.
De tre finalisterna var
violinisten Elna Carr från Ängelholm, pianisten Christopher
Hästbacka från Stockholm och
fagottisten Sebastian Stevensson

från Sigtuna som spelade sina
respektive verk tillsammans
med Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av
dirigenten Jaime Martin.
Berwaldhallens konserthuschef Helena Wessman var
tävlingens konferencier och
finalen direktsändes i Sveriges Radio P2 från en välfylld
konsertsal. Vinnare 2016 blev
Sebastian Stevensson.
HÅKAN MOGRENSTIPENDIET

Håkan Mogrens stipendium
instiftades 2012 och delas ut för
och till insatser för mänskligt
välbefinnande.
2016 års stipendium på 125
000 kronor tilldelades violinisten Daniel Migdal. Han kombinerar ett brinnande intresse
för den nyskrivna musiken med

insiktsfulla gestaltningar av
den klassiska repertoaren. Med
sin genuina musikalitet och
bländande teknik har han en
alldeles speciell förmåga att beröra lyssnaren med sina personliga tolkningar, både som solist
och som kammarmusiker.
ALICE BAB S JA ZZSTIPEN DIU M

Stipendiet delas ut årligen med
de vägledande kriterierna: ung
vuxen max 30 år, jazzprofil,
gränslös, improvisation.
Basisten Mai Agan tilldelas
Alice Babs Jazzstipendium
2016 på 50 000 kronor: ”Mai
Agan har tack vare sin genuina
talang och sitt dedikerade arbete etablerat sig som en djupt
fängslande och uppskattad
musikskapare. Hennes musik
genomsyras av en öppenhet
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inför såväl traditionen som inför
nya uttryck, vilket väl ansluter
till Alice Babs anda.”

kronor vardera tilldelades Paul
Helltén och Ingalill Sörlin:
”Genom sin inspirerande
och kreativa pedagogik får
Paul Helltén sina elever att på
nya sätt lära sig spela klassisk
gitarr. Övningarna fokuserar
ofta på snabbhet, flexibilitet
och styrka. Hans engagerande
undervisning har lett till att
många av hans elever erhållit stipendier och även vunnit musiktävlingar. Flera har
dessutom gått vidare till högre
studier och ett liv som yrkesmusiker.”
”Med sitt stora engagemang
har Ingalill Sörlin utvecklat
inspirerande metoder för arbetet med barn och unga inom
musikundervisningen. Hon har
en unik förmåga att verkligen

G Ö R A N L A G E R VA L L S
P E DAG O G ST I P E N D I U M

Varje år belönar Göran Lagervalls stiftelse betydelsefulla
insatser inom det musikpedagogiska området med särskild
hänsyn till utveckling och
förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen bland barn och
ungdom. Stipendiaterna utses
av akademiens styrelse efter
förslag från Sveriges Musikoch Kulturskoleråd (SMoK),
och får ta emot stipendierna
vid akademiens högtidssammankomst.
2016 års stipendier om 25 000

se alla barn i sin verksamhet
och att stimulera till gränsöverskridande samarbeten. Detta
gäller inte minst i mötet med
nyanlända barn och ungdomar
där hennes arbete med musiken
bidrar till att stärka språkinlärning och språkförståelse.”
G Ö R A N L A G E R VA L L S
MUSIKSTIPENDIUM

Stipendiet delas ut årligen vid
akademiens högtidssammankomst av Göran Lagervalls
stiftelse till lärare vid någon
av landets musikhögskolor för
betydelsefulla pedagogiska insatser. Stipendiet är på 25 000
kronor.
2016 år stipendium tilldelades Staffan Hedin : ”Med djup
musikteoretisk kunskap, stor
P e t e r v a n To u r

Staffan Hedin

Paul Helltén

Ingalill Sörlin
tar emot Göran
Lagervalls pedagogstipendium ur
Riksmarskalkens
hand.

erfarenhet och ett brinnande
intresse utvecklar han ständigt nya undervisningsformer
och arbetsmetoder. Därigenom lyckas han utveckla varje
students kunskaper inom detta
område, utifrån vars och ens
förutsättningar. Otaliga är de
kyrkomusiker, musiklärare,
teoripedagoger, dirigenter
och tonsättare som har fått en
gedigen musikteoretisk grund
genom hans undervisning.”
HILDING ROSENBERGS FOND FÖR
SVEN SK M USIKFORSKNING

Fonden delar ut stipendier på
förslag av akademiens forskningsnämnd.
2016 gick stipendiet till
musikforskaren Peter van Tour
för hans doktorsavhandling
Counterpoint and Partimento.
Methods of Teaching Composition in Late Eighteenth-Century
Naples. De forskningsresultat
som presenteras i denna metodiskt synnerligen genomarbetade studie, har väsentligt fördjupat kunskapen om
innehållet i de ledande neapolitanska skolornas kompositionsundervisning vid slutet av
1700-talet. Avhandlingen har
kompletterats med två omfattande webbdatabaser som utgör

värdefulla redskap för forskare
inom området. Stipendiet är på
20 000 kronor.
HARALD GÖRANSSONS
STIPENDIEFOND

Stipendiet delas ut vartannat
år och har till syfte att stödja
musikvetenskaplig forskning
rörande kyrkomusik, främst
svensk. Ingen utdelning 2016.
CARL-ALLAN MOBERG STIPENDIET

Carl-Allan Mobergs fond för
musikvetenskap delar ut stipendier vart tredje år. Ingen utdelning 2016.
OLU - BIRGIT JEPPSONS FOND FÖR
MUSIKTERAPI

Olu-Birgit Jeppsons fond för
musikterapi skall enligt donationsbestämmelserna användas
för musikterapiutbildning i
Sverige eller i utlandet i form
av stipendier, till exempel för
längre eller kortare kurser,
deltagande i internationella
musikterapikonferenser och

studieresor etcetera. Fonden
förvaltas i akademien i samråd
med Kungl. Musikhögskolan
i Stockholm och Karolinska
Institutet.
Under året beviljades 76 000
kronor:
Karen Aliaga, Maria Diephuis, Anna Landström, Lena
Risdal, Marie Sandelin och Olga
Vetosjkina. Bidrag för egenterapi inom ramen för musikterapiutbildning vid Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.
Pernilla Hugosson. Bidrag för
deltagande i konferens i Falun.
”7th Conference on Nutrition and Nurture in Infance
and Childhood a Bio-Cultural
Perspective”.
Gabriella Rudstam och
Margareta Wärja. Bidrag för
deltagande i konferens i Aten,
”Guided Imagery and Music”.
Pernilla Hugosson och Linn
Johnels. Bidrag för deltagande i
konferens i Wien, ”10th European Music Therapy Conference”.
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GUNNAR OCH JUDITH

STI PEN DI ER U R STEN FRYKB ERGS

DE FRUMERIES STIPENDIER

MINNESFOND

Fonden utdelar stipendier till
personer som ”under en 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”. Mottagare av
2016 års stipendium var pianisten Anna Christensson som
fick 50 000 kronor, och musikforskaren Christina Tobeck som
tilldelades 20 000 kronor.

1983 avled den legendariske
dirigenten, pianisten och
radioprofilen Sten Frykberg. I
samband med hans bortgång
inrättades en stipendiefond med
ändamålet att ”främja forskning
och vidareutbildning på det
musikaliska området”. Redan
från början riktades utdelningen
mot ett område där stipendier är
mycket angelägna men samtidigt förhållandevis sällsynta,
nämligen musikerna i landets
professionella orkestrar. Stipendier delas också ut till ensembler och tonsättare. Mottagare
av 2016 års stipendier var:

EUGEN HEDBERGS MUSIKFOND

D A G M A R G U S TA F S O N S F O N D

Denna fond instiftades 1984
med syftet att ”söka bevara och
föra vidare de vokalmusikaliska
ideal som Dagmar Gustafson
utvecklat och företrätt i sin
gärning som sångpedagog”.
Ingen utdelning 2016.

Anna Christensson

Eugen Hedbergs musikfond
delar ut ett årligt stipendium
till mottagare som ”gjort sig
förtjänta av en uppmuntran
inom den seriösa opera- respektive operettmusiken eller
sången”. 2015 år stipendium om
20 000 kronor gick till sångerskan Emilia Utter Mangsbo.

Dalasinfoniettans blåssektion tilldelas 50 000 kronor
för studiebesök till Göteborgs
Konserthus och coachning av
Ole Kristian Dahl, solofagottist i Göteborgs Symfoniker.
Wirénkvartetten tilldelas 25
000 kronor för inspelning av
Dag Wiréns fyra stråkkvartetter.
Chris Parkes, valthornist och
stämledare i Sveriges Radios
Symfoniorkester, tilldelas 20
000 kronor för att utforska och
utveckla klangmöjligheterna
i ett projekt tillsammans med
tonsättaren Britta Byström i
ett nyskrivet verk för valthorn,
violin/viola och piano.
Malin William-Olsson,

Monica Dominique tar emot Olle
Adolphsons minnespris. Till höger
Kristina Adolphson
och Per Adolphson.

violinist i Sveriges Radios
Symfoniorkester, tilldelas 20
000 kronor för att utforska och
utveckla klangmöjligheterna
på akustisk violin med hjälp
av elektronisk utrustning, i ett
beställningsverk av tonsättaren
Steingrimur Rohloff.
Katarina Andreasson, 1:e
konsertmästare och dirigent
i Svenska Kammarorkestern,
tilldelas 20 000 kronor, för
att studera arbetsmetoden hos
Orpheus Chamber Orchestra
för utveckling i orkesterformen
för Svenska Kammarorkestern.
Mia Widestrand, piccolaflöjtist Göteborg Wind Orchestra,
tilldelas 15 000 kronor för att
utvecklas och inspireras av piccolisterna Michael Hasel och
Frauke Ross i Berlin.
Stipendierna delades ut vid
en konsert i Berwaldhallen
lördag 22 oktober.
OLLE ADOLPHSONS MINNESPRIS

Pris och stipendium utdelas
till minne av kompositören,
textförfattaren och vissångaren
Olle Adolphson. Priset ges för
betydande insatser inom visdiktningens område. Stipendiet
skall användas till utbildning
eller forskning.
Olle Adolphsons minnespris

för år 2016 om 50 000 kronor
tilldelades kompositören och
artisten Monica Dominique
och sångensemblen Amanda
från Göteborg fick årets Olle
Adolphsonstipendium på 20
000 kronor. Utdelning skedde
den 2 maj.
AN D E RS LÖ N N S R E S E STI PE N DI U M

Stipendiet är instiftat för att
uppmuntra till svenskt deltagande i iaml*:s konferens som
äger rum under sommarhalvåret varje år på olika platser runt
om i världen. 2016 års resestipendium gick till Inger Jullander.
* International Association of Music

Libraries, Archives and Documentation Centres.

ST I P E N D I E R O C H B I D R AG T I LL
MUSIKVETENSKAPLIG FORSKNING

2016 utdelades stipendier och
lämnades bidrag ur Stina och
Erik Lundbergs fond samt
Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse till ett belopp av 163
650 kronor till:
Maria Bania: Bidrag för
konferensdeltagande med accepterat paper, ”Musicology
applied to the Concert: Performance Studies at work” i Baeza.
Elisabet Belgrano: Bidrag
för deltagande med accepterat

paper i konferensen ”Artistic
Research”, Haag, samt konferensdeltagande med accepterat
paper, ”International Musicological Society, 20th Quinquennial Congress” i Tokyo.
Cecilia Björck: Bidrag för
konferensdeltagande med accepterat paper, ”19th Biennal
International Association for
the Study of Popular Music
Conference” i Kassel.
Joacim Claesson: Resebidrag
för arkivstudier i Stockholm,
avseende magister-uppsats om
Elsa Stenhammar.
Tove Dahlberg: Bidrag till
resor i samband med konstnärligt forskningsprojekt kring
genuskreativ gestaltning.
Jacob Derkert: Bidrag till
konferensdeltagande med accepterat paper, ”International
Musicological Society, 20th
Quinquennial Congress” i
Tokyo.
Annika Falthin och Peter
Falthin: Bidrag för deltagande
med accepterat paper i konferens ”The International Conference on Music Perception and
Cognition” i San Fransisco,
samt för deltagande med accepterat paper i ”8th International
Conference on Multimodality”
i Kapstaden.
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E KO N O M I S K A B I D R AG

Föreningen Svenska Tonsättare
repertoarpresentation för nya orkesterverk av svenska tonsättare.
Svenska samfundet för musikforskning, konferens ”Musikforskning i dag”.
Bengt Olof Engström 90 år.
Gotlands Tonsättarskola,
Ljudvågorfestivalen 2016.
Jörgen Pettersson, ”Svensk
musikvår”.
Ideella Föreningen World
Voice, genomförandet av
” Världsröstdagen/Worls Voice
Day 2016”.
Folkets Hus och Parker, Jenny
Lind-turné i usa 2016.
kvast, ny hemsida.
Berwaldhallen, ”Riksting
2016”.
Lennart Åberg, skivinspelning med svensk 70-talsjazz.
VISSA STIFTELSER OCH
FONDER
S T I F T E L S E N S T R Å K I N S T R U M E N TFON DEN TILL LARS JÄRNÅKERS
MINNE

Stiftelsen Stråkinstrumentfonden till Lars Järnåkers
minne (Järnåkerfonden) är en
självständig stiftelse i Kungl.
Musikaliska akademiens för-

valtning. Stiftelsen grundades
1976 och bygger på omfattande
donationer av stråkinstrument
och kapital från industrimannen Erik Järnåker (1904-92) till
minne av hans avlidne son Lars
Järnåker. Stiftelsens ändamål
är att förvalta en unik samling
stråkinstrument och att låna
ut dem till högt meriterade
musiker.
I instrumentsamlingen ingår ett 80-tal stråkinstrument,
de flesta gjorda av mycket
framstående italienska och
franska byggare under 1700och 1800-talen. Exempelvis
ingår violiner av mästare som
Stradivarius och Guadagnini
i samlingen. Där ingår också
många toppinstrument byggda
av senare mästare.
Stråkinstrumentfondens instrument lånas företrädesvis ut
till unga begåvade musiker för
solisframträdanden, till framstående solister och till stämledare i professionella orkestrar
och ensembler.
Att köpa ett instrument av
den kvalitet som fondens samling representerar, ligger idag
utom ekonomiskt räckhåll för
de flesta. Med hjälp av Järnåkerfonden får många musiker
möjlighet att spela på instru-

ment av yppersta kvalitet,
något som i hög grad gagnar
svenskt musikliv.
Varje år på Trettondagsafton arrangerar Järnåkerfonden en konsert till minne
av instiftaren Erik Järnåker.
Dessa konserter som ges på
Musikaliska i Stockholm har
kommit att bli ett känt och
uppskattat inslag i musiklivet
och är välbesökta. Medverkande är musiker som spelar på
låneinstrument från Stråkinstrumentfonden. Det är gratis
inträde och musikerna spelar
utan ersättning.
Vid Järnåkerkonserten 2016
framförde Dahlkvistkvartetten
verk av Joseph Haydn, Aulis
Sallinen och Valborg Aulin.
Läs mer om Järnåkerfondens verksamhet, lånekriterier
och lånevillkor på hemsidan
jarnakerfonden.se.
SA LTÖ ST I F T E L S E N

Saltöstiftelsen, inrättad av
donatorn Erik Järnåker, delar
ut sina Järnåkerstipendier, ett
tonsättarstipendium för att
premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade
av svenska tonsättare och två
stråkmusikerstipendier till
unga stråkmusikstuderande.
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Interiör från Alfvéngården.

2016 års tonsättarstipendium
på 100 000 kronor tilldelades
Kent Olofsson för hans stort
upplagda kammarmusikverk
Champs d’etoiles för kontratenor, barockviolin, blockflöjt,
viola da gamba och teorb. ”Genom Kent Olofssons suggestiva
och idiomatiska bruk av äldre
instrument, i en för barocken
typisk generalbasbesättning,
beledsagas sången och texterna
av ett variationsrikt kammarmusikspel som ständigt driver
musiken framåt. Anmärkningsvärt är hur den musikaliska formen tar upp stildrag från
senrenässansens madrigaler
och den tidiga barockkantaten
likväl som epokens instrumentella sviter. Härigenom skapas
ett dialogiskt valv som spänner
över flera århundraden. Det
genomgående subtila användandet av mikrotonalitet och
den avslutande presentationen
av elektroakustiskt material i
svitens coda, ett slags ex deus
machina, förenar, som genom
ett trollslag, den tidiga musikens experimenterande med
vår tids angelägenheter till ett
tillstånd av ett gemensamt nu
bortom tid och rum” (ur prismotiveringen).
2016 års stråkstipendiater

var violinisten Agata Kawa Cajler och cellisten Antonio Hallongren som fick ta emot var sitt
stipendium om 75 000 kronor.
HUGO ALFVÉN FONDEN

Hugo Alfvén fonden, som är en
fond inom akademien, förvaltar
rättigheterna till Alfvéns musik
och andra verk samt tonsättarens sista hem, Alfvéngården i
Tibble, Leksand. Alfvéngården
är en museifastighet, sommartid öppen för allmänheten, den
gångna sommaren med ungefär samma besökssiffror som
närmast föregående år. Gårdens intendent sedan många år,
Anders Lian, gick i pension i
början av året. Ny intendent är
Zanna Brodin.
Varje år i början av juli anordnas en Alfvéndag på gården
i Tibble inom Musik vid Siljans
ram. Festivalen upphörde
emellertid hösten 2015. Den 9
juli arrangerades detta arrangemang för första gången utan
Musik vid Siljans stöd. Publiken mötte dock upp lika troget
som tidigare år. Som vanligt
delade fonden vid detta tillfälle ut stipendier till elever vid
Musikkonservatoriet i Falun.
Detta år gick belöningarna till
Madeleine Franzén som spe-

lar cello, fagottisten Johannes
Greding Herjö och trumpetaren
Love Nordkvist.
I programmet ingick Siljansnäs sockenspelmän som
under ledning av Alm Nils
Ersson spelade låtar. Dalasinfoniettans kör under ledning av
David Lundblad sjöng sånger
av Alfvén och andra tonsättare.
Ett nytt inslag i gårdens
verksamhet var en serie med tre
konserter med kammarmusik.
Fonden genomför ett
långsiktigt arbete för att ge ut
Alfvéns orkesterverk i moderna utgåvor. Joakim Tillman,
docent i musikvetenskap vid
Stockholms universitet, har
fortsatt sitt arbete med att
edera Alfvéns orkestersånger.
Planer finns på att ge ut tonsättarens andra symfoni. Under
arbete är också en biografi om
Hugo Alfvén som skrivs av
musikvetare Tobias Lund.
ROSENBORG-GEHRMANS
STIPENDIUM

Stiftelsen grundades 1950
genom en donation av musikförläggare Einar Rosenborg
och hans maka Inge BahnsonRosenborg. Förutom att genom
Gehrmans Musikförlag ab
främja utgivningen av värdefull
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svensk musik utdelar stiftelsen
en rad stipendier och bidrag till
olika ändamål.
Studiestipendiet tilldelas en
svensk musikstuderande inom
det vokala eller instrumentala
området som visat en begåvning utöver det vanliga, och
som befinner sig i ett viktigt
stadium i sin utbildning.
2016 års stipendium om 150
000 kronor tilldelades jazzpianisten Alexander Zethson.
Akademiens pianojury
skriver i sitt utlåtande att
”Alexander Zethson är en
personlig konstnär med outtröttligt musikaliskt flöde och
energi. Han har en berättande
och starkt gestaltande förmåga,
en oerhört säker dramaturgisk
begåvning och en vilja att ta
stora konstnärliga risker och
lyckas varje gång”.
PROGRAMVERKSAMHET
KLINGANDE AKADEMI

Akademiens serie Klingande
Akademi fortsatte under 2016
med åtta mycket uppskattade
program. Moderator för Kling-

ande Akademi var, om inte
annat anges, Sven Kristersson,
professor i sång vid Malmö
Musikhögskola. Fyra program
genomfördes på Konserthuset
i Stockholm och de övriga fyra
i Storkyrkan, på Prins Eugéns
Waldemarsudde, på Musikaliska
och på Kungl. Musikhögskolan.
Den 9 februari hade låg
fokus på barns sjungande.
Körpedagogen och körforskaren Gunnel Fagius, körledaren
Christoffer Holgersson och en
barnkör från Adolf Fredriks
församling medverkade. En
hel rad körsånger framfördes
av kompositörer som Georg
Riedel, Emmy Köhler, Egil
Hovland, Tomas Boström, Sven
Kjörling, Dan och Gullan Bornemark och Kerstin Anderby.
Musiken är en stark beståndsdel av den kyrkliga riten.
Detta aktuella ämne belystes
i Storkyrkan den 23 februari
av sångerskan och forskaren
Susanne Rosenberg, domkyrkoorganisten Mattias Wager,
musikforskaren Mattias Lundberg, körledaren Gary Graden
och moderatorn Sven Kristers-

son. Det framfördes koraler,
församlingssång, orgelmusik
och långdans i kyrkogången.
Under festivalen Svensk
Musikvår den 19 mars bjöd
akademien in till ett välbesökt
samtal på Musikaliska under
rubriken ”Två om vår samtid”.
Publiken fick möta tonsättarna
Kim Hedås och Kent Olofsson under ledning av moderatorn Henrik Frisk. Ensemblen
Norrbotten neo spelade musik
av båda tonsättarna.
Under rubriken ”Grünewald & Pergament” presenterade akademien den 11 april
tillsammans med Föreningen
för judisk kultur i Sverige en
förlängd Klingande Akademi
om Isaac Grünewald och Moses Pergament. Denna gång
passande nog i Grünewaldsalen
på Konserthuset i Stockholm.
Medverkade gjorde författarna
Per Gedin och Carl-Gunnar
Åhlén, musikforskarna Henrik
Rosengren och Ludvig Qvarnström. Sånger och kammarmusik av Moses Pergament
framfördes av sångaren Wiktor
Sundqvist, violinisten To-
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Tobias Ringborg,
violin, Anna Christensson, piano och
Erik Wahlgren, cello,
framför musik av
Moses Pergament i
Klingande akademi.
Foto: Max Låke.

bias Ringborg, cellisten Erik
Wahlgren och pianisten Anna
Christensson.
Med fokus på en nyutkommen biografi om Gösta
Nystroem var Prins Eugéns
Waldemarsudde skådeplats för
en Klingande Akademi den 25
september. Författaren Anders
Edling och skådespelaren,
tillika Nystroems barnbarn,
Jessica Zandén samtalade med

moderatorn Sven Kristersson.
Vokalharmonin sjöng ett urval
av Nystroems körmusik under
ledning av dirigenten Fredrik
Malmberg.
100-årsfirandet av Karl-Birger Blomdahl uppmärksammades bland annat med en speciell
Blomdahl-vecka på Konserthuset. Akademien bjöd den 4
oktober in till ett samtal med
blomdahlexperten och musik-

forskaren fil.dr. Christina Tobeck. Pianisten Martin Sturfält
och cellisten Amalie Stalheim
framförde pianostycken och
kammarmusik av Blomdahl.
För fjärde året i rad genomfördes en Klingande
Akademi i samarbete med
Kungl. Musikhögskolan och
deras kompositionsutbildning.
Den 28 oktober samtalade två
komponerande jazzmusiker

Susanne Rosenberg, Mattias Lundberg och Sven Kristersson diskuterade "Musiken och riten" i Klingande akademi. Foto: Max Låke.
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om varandras musik. Georg
Riedel och Cecilia Persson
samtalade under professor
Joakim Milders modererande
i Kungl. Musikhögskolans nya
Nathan Milsteinsal. Musik av
båda tonsättarna framfördes
av saxofonisten Fredrik Ljungqvist, pianisten Adam Forkelid,
trummisen Jon Fält och basisten Per Ola Landin.
Tonsättaren och författaren
Gunnar Valkare var huvudperson i årets sista Klingande
Akademi den 8 november.
Detta med anledning av hans
bok Varifrån kommer musiken.
Han samtalade med moderatorn Sven Kristersson och
pianisten Mats Jansson tolkade
valda delar ur Valkares produktion för piano.
OERHÖRT OHÖRT

Den sista säsongen av serien
Oerhört Ohört där Kungl.
Operan och akademien i samarbete presenterade sällan spelad svensk musik av tonsättare
knutna till operan avslutades
med två konserter under våren.
Den 3 februari spelades och
sjöngs musik av Ture Rangström. Man fick höra delar
ur operorna Kronbruden och
Gilgamesj samt stråkkvartetten

Un notturno nella maniera di
E.Th.A.Hoffmann. Medverkade
gjorde Karin Ingebäck sopran, Per-Håkan Precht tenor,
Marianne Eklöf mezzosopran,
Inese Klotina piano, BengtÅke Lundin piano, Tale Olsson
violin, Jannica Gustafsson
violin, Emilie Hörnlund viola
och Tamara Bohlin cello.
Lars-Erik Larsson och
Karl-Birger Blomdahl stod i
centrum för den sista konserten i serien den 21 april. Denna
kväll spelades utdrag ur Larssons opera Prinsessan av Cypern

(1937) och Blomdahls Aniara
(1959), Larssons Quattro Tempi
– Divertimento för blåskvintett,
samt sånger och kammarmusik av Blomdahl. Medverkade
gjorde Fredrik Söhngen, oboe,
Peter Friedholm, flöjt, Staffan
Mårtensson, klarinett, Anders Engström, fagott, Martin
Schöpfer, valthorn, Sara Olsson,
sopran, Jon Nilsson, tenor, Susann Végh, mezzosopran, Karin
Andersson, sopran, Lina Kindblad, mezzosopran, Kristina
Martling, alt, James Grossmith,
piano och Martin Virin, piano.
Gunnar Valkare
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Akademiens interpretpristagare, stråktrion ZilliacusPerssonRaitinen, genomförde en
uppskattad interpretpriskonsert på Vara Konserthus den 3
november 2016. Vid konserten
framfördes musik av Ludvig
van Beethoven, György Kurtág
och Anton Webern.
ALFVÉNGÅRDEN

Under sommaren 2016 genomfördes tre konserter på
Alfvéngården i Tibble. Den
9 juli firades den sedvanliga
Alfvéndagen med bland andra
spelmän, Dalasinfoniettans kör
och stipendiater från Musikkonservatoriet i Falun. Under
rubriken ”Kammarmusik i Alfvéns salong” bjöds på konsert
den 20 juli med harpisten Clara
Heinemann och klarinettisten
Lotta Pettersson van der Poel
och den 5 augusti med sångerskan Ann-Kristin Jones och
pianisten Anna Strålfors.
SEMINARIER

Till seminariet den 14 mars
med rubriken ”Musiken,
kyrkan och samhället” kom 55
personer. Bland annat diskuterades vem som har makten över
musiken i Svenska kyrkan och

kyrkan som arena för musikaliskt nyskapande. Dessutom
redogjordes för Svenska kyrkans förslag till ny befattningsstruktur för kyrkomusiker.
”Vad gör tonsättare? Forskning om att skriva musik i
vår tid" var rubriken på årets
andra seminarium som hölls på
akademien den 6 april. Aktuell
forskning presenterades och
diskuterades av medverkande
musikforskare och tonsättare. Bland annat behandlades
tonsättarens roll, den samtida
tonsättarens begränsningar och
möjligheter, att konstruera en
konstnärlig identitet och konstnärliga processer.
Rapporter från seminarierna
finns att ladda ner från akademiens hemsida.
P U B L I K AT I O N E R
S V E N S K A T O N S ÄT TA R E :
G Ö S TA N Y S T R O E M

Författare: Anders Edling
Gidlunds förlag
Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 138
Gösta Nystroem lärdes
upp av sin far i både bildkonst
och musik. På 1910-talet var
han en ung målare/musiker
som stegade in i nya världar i

Matisses och Debussys, senare
också Stravinskijs spår. Med
åren utvecklades han sedan till
en av landets främsta symfoniker, med verk där den musikaliska arkitekturen alltid stod i
centrum och ”stora klangblock
eller vertikala klangpelare”
byggdes efter principer som
delvis var inspirerade av kubismen. Genom all hans musik
går det samtidigt en känsloström, tonen från en ”obotlig
romantiker”. Dualismen mellan
arkitektur och känsla finns
ännu i hans sista, vitala symfoni, skriven av en 75-åring.
S V E N S K A T O N S ÄT TA R E :
MOSES PERGAMENT

Författare: Carl-Gunnar Åhlén
Gidlunds förlag
Kung. Musikaliska akademiens
skriftserie nr 139
Den som överlever inte bara
sin egen generation utan även
de nästföljande brukar kallas
klassiker. I så fall måste Moses
Pergament (1893–1977) anses
som klassiker eftersom han
fortfarande engagerar människor så långt efter sin död. Med
utgångspunkt i den berömda
örfil som han tilldelade dnkritikern Wilhelm PetersonBerger har nyligen en historiker
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fyllt till ännu en lucka i den
svenska antisemitforskningen.
Och nu har en av Pergaments
efterträdare på svd, Carl-Gunnar Åhlén, skrivit den första
tonsättarbiografin om honom.
Med hjälp av både kända och
okända källor samt egna musikanalyser har han försökt rekonstruera hans livspussel. Bland
annat har han kartlagt skapelse
historien bakom Pergaments
mest kända verk, Den judiska
sången, och gjort djupdykningar
i hans sista kraftprov, den ännu
inte framförda operan Abram’s
Erwachen som han komponerade till text av nobelpristagaren
Nelly Sachs.
KUNGL . MUSIKALISKA AKADEMIEN
OCH FOLKMUSIKEN

Författare: Märta Ramsten
Gidlunds förlag
Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 141
Kungl. Musikaliska akademien
instiftades av Gustav iii år 1771.
Den har allt sedan dess varit en
självständig och viktig musikinstitution i landet. Dess främsta uppgift har varit att främja
musiklivets olika områden och
fram till 1971 även ha huvudansvaret för den högre musikutbildningen i Sverige. Det är

framför allt tonkonsten, den
så kallade konstmusiken, som
stått i centrum för akademiens
arbete. Hur har då akademien
och dess ledamöter ställt sig till
folkmusik, jazz och populärmusik i olika former?
I denna bok är det akademiens förhållande till landets
folkliga musiktraditioner som
står i fokus. Inom akademien
betraktades folkmusiken till
att börja med som fornminnen,
senare som råvara i nationell
tonkonst, som legitimation
för svenskhet och idag som en
musikgenre med konstnärliga
utövare. Denna ”förflyttning” i
den musikaliska hierarkin är en
process som författaren följer
genom att väga initiativ och
skeenden på folkmusikområdet
mot akademiens relation till
folkmusiken såsom den avspeglas i akademiens protokoll och
handlingar från 1771 och fram
till idag.
F R A N Z B E R WA L D – B E LY S N I N G A R
OCH REFLEKTIONER

Redaktör: Gunnar Ternhag.
Författare: Lennart Hedwall, Margareta Rörby, Karin
Hallgren, Mattias Lundberg,
Dan Olsson, Tobias Ringborg,
Gunnar Bucht, Hans Gefors

och Gunnar Ternhag.
Gidlunds förlag
Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 137
Franz Berwald (1796–1868) är
utan tvekan en av Sveriges mest
betydande tonsättare. Allra
mest framförs hans symfonier
och hans stråkkvartetter. Men
hans musikaliska produktion
är väsentligt större än så och
framför allt mer varierad.
1962 inleddes arbetet med att
ge ut Franz Berwalds samlade verk i kritiska editioner:
Franz Berwald. Sämtliche
Werke(Bärenreiter-Verlag).
Första bandet kom 1966, sista
2012. För att markera den unika
Berwald-utgåvans fullbordan
hölls den 1 oktober 2014 ett
symposium i Kungl. Musikaliska akademien. Denna bok
innehåller symposiebidragen i
omarbetad form.
FORSKNINGSNÄMNDEN

Forskningsnämnden bidrar
genom sin verksamhet på olika
sätt till akademiens målsättning att stödja och utveckla
svensk musikforskning, både
vetenskaplig och konstnärlig.
Nämnden har tre huvuduppgifter: att föreslå mottagare
av forskningsstipendier efter
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ansökan, att föreslå innehavare av priser och stipendier
av priskaraktär inom forskningsområdet, samt att anordna seminarier kring aktuella
forskningsrelaterade frågor.
Forskningsstipendier
beviljas för aktivt deltagande
i konferenser, i första hand utanför Sverige, samt för begränsade forskningsinsatser, såsom
arkivstudier. Till nämndens
uppdrag hör också att föreslå
mottagare av Anders Lönns
resestipendium för musikbibliotekarier.
De priser och större stipendier som faller inom Forskningsnämndens ansvarsområde
är Ingmar Bengtsson-priset,
Hilding Rosenbergstipendiet
och Harald Göranssonsstipendiet. Forskningsnämnden föreslår pristagare och utarbetar
förslag till prismotiveringar.
Den 6 april 2016 anordnade
Forskningsnämnden ett heldagsseminarium med rubriken
”Vad gör tonsättare? Forskning
om att skriva musik i vår tid”.
Huvudansvarig för seminariet
var nämndledamoten, fil. dr
Tobias Lund. Seminariet finns
dokumenterat i form av minnesanteckningar på akademiens
webbplats.

P U B L I K AT I O N S N Ä M N D E N

Publikationsnämnden ansvarar för akademiens skriftserie,
som innehåller texter inom vitt
skilda ämnesområden med musikalisk anknytning. Nämnden
granskar insända manuskript
men kan också själv initiera
skrifter. En angelägen del av
skriftserien utgörs av akademiens tonsättarbiografier, där
de utvalda tonsättarna i lättillgänglig form presenteras
mot bakgrund av den tid de har
verkat i. Ledamöterna i nämnden fungerar både som lektörer
och redaktörer i nära samarbete
med författare och förlag.
Publikationsnämnden har
också ett nära samarbete med
Forskningsnämnden, bland
annat i samband med större
seminarier eller symposier.
L E VA N D E M U S I K A RV

Visionen bakom projektet är att
det rika svenska musikaliska
kulturarvet ska tillgängliggöras
och därigenom bli en självklar
del av den musik som spelas i
Sverige. Syftet är att inventera,
bedöma och tillgängliggöra
skatter ur vår oskyddade musik
(det vill säga musik vars upphovsmän avled för mer än 70 år
sedan). Det handlar inte bara

om den idag okända musiken.
Även en stor del av de främsta verken av våra mest kända
tonsättare och som tidigare har
funnits i tryckt form finns idag
inte längre att få tag på.
Projektet har initierats av
akademien och är ett samarbete
med Statens Musikverk, Statens Musik- och teaterbibliotek, Svensk Musik och Sveriges
Radio. Härtill kommer ett
stort antal professionella skribenter, översättare och editörer
av källkritiska utgåvor.
Levande Musikarv har
följande beståndsdelar: En generell inventering av musiken,
uppbyggandet av en specialkonstruerad databas på en egen
hemsida med tonsättarbiografier och detaljerade verkförteckningar på både svenska och
engelska, notutgåvor som finns
nedladdningsbara på hemsidan
och/eller i tryck från Svensk
Musik, inspelningar (bland
annat en mängd nyinspelningar
av Sveriges Radio), nya biografiska texter, verkkommentarer med mera på svenska och
engelska samt översättning till
engelska av redan existerande
litteratur om svensk musik.
Levande Musikarv knyter
även samman källkritisk notut-
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givning av de bästa verken och
musikvetenskaplig forskning
med ett aktivt arbete för att få
musiken framförd vid offentliga konserter.
Projektet startade 2012 och
arbetet har hittills varit mycket
framgångsrikt. Ett omfattande
nätverk av experter och forskare har byggts upp. Ett stort
antal musikverk har inventerats
och mer än 1500 verk har gjorts
tillgängliga för allmänheten
via databasen i form av källkritiska och emenderade editioner.
Dessutom har 290 tonsättarbiografier publicerats – många
av dessa över tonsättare som
aldrig tidigare beforskats. Vi
kan också notera att projektet
redan har påverkat repertoarvalet hos konsertgivare både i
Sverige och utomlands.
Enligt den ursprungliga
planen beräknades den grundläggande fasen av Levande
Musikarv ta cirka sex år. Forskning som gjorts inom ramen för
projektet har dock visat att det
svenska musikarvet är oerhört
mycket rikare än väntat. Trots
det omfattande arbete inom inventering och utgivning som redan utförts, återstår fortfarande
en mycket stor mängd verk av
högsta konstnärliga halt.

S A M M A N KO M S T E R

Årets första sammankomst ägde
rum den 16 februari och 32
ledamöter deltog. Inledningsvis lästes minnesord över de
bortgångna ledamöterna Elisif
Lundén-Bergfelt och Pierre
Boulez. Därefter följde information och rapporter av Preses
och Ständige sekreteraren:
Preses informerade om det
kommande Rikstinget för den
västerländska konstmusiken
som kommer att äga rum i Berwaldhallen den 26 maj. Kungl.
Musikaliska akademien är
medarrangör tillsammans med
Berwaldhallen, Svensk Scenkonst och Musikverket. Syftet
är att öka uppmärksamheten
kring konstmusiken och stärka
dess utövare, samt skapa en
helhetssyn av både dagsläge och
möjligheter. Vid senaste förvaltningsnämnd konstaterades
att den ekonomiska utvecklingen under 2015 var starkt positiv
och översteg index med god
marginal, både för akademiens
egna medel och anknutna
stiftelser och fonder. Ständige
sekreteraren informerade om
Solistprisfinalen i Berwaldhallen den 16 januari som blev
mycket framgångsrik. Nästa final äger rum i Göteborg den 13

januari 2018. Arbetsgruppen för
akademiens remissvar angående
Svenska kyrkans reviderade
Kyrkohandboksförslag har haft
sitt första möte. Ett seminarium är planerat till måndag den
14 mars. Förslaget till remis�svar bör, enligt gruppen, vara
kortfattat, skarpt och presentera
ett scenario för ett omtag i frågan. Ledning och styrelse för
Västerås Sinfonietta har beslutat att föreslå en neddragning
av tjänstgöringen från 60 % till
50 %. Med anledning av detta
samt aviserade neddragningar
för andra orkestrar kommer
akademien att i ett brev till
bland annat berörda myndigheter betona vikten av helhetsperspektiv och konsekvensanalyser samt peka på att denna
oönskade utveckling till stor
del är en följd av den så kallade
samverkansmodellen. Tretton
ansökningar har kommit in
till det akademigemensamma
samarbetsprojektet Bernadotteprogrammet. En presentation
av de fem akademiernas stipendiater äger rum i Guldfoajén i
Kungl. Operan den 29 april, i
närvaro av Deras Majestäter.
Vid detta tillfälle framförs även
akademiens beställningsverk
till h.m. Konungens 70-årsdag:
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pianokvintetten Vattensånger av
Albert Schnelzer. Arbetsgruppen för framtidsfrågor har haft
sitt första sammanträde. Gruppen har i uppdrag från styrelsen att bland annat diskutera
akademiens inriktning och
struktur. Svensk Musikvår äger
rum 17-20 mars i Stockholm
och har initierats av Jörgen
Pettersson. Akademien stödjer
detta initiativ med både pengar
och andra insatser. Ett möte
mellan Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige och
Kulturskoleutredningen är
planerat till 18 april. Då skall
man diskutera hur blåsarensemblerna skulle kunna bidra till
ett samarbete med kulturskolorna för att stärka återväxten
av blåsmusiker i Sverige. Vid ett
möte med generallöjtnant Dennis Gyllensporre (öb:s närmaste
man) diskuterade akademien
Försvarsmusikens möjligheter att bidra till återväxten av
blåsmusiker och Försvarsmusikens viktiga roll i det svenska
musiklivet. Alfvéngårdens nya
intendent Zanna Brodin har nu
tagit över arbetet efter Anders
Lian. Hon har redan börjat
arbeta med olika idéer för att
få flera besökare – inte minst
ungdomar. Trots att Musik vid

Siljan har lagts ned kommer
Alfvéndagen att genomföras
i sedvanlig ordning. Röstakademin bjuder in till en heldag
den 20 februari i smi:s lokaler
i Stockholm under rubriken
Tolkningens tillblivelse. Kungl.
Musikaliska akademien har
bidragit med medel. Arbetsgruppen för lärarlegitimationer har diskuterat den penibla
situationen som har uppstått
genom det införda kravet på
lärarlegitimationer. Gruppen
föreslår att man, för att avhjälpa de akuta problem som
uppstått, bör kunna få dispens
från nuvarande lärarlegitimationsregler genom att utforma
en ny skrivning. Samtidigt bör
man utveckla instrumentalpedagogutbildningar som svarar
mot framtida behov.
Efter rapporterna genomförde Magnus Lindgren under
stort bifall sitt inträdesanförande, där han efter ett inledande
musicerande med pianisten
Filip Ekestubbe berättade om
sina studier och sina yrkeserfarenheter.
Sammankomsten avslutades
med att stipendiaten och sångerskan Selen Özan tillsammans
med pianisten Filip Ekestubbe,
framförde musik av George

Gershwin och Jerome Kern
samt en egen komposition till
text av Karin Boye.
58 ledamöter närvarade vid
årets andra sammankomst
torsdagen den 19 maj. Minnesord över de bortgångna
ledamöterna George Raymond,
Nikolaus Harnoncourt och Sir
Peter Maxwell Davies samt
Bo Johansson inledde sammankomsten. Efter detta följde
inval av en ordinarie ledamot
i styrelsen samt inval av nya
ledamöter. Till ordinarie ledamot i styrelsen för 2016 valdes
Petter Sundkvist. Till svenska
ledamöter valdes tonsättaren
Britta Byström, fil.dr., professor, organist Hans Davidsson,
musiker, kompositör Svante
Henryson och dirigent Patrik
Ringborg. Till utländska ledamöter valdes operasångerska
Renée Fleming, violinist Janine
Jansen, violoncellist Yo-Yo Ma,
slagverkare, kompositör Marilyn Mazur samt dirigent och
pianist Christian Zacharias.
Preses rapporterade från
festivalen Svensk Musikvår
17-20 mars och tackade särskilt
Jörgen Pettersson för initiativet till denna lyckade satsning.
Vidare informerade Preses
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om det samtal kring det fria
Musiklivet som genomfördes i
akademiens lokaler den 13 april,
som uppföljning av tidigare
symposium.
Ständige sekreteraren
berättade att akademien har
omorganiserat hanteringen
av ungdomsstipendierna.
Från och med 2016 nominerar
lärarkårerna vid landets nio
spetsgymnasier med musikinriktning sina främsta elever.
Med utgångspunkt i detta
samarbete har akademiens
stipendiehandläggare och
några av våra främsta yngre
musiker rest runt till spetsgymnasierna för att presentera
svensk musik för dessa unga
musikelever. Initiativet möttes av stor entusiasm. Musiken
bestod av både nyskrivna verk
(utvalda i samarbete med fst)
och verk ur projektet Levande
Musikarv. En stor mängd

noter delades ut gratis till de
kunskapshungrande eleverna i
åldern 16-19 år. Inom ramen för
samarbetsprojektet Bernadotteprogrammet har Sten Sandell
och Fredrik Nyberg tilldelats
100 000 kronor för forskningsprojektet ”Om den akustiska
och visuella pausens funktioner i musikaliska och poetiska
praktiker med fokus på staden”,
och gruppen Unga Tankar Om
Musik har tilldelas 100 000
kronor för sina projekt ”Musik
och integration”, ”Musik och
socialt utsatta grupper”, ”Musik
och små barn” samt ”Stjärnstatus, men inte i Sverige”.
Stipendierna utdelades av
h.m. Konungen vid ett gemensamt firande av dennes
70-årsdag i Kungliga Operans
Guldfoajé den 29 april 2016.
Akademiens remissvar på 2016
års (reviderade) förslag till ny
kyrkohandbok för Svenska kyr-

kan har skickats in till Svenska
kyrkan och har väckt stor uppmärksamhet. Även denna gång
avvisar akademien Kyrkohandboksförslaget med hänvisning
till att de processer som har lett
fram till Kyrkohandboksförslaget inte kan anses som acceptabla – varken ur vetenskaplig,
musikalisk eller kulturell synvinkel. Inte heller har vården
av det befintliga kulturarvet
skett med tillräckligt vetenskaplig och konstnärlig omsorg.
Publikationsnämnden planerar
att 2021, till 250-årsfirandet
av vår akademis grundande
och hundra år efter Olallo
Morales och Tobias Norlinds
Minnesskrift från 1921, utge
antologin Akademiens historia.
Inför utgivningen online av
Musikaliska begrepp på svenska
planeras ett seminarium i höst
(med ca tio utvalda deltagare
från olika discipliner) som
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Det var stort
intresse när
Levande Musikarv
presenterades
för eleverna vid
landets spetsgymnasier.
Foto: Max Låke.

utgångspunkt för utläggningen
av skrivuppdrag. B. Tommy
Andersson, Paula af Malmborg
Ward och Mats Widlund ingår
i den arbetsgrupp som, enligt
styrelsens uppdrag, ska arbeta
fram förslag till hur akademien
på ett positivt och konstruktivt sätt skulle kunna påverka
konsert- och operahusen att
framföra mer svensk repertoar
och att öka andelen svenska dirigenter och artister i sitt programarbete. Petra Garberding,
Ursula Geisler och Henrik
Rosengren kommer att starta
ett forskningsprojekt kring
kulturlivets kontakter med
dåvarande ddr. Även Kungl.
Musikaliska akademiens roll
i detta avseende kommer att
granskas. Akademien har haft
möten med företrädare för
instrumentteknikerskrået. De
har gått igenom återväxtbehovet av denna yrkesgrupp för
de kommande åren. Läget är
illavarslande. De professionella
konserthusen, operahusen och
andra konsertarenor kommer
inom en snar framtid att få
stora problem med att hitta
instrumenttekniker på högsta
professionella nivå. Idag är
återväxten obefintlig. Långsiktiga, nationellt strategiska,

lösningar måste därför snarast
förverkligas. Vår avsikt är att
med Svensk scenkonst som
stödjare kontakta Utbildningsdepartementet i denna fråga.
Den 2 juni äger presentationsdagen för nyare svensk orkestermusik rum i Malmö Live
och med Malmö Symfoniorkester. Akademien stödjer detta
projekt även ekonomiskt. Sammankomsten avslutades med
två inträdesanföranden och en
ledamotsreflektion som alla
mottogs med stort bifall: I sitt
inträdesframförande berättade
Hans Ek om sin syn på arrangörsrollen som enligt honom
inbegriper såväl interpretation
som improvisation och komposition. Monica Danielsson
berättade om sin utbildning
och karriär – där främst nyskriven musik står i fokus, inte
minst i ensemblen Duo Ego
med slagverkaren Per Sjögren
–vilket osökt övergick i ett
framförande av minioperan Vad
man måste av Paula af Malmborg Ward (text: Lina Ekdahl).
Avslutningsvis filosoferade
Håkan Hagegård med ledordet
”tillblivelse” över (re)kreatörens
roll och hur någonting blir till
(”skapelseprocessen”) i konstnärligt hänseende.

Torsdagen den 6 oktober ägde
årets tredje sammankomst rum
och där deltog 37 ledamöter.
Efter inledande minnesord
över de avlidna ledamöterna
Märta Schéle och Einojuhani Rautavaara presenterades
årsredovisningarna för 2015
och sammankomsten beviljade
styrelsen ansvarsfrihet. Därefter informerade preses om
akademiens närvaro vid rundabordssamtal för främjande av
jämställd repertoar på Kulturrådet. Konstaterades att Levande Musikarv aktivt bidrar till
att öka den svenska musiken
närvaro på landets konsertscener. Vidare informerades om
nästa Riksting för den västerländska konstmusiken den
5 april i Berwaldhallen, samt
om den integrationsdag som
planeras i samarbete med utom
och Konserthuset i Stockholm
i januari. Efter detta följde den
ständige sekreterarens rapport:
de nationella stipendieproven
är nu i full gång och äger rum
i olika lokaler i Stockholm och
Uppsala. Antalet sökande i
år är ungefär lika många som
förra året.
Utifrån ett förslag från Arbetsgruppen kring återväxten
av instrumenttekniker i Sve-
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David Huang,
Anna Christensson och Linn Persson (Unga Tankar
om Musik) samt
Fredrik Nyberg
och Sten Sandell
tar emot Bernadottestipendiet.
Foto: Max Låke.

rige (Tore Persson och Anders
Askenfelt) har akademien till
Utbildningsdepartementet
föreslagit en instrumentteknikerutbildning vid en av
musikhögskolorna med en
uppdelning i kandidatnivå och
masternivå (inklusive arbete
hos en mästare). Svensk Scenkonsts styrelse står helt bakom
detta förslag för att långsiktigt
säkra återväxten av instrumenttekniker i landet. Akademiens
hos Kungl. Musikhögskolan
deponerade konstobjekt har –
med anledning av skolans flytt
till de nybyggda lokalerna – nu
återlämnats till akademien. Vi
har nyligen fått veta att Gustav Fridolin har tillsatt en ny
utredning kring frågan där
han har tagit med akademiens
förslag om dispens från de nya
bestämmelserna angående lärarlegitimationer. Akademiens
förslag berör pedagoger inom
spetsutbildningarna där klassrumsundervisning inte ingår.
Den 2 juni ägde årets presentationsdag för ny svensk orkestermusik rum i Malmö Live med
Malmö Symfoniorkester under
ledning av Andreas Hanson.
Dagen blev en kreativ mötesplats för programråd från hela
Sverige, tonsättare, musiker och

dirigenter. Dagen arrangerades
i samarbete mellan Föreningen
Svenska Tonsättare och akademien. Efter en längre tids
diskussioner i styrelsen för
Schock-stiftelsen om formerna
för prisutdelningarna och
tillhörande arrangemang är
det nu klart att Kungl. Vetenskapsakademien kan åta sig
att genomföra en förenklad
prisutdelning och middag från
och med hösten 2017. Den 21
september ägde ett halvdagsmöte rum på Konstakademien
och Vitterhetsakademien där
stipendiaterna inom ramen
för Bernadotte-programmet
presenterade sina respektive
projekt. Vår akademis stipendiater (Sten Sandell/Fredrik
Nyberg och Unga Tankar Om
Musik) väckte stort uppseende
med sina presentationer. Den
22 september beslutades vid
ett möte hos Vitterhetsakademien att etablera ett samarbete
över akademigränserna genom
att starta en föreläsningsserie under våren 2017. Det
övergripande temat för vårens
serie blir ”Haga-Brunnsviken
på 1700-talet”. Från vår akademi föreläser Erik Wallrup.
Eva Helenius, som företräder Klaverens Hus har bett

om akademiens hjälp för att
säkerställa det kulturarv som
den stora samlingen av svenska
klaverinstrument utgör. Ständige sekreteraren skall därför
kontakta Kulturdepartementet
om detta. Vid ett möte den 28
september med företrädare för
Försvaret diskuterades återigen
Försvarsmusikens roll i det
svenska musiklivet. Den högsta
försvarsledningen ser denna
fråga som högintressant. Den
är också angelägen för kulturlivet eftersom 33% av landets
yrkesverksamma blåsare arbetar
inom Försvarsmusiken. Efter
rapporten genomförde Helena
Wessman under stort bifall sitt
inträdesanförande, som formade sig till ett generöst och
rikt porträtt av hennes liv och
verksamhet fram till idag. Därefter följde val av revisorer för
2017 samt beslut om verksamhetsplan för 2017. Hans Pålsson
reflekterade under stort bifall
över sitt rika och mångfacetterade liv som musiker och pedagog samt över vad som är hans
ledstjärnor i det konstnärliga
arbetet. Han framförde även
verk av J. S. Bach och Camille
Saint-Saëns. Avslutningsvis
presenterade Preses styrelsens
val av ny Ständig sekreterare.
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En enig styrelse har utsett
Fredrik Wetterqvist som börjar
sin tjänstgöring den 15 januari.
Högtidssammankomsten ägde
rum den 28 november i närvaro
av Hans Excellens Riksmarskalk Svante Lindqvist med
maka. Sammankomsten inleddes med Inte så bara mässingen
– A Brass Festivo av Paula af
Malmborg Ward framförd av
en ensemble ur Arméns Musikkår under ledning av Emil
Björklund. Därefter öppnades
sammankomsten av Preses följt
av Scherzo ur Stråkkvartett nr
1 c-moll av Moses Pergament,
framförd av Tobias Ringborg
och Ylva Larsdotter, violin,
Riika Repo, viola och Erik
Wahlgren, cello. Efter detta
erinrade Preses om avlidna
ledamöter, vilket följdes av In
memoriam av Carin MalmlöfForssling, framförd av Lisa
Larsson, sopran. Årets nya
ledamöter presenterades och
efter detta sjöng Lisa Lars-

son, ackompanjerad av Roland
Pöntinen ur Orchestral Songs on
Poems by Emily Dickinson komponerad av Rolf Martinsson.
Ständige sekreteraren avlade
årsberättelsen följt av Joy to me
av och med Rigmor Gustafsson samt Torbjörn Gulz, piano
och Martin Höper, bas. Därpå
utdelades priser och medaljer.
Med anledning av Karl-Birger
Blomdahls 100-årsjubilieum
framförde Karin Andersson,
Hägerström, Kristina Martling, sång och Martin Virin,
piano fyra sånger ur En döddansares visor varefter Christina
Tobeck talade under rubriken
”Facetter av en radikal traditionalist – Karl-Birger Blomdahl 100 år”. Sammankomsten
avslutades med Finale Allegro
ur Sextett i F-dur av Joachim
Nicholas Eggert med Tobias
Ringborg, violin, Riikka Repo
viola, Erik Wahlgren, cello,
Katarina Lindgren, kontrabas,
Hermann Stefánsson, klarinett
och Kristofer Öberg, horn.

38 ledamöter närvarade vid
årets fjärde sammankomst måndagen den 12 december.
Till ledamöter i styrelsen för
mandatperioden 2017-18 valdes
Victoria Borisova-Ollas, Anna
Larsson, Joakim Milder, Tobias
Ringborg, Henrik Strindberg,
Petter Sundkvist som ordinarie
samt Mats Bergström, suppleant. Kompletteringsval för den
återstående suppleantplatsen
äger rum vid februarisammankomsten. Till valberedning för
mandatperioden 2016-17 valdes
Sven Ahlbäck, Hans Gefors,
Christer Thorvaldsson, Christina Tobeck och Fredrik Ullén
som ordinarie samt Anders
Jormin och Bobo Stenson som
suppleanter. Dan Laurin fortsätter sitt mandat som suppleant 2016-17. Samtliga valresultat förklarades för omedelbart
justerade.
Därefter följde Ständige
sekreterarens rapport: I mars
planeras ett seminarium kring
musikaliska begrepp på svenska
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Rigmor Gustafsson och Torbjörn
Gulz vid akademiens högtidssammankomst.

med inbjudna deltagare även
från andra discipliner, bland
annat idéhistoriker. Kulturskoleutredningens betänkande
har nu kommit. Akademien är
remissinstans och kommer att
skicka in sina synpunkter. Vid
ett möte med Preses, Ständige
sekreteraren och Kamreraren
informerade företrädare från
Statens Fastighetsverk att man
avser att sälja fastigheterna
i kvarteret. Det handlar om
både akademiens hus och om
Nybrokajen 11 och 13. Den 1-2
november ägde Nordic Musical Heritage Network rum i
vår Ledamotssal. De inbjudna
kom från musikarvsprojekten i
Sverige Norge, Danmark och
Finland. De två halvdagarna
ägnades åt diskussioner, erfarenhetsutbyte och tankar om
det framtida arbetet i respektive
land. Det kunde konstateras
att Levande Musikarv ligger i
framkant både vad gäller inrikt-

ning, volym och förmåga att nå
ut till musiklivet. Styrelsen för
Schock-stiftelsen beslutade vid
sitt senaste möte att priserna
från och med 2018 delas ut varje
år i varje kategori. Detta för att
komma närmare intentionerna
i donators testamente och för
att hålla nere kringkostnaderna.
Det är dags att utlysa stipendierna för 2017 inom ramen för
Bernadotte-programmet. h.m.
Konungen delar ut stipendierna
den 18 april kl. 12-14 i Bernadottebiblioteket. Det första året
med vår nya intendent för Alfvéngården, Zanna Brodin, har
avlöpt mycket väl. Hon har på
kort tid visat stor kapacitet och
en ambition att sätta gården på
kartan, bland annat genom ett
antal sommarkonserter. Tomas
Löndahl avslutade sin rapport
med att reflektera över sina sex
år som Ständig sekreterare och
att tacka presidium, styrelse och
ledamöter för fint samarbete.

Efter detta framförde Erik
Wallrup sitt inträdesframförande, vilket mottogs med stort
bifall. Det behandlade bland
annat lyssnandets etik och
skillnaden mellan lyssnande
och hörande. Framställningen
innehöll rikhaltiga exempel
och citat från Adorno, Botho
Strauss och Eriks egna texter.
Sammankomsten avslutades
med att pianisten och flerfaldige
stipendiaten Christopher Hästbacka spelade två impromptun
av Franz Schubert, vilka mottogs med stor entusiasm.

Kungl. Musikaliska
akademiens stipendier
ACCO R D EO N /O R G E L

D I R I G E R I N G KÖ R

JA ZZ

Iryna Serotiuk

Emma Stjernberg

Alexander Zethson**

Mara Peiseniece

Espen Myklebust Olsen

Cosima Lamberth

Johannes Skoog

WENNBERG -BRODDESSON 30 0 0 0

Martin Wirén

WA C H T M E I S T E R 3 0 0 0 0

DIRIGERING ORKESTER

N O RDAH L 9 0 0 0 0

BÄCK /K AM R A S 4 0 0 0 0

KAMRAS 40 000

S P R I N G E R - N I S S VA N D T/

LI N D ER /O H L S S O N/SA M FO N D FÖ R O R G EL /

BLECKBLÅSINSTRUMENT

Mikael Rudolfsson*
JOSEPHSSON 60 0 0 0

Salvador López Pérez

ROSENBORG -GEHRMAN 150 0 0 0

E JOHNSON 55 000

E JOHNSON 45 000

Andreas Eriksson Hjort
LI N D/ E J O H N SO N 6 0 0 0 0

Emil Eliasson

GRUNDSTRÖM/MALM-ERIKSSON 50 0 0 0

Alf Carlsson

E JOHNSON 30 000

Henning Ullén
E JOHNSON 30 000

Selen Özan

A LT H A I N Z / L A M M 3 0 0 0 0

JOSEPHSSON 40 0 0 0

FOLKMUSIK

Chiara Re

Lena Jonsson

KO M P O S ITI O N

30 000

Johannes Geworkian-Hellman

A LT H A I N Z / B & A J O H N S S O N 4 0 0 0 0

J O S E P H S S O N / S P R I N G E R - N I S S VA N D T

Dennis Vasiliev

S P R I N G E R - N I S S VA N D T/ WA C H T M E I S T E R
30 000

C E LLO/ KO NTR A BA S

Amalie Stalheim

WA C H T M E I S T E R 9 0 0 0 0

Antonio Hallongren**

A LT H A I N Z / WA C H T M E I S T E R 7 0 0 0 0

A LT H A I N Z 6 0 0 0 0

Jonathan Bondesson
A LT H A I N Z 3 0 0 0 0

Stina Brandin
A LT H A I N Z 3 0 0 0 0

Anna Wikenius

Per Björkling

Ioannis Theodoridis

Erik Uusijärvi

Alvi Joensen

Natalia Goldmann

E JOHNSON/N LARSSON 70 000

K AMRAS/MÖLLER 70 0 0 0

INSTRUMENTTEKNIKER

Bård Ericson

Jonathan Barksell

Andreas Lavotha

André Hernández Leal

P E R S F E LT/ WA C H T M E I S T E R 3 0 0 0 0

Alfred Jimenez

CL AUS SEN/E JO H N SO N 3 0 0 0 0

Johan Svensson

HAMNÉUS/E JOHNSON 30 0 0 0

Melissa Jacobson-Velandia*
W I T K O W S K Y/ WA C H T M E I S T E R 1 5 0 0 0

Pontus Carron
EKSTRÖM 9 0 0 0 0

Max Nyberg

ALTHÉN/SALVÉN/WACHTMEISTER 8 0 0 0 0

R U D E M A R / WA C H T M E I S T E R 3 0 0 0 0

WA C H T M E I S T E R 3 0 0 0 0

E JOHNSON/SVEDBOM 40 0 0 0

PIANO
G I TA R R

WA C H T M E I S T E R 3 0 0 0 0

Esaias Järnegard

A LT H A I N Z 3 0 0 0 0

JÄR NÅK ER 7 5 0 0 0

K Y N D E L / WA C H T M E I S T E R 3 0 0 0 0

Martina Tomner

E JOHNSON 30 000

E JOHNSON 30 000

Iveta Calite

WACHTMEISTER 63 0 0 0

Christopher Hästbacka*
N Y VA L L / WA C H T M E I S T E R 2 0 0 0 0
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Daniel Hormazabál

Hannes Öberg*

VIOLIN/VIOLA

Emma Johansson

Pär Fürst Nilsén

LEIJONMARCK 40 000

Jacob Lidåkra

Åsa Jäger

Greta Åstedt

Oscar Quiding

K A M R A S / Z A I T S E VA 4 0 0 0 0

G A J O HAN S SO N/M OSCOVI CZ 3 0 0 0 0

K A M R A S / PA U L I 3 0 0 0 0

FR EU N D/G A J O HAN S SO N 3 0 0 0 0

BOON

Iveta Calite
BOON 17 000

S L AGV E R K

L A R S É N -T O D S E N 2 5 0 0 0

LEIJONMARCK 30 0 0 0

LEIJONMARCK 30 0 0 0

LEIJONMARCK 30 0 0 0

Sanna Gibbs

GA JOHANSSON 30 000

Desirée Baraula

GA JOHANSSON 30 000

Erik Rosenius

GA JOHANSSON 30 000

Ylva Larsdotter*
Agata Kawa-Cajler**
JÄR NÅK ER 75 000

Yongmin Lee

LARSÉN-TODSEN/ LEIJ O N MARC K 6 0 0 0 0

Johannes Marmén
LARSÉN-TODSEN 60 000

Isabelle Bania

L A R S É N -T O D S E N / R I D D E R S TA D 5 0 0 0 0

Kern Westerberg
S C H M I DT 4 5 0 0 0

Victoria Stjerna

Sabela Castro Rodriguez

Matilda Sterby

LEIJONMARCK/LINDEN BUCHMAN 30 0 0 0

SÁN D O R ER I C SO N 3 5 0 0 0

Pau Vila Caballer

Philip Björkqvist

Joel Nyman

L O G U I N / WA C H T M E I S T E R 6 5 0 0 0

WA C H T M E I S T E R 5 5 0 0 0

Simon Halvarsson
WA C H T M E I S T E R 3 5 0 0 0

SÅNG

Kristofer Lundin

LEIJONMARCK 30 0 0 0

Rodrigo Sosa
LIND 30 000

TRÄBLÅSINSTRUMENT

Johanna Rudström

Ángel Belda

Emma Sventelius

Paula Cebrian Puig

Ludvig Rydberg Wallmark

Magnus Holmander

Hanna Husáhr

Linn Persson

Sabina Bisholt

Carlos Gay Fernandez

A LV I N 6 5 0 0 0

C NILSSON 55 000

LEIJONMARCK/SALÉN 5 5 0 0 0

LI N D EN B U C H M A N/C N I L S S O N 3 5 0 0 0

Sebastian Durán
LEIJONMARCK 35 0 0 0

L AR S ÉN -TO D S EN/ WAC HTM EI STER 3 0 0 0 0

TIDSTROGNA INSTRUMENT

G E D D A / L A R S É N -T O D S E N 9 0 0 0 0

L A R S É N -T O D S E N 6 5 0 0 0

L AR S ÉN -TO D S EN/N E STLER /

E JOHNSON 90 000

E JOHNSON 55 000

E J O H N S O N / WA S M O U T H 4 5 0 0 0

E JOHNSON 35 000

A LT H A I N Z / E J O H N S O N 3 0 0 0 0

* Det maximala, sammanlagda
stipendiebeloppet vid KMA
är 220 000 kronor, exklusive
Rosenborg-Gehrmanstipendiet,
Boon- och Järnåker-stipendierna.
Stipendiaten har uppnått detta
belopp.
** Stipendierna ingår inte i akademiens nationella stipendier.
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S T I P E N D I E J U RY E R 2 0 1 6
ACCO R D EO N /O R G E L

G I TA R R

S L AGV E R K

Mattias Wager
Håkan Andersson
Lars Holm
Anders Johnsson
Karin Nelson

Göran Söllscher
Jan-Olof Eriksson
Georg Gulyas
Celia Linde
Per Skareng

Mika Takehara
Johan Bridger
Niklas Brommare
Markus Leoson
Olle Pettersson

BLECKBLÅSINSTRUMENT

INSTRUMENTTEKNIKER

SÅNG

Annamia Larsson
Urban Agnas
Jonas Bylund
Linus Mattsson

Tore Persson
Kenneth Schlaich
Linda Stråhle
Roland Wiklund

C E LLO/ KO NTR A BA S

JA ZZ

Olle Persson
Monica Groop
Barbro Marklund
Hillevi Martinpelto
Thomas Schuback

Elemér Lavotha
Patrik Harryson
Annette Helmers
Katharina Lindgren
Mats Olofsson

Joakim Milder
Fredrik Ljungqvist
Ida Sandlund
Christian Spering
Almaz Yebio

D I R I G E R I N G KÖ R

KO M P O S ITI O N

Stefan Parkman
Kerstin Ek
Mats Paulson
Erik Westberg
Solveig Ågren

Staffan Storm
Catharina Backman
Anders Hultqvist
Marie Samuelsson
Andrea Tarrodi

DIRIGERING ORKESTER

P I A N O /A C K O M PA N J E M A N G

Patrik Ringborg
Susanne Hörberg
Kjell Ingebretsen
Stefan Solyom
Cathrine Winnes

Mats Widlund
Stefan Bojsten
Tuija Hakkila
Francisca Skoogh
Bernt Wilhelmsson

FOLKMUSIK

BOON (PIANO)

Lena Willemark
Mats Edén
Erika Risinger
Roger Tallroth
Cecilia Österholm

Iréne Högström
Anders Wadenberg

TIDSTROGNA INSTRUMENT

Susanne Rydén
Fredrik From
Leif Henrikson
Eva Nässén
Anna Petrini
TRÄBLÅSINSTRUMENT

Linda Taube
Annika Amundsen
Urban Claesson
Emmanuel Laville
Johannes Thorell
VIOLIN/VIOLA

Johanna Persson
Dan Almgren
Magnus Pehrsson
Jörgen Svensson
Cecilia Zilliacus

In memoriam
G E O R G R AY M O N D

Violinisten, konsertmästaren Georg Raymond avled den 13 december 2015. Han hade
belgiska rötter, var född i Bryssel den 25
januari 1922. Vid två års ålder kom han till
Sverige, där han växte upp. Senare återvände
han till Belgien för musikstudier. I violinklassen vid Musikkonservatoriet i Bryssel tog
han examen i violin 1945, kammarmusikklassen 1947, båda examina med ”Premier Prix”.
Han var konsertmästare i konservatoriets
studentorkester och blev efter studierna under ett par år lärarassistent.
År 1951 kom Georg Raymond genom
familjens vän Claude Génetay tillbaka till
Sverige, där han blev konsertmästare i Örebro Orkesterförening. Gästande musiker från
Norrköping och inte minst kapellmästaren
i Norrköping, Heinz Freudenthal, uppmärksammade hans skicklighet och såg till
att han 1955 anställdes som konsertmästare
i Norrköpings symfoniorkester. På denna
position blev han sedan kvar i 30 år, tills han
med överansträngd axel lämnade konsertmästarrollen vid utgången av 1985.
När Raymond kom till Norrköping 1955
bestod orkestern av 30 musiker och konserterade i Norrköpings Hörsal, så som
den gjort ända sedan sin start 1914. Då han
tre decennier senare lämnade podiet ägde
konserterna fortfarande rum i Hörsalen, men
orkestern hade nu börjat växa kraftigt och
var på väg upp mot dagens status som en av
Nordens främsta symfoniorkestrar, därtill i
ett nybyggt, förnämligt konserthus. För den
starka kvalitativa utveckling som samtidigt

ägde rum var Georg Raymond med sitt stora
kunnande och sin långa erfarenhet som konsertmästare en betydelsefull faktor. Medan
chefdirigenter växlade var han den sammanbindande konstnärliga kraften. Med sin ljusa,
fasta violinton och sitt tydliga ledarskap var
han en ledfyr för orkesterns medlemmar,
och han torde ha medverkat vid så gott som
samtliga konserter under alla sina år som
konsertmästare i Norrköping.
Sitt första soloframträdande med orkestern gjorde han när han 1956 spelade Brahms
dubbelkonsert tillsammans med orkesterns
solsocellist Tore Kyndel. Därefter hade han
under i det närmaste varje säsong fram till
1980 en eller flera solouppgifter i konserter
av Prokofiev, Chatjaturian, Vivaldi, Mozart, Aulin med flera. Georg Raymond var
starkt intresserad av svensk 1900-talsmusik
och spelade bland annat verk av Rosenberg,
Rangström, Carlstedt och Karl-Erik Welin.
En stor insats för kammarmusiken gjorde
Georg Raymond som primarie i den av honom skapade Norrköpingskvartetten. Under
1960- och 70-talen framträdde denna högklassiga stråkkvartett inte bara i Norrköping
utan också på andra orter i landet. Den gjorde dessutom många radioprogram. År 1970
spelade man in en lp med kvartetter av Jan
Carlstedt, Hans Eklund, Maurice Karkoff
och Bo Linde. Deras inspelning av Eklunds
tredje stråkkvartett finns också på en cd från
1988 med musik enbart av denne tonsättare.
Raymond hade höga mål för kvartetten och
starka krav på sina medspelare. Det berättas
att ensemblen träffades för att öva tillsam-

71

mans klockan åtta på mornarna, före orkesterrepetitionerna.
Under 1960-talet bildade och ledde Georg
Raymond också en större ensemble, Norrköpings kammarorkester. Han stod själv för allt
instuderingsarbete och ledde vid konserterna
orkestern från konsertmästarpulten. Man
turnerade till olika orter i Östergötland och
spelade bland annat Corelli, Vivaldi, Bartók
och Hindermith.
Ytterligare ett intressant initiativ tog
Georg Raymond genom att några år under
tidigt 1970-tal arbeta med ensemblen Grupp
fem – fem av orkesterns musiker som gav en
konsert om året med enbart improvisationer!
Georg Raymonds insatser för svenskt musikliv bedrevs till största delen utanför landets
tre största städer. Hans gärning visar hur
mycket en enskild framstående musiker kan
betyda för den region där han är verksam. Georg Raymond invaldes 1973 i denna akademi.

B E N GT O LO F E N G STRÖ M

PIERRE BOULEZ

Den 5 januari avled tonsättaren, skriftställaren, dirigenten, pianisten och institutionsbyggaren Pierre Boulez i en ålder av 90 år.
Född 1925 i närheten av Lyon kom han i
sena tonåren till Paris och dess konservatorium
där han bland annat kom att studera för Olivier Messiaen, något som blev livsavgörande.
Hos den senare mötte han det utomeuropeiska, icke-västerländska sättet att tänka i musik
och konfronterades med andra sätt att gruppera skalor och andra sätt att tänka rytmiskt.
En annan lärdom som den utomeuro-

peiska musiken gav var de klanger, närmare
bestämt klangfärger som alstras av slagverksinstrument vilka dåförtiden kunde upplevas
som främmande kroppar inom en traditionell
orkester eller ensemble. Andra erfarenheter
var mötet med den nya wienskolan och dess
musiktänkande, det vill säga Schönberg,
Berg och Webern vilket kunde ha sina risker
i det av Nazityskland ockuperade Paris, givet
inställningen till så kallad ”entartete Kunst”
Alla dessa influenser blev byggstenar i det
bestämda avvisandet av de traditionella värden som upplevdes som korrumperade liksom
hela den värld som släppt fram nazismen.
Samtidigt med sina studier kom Boulez
i kontakt med teaterparet Jean-Louis och
Madeleine Barrault och engagerades av dem
att komponera och leda musikinslagen i deras
föreställningar. Mycket snart utvecklades
denna aktivitet till självständiga musikaliska
evenemang där Boulez’ dirigentkarriär grundlades och där han kunde lägga tyngdpunkten
på framföranden av egen och andras musik.
Redan där grundlades det växelbruk som
blivit ett utmärkande drag i Boulez’ karriär:
dialogen mellan komponerande och dirigerande av de egna verken, något som innehåller
både autentisk presentation och revidering.
Hittills har vi uppehållit oss vid Boulez’
50- och 60-tal men nu är tiden mogen för
oss – och honom – att göra språnget ut i
den internationella musikvärlden med dess
namnkunniga orkestrar och dirigenter och
dess fokusering på den gängse repertoaren.
Boulez blev en eftersökt dirigent med egna
programidéer som inte alltid föll publiken i
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smaken. Sålunda fokuserade han på förutom
egen musik också på modernismens klassiker
såsom Stravinskij, Bartók, Schönberg och
dennes elever men också på fransk tradition
med namn som Debussy och Messiaen. Lite
mer överraskande uppträdde han flera gånger
i Bayreuth och då inte minst vid hundraårsminnet av det första festspelet med en
nyinstudering av Nibelungens ring. Vad han
däremot aldrig dirigerade var Tjajkovskij,
Hindemith och Sjostakovitj.
Boulez’ värld är inte bara att få musik att
klinga och låta det inre landskapet manifestera sig i tontankar. Den är också i hög
grad ett arbete med att skapa materiella
förutsättningar för bägge dessa aspekter, kort
sagt att bygga institutioner. I kraft av sin
kompetens och därmed trovärdighet lyckades
han intressera både presidenter och andra
politiker för skapandet av Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique,
i dagligt tal förkortat ircam. I stora drag är
dess uppgift att underlätta för tonsättare och
vetenskapsmän att finna nya vägar för musikskapande med anlitande av de modernaste
medel såsom högtalare, datorer, konstruktion
av nya instrument med mera.
En kort sammanfattning av Boulez
livsverk skulle kunna se ut så här: musiken
är större än dess olika delar, varje aktivitet
måste ingå i en större helhet som i sin tur
reflekterar de mest framtidsdräktiga, ja utopiska dragen inom samhället.
Pierre Boulez blev 1965 utländsk ledamot
av denna akademi.

GUNNAR BUCHT

N I KO L AU S H A R N O N C O U R T

Lördagen 5 mars 2016 gick Nikolaus
Harnoncourt ur tiden vid en ålder av 86 år.
Med honom har vi förlorat en stor gestalt
i vårt musikliv. Hans lysande musikerskap i
rollerna som cellist och dirigent hade många
spännande ingredienser, där kanske främst
hans lidelsefulla inlevelse i den gestaltning han i stunden befann sig i satte starka
avtryck hos både medmusiker och publik.
Han tilldelades Erasmuspriset år 1980 och
Polarpriset år 1994. Den intresserade läsaren
hänvisas till hans böcker, där han omfattande dokumenterat många av sina tankegångar
i texter, vars intelligenta skärpa och bakomliggande bildning är imponerande.
Sin bok Musik als Klangrede inleder han
med sitt tacktal för det honom tilldelade Erasmuspriset 1980. Texten börjar sålunda (min
översättning):
”Från medeltiden till franska revolutionen
hörde musiken till grundpelarna i vår kultur,
i vårt liv. Att förstå den hörde till allmänbildningen. Idag har musiken blivit till blott
och bart ett ornament för att garnera tomma
kvällar med opera- eller konsertbesök, för
att framställa offentlig festlighet eller också
för att genom radion fördriva eller liva upp
den husliga ensamhetens tystnad. Så har det
paradoxala inträffat, att vi idag kvantitativt
har mer musik än någonsin förr – ja närapå
utan paus – men att den nästan inte betyder något mer för vårt liv: en trivsam liten
utsmyckning!”
Ett ledmotiv i Nikolaus Harnoncourt
musiksyn var således oron för att musikens
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komplexa kvaliteter skulle reduceras ner till
enbart det vackra, estetiska och underhållande, medan det dramatiska, berörande och
uppslitande skulle drunkna i de överväldigande kvantiteterna musik, som idag översköljer oss. Hans arbete med att tackla detta
problem har kanske yttrat sig tydligast i hans
arbete med historisk musik, en term han
definierar som musik av icke längre levande
tonsättare. Det komplexa begreppet uppförandepraxis har av honom effektivt tvättats rent från 1970-talets dogmatiska syn på
musikaliskt källmaterial, där man såg detta
som facit för en oreflekterad interpretation av
denna repertoar. Han har i stället bidragit till
att få uppförandepraxis att fungera som en
kunskapskälla, i vilken musikern finner ett
bredare och djupare underlag som grund för
sina egna konstnärliga beslut. Detta synsätt
har lett dagens musikliv till ett betydligt mer
mångskiftande utbud av personliga tolkningar.
I sitt praktiska arbete har Nikolaus
Harnoncourt företagit en spännande vandring genom musikhistorien. Han började
med barocken, där hans egen 1953 grundade
ensemble Concentus Musicus Wien blev
ett viktigt verktyg i arbetet med historiska
instrument. Från Monteverdi har tidsresan
sedan fortsatt framåt med, bland många
andra tonsättare, Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert, Brahms, Bruckner, Bartók och
Alban Berg. I detta koncept har han kunnat
lotsa oss genom musikhistorien i dess egen
tidsriktning, och därigenom även bidragit till
en imponerande utveckling av de historiska

instrumenten och musikernas skicklighet i
hanteringen av dem.
Nikolaus Harnoncourt invaldes i vår
akademi 1983.

CLAS PEHRSSON

S I R P E T E R M A X W E L L DAV I E S

Sir Peter Maxwell Davies avled den 14 mars
2016 vid 81 års ålder i sitt hem på Orkneyöarna och lämnar efter sig en rik produktion.
Han etablerade sig som en av sin generations
främsta modernister och breddade sitt tonspråk efter att ha bosatt sig på Orkneyöarna.
Han var en socialt engagerad tonsättare som
undervisade och var mån om att arbeta med
barn och ungdomar.
Davies föddes 1934 i Salford vid Manchester och började tidigt att komponera.
Han studerade vid the Royal Northern
College of Music, där han vara studiekamrat
med bland andra Harrison Birtwistle, vidare
i Rom för Petrassi samt i Princeton för Milton Babbit och Roger Sessions.
1967 bildade han och Harrison Birtwistle ensemblen Pierrot Players, senare
The Fires of London, för vilken han skrev
en rad verk, däribland Eight Songs for a Mad
King 1969, ett halsbrytande porträtt av en
galen kung George iii, gestaltat med extrem
vokal virtuositet i en chockerande, parodisk
stil som korsar gatuteater med avantgardemodernism. Verket skrevs för röstkonstnären
Roy Hart utan tanke på att andra någonsin
skulle kunna göra rollen. Trots detta har
det blivit en modern klassiker. I Sverige har
rollen framförts av flera sångare, särskilt Olle
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Persson har sedan 1990 gjort den åtskilliga
gånger, åter aktuell hösten 2016.
Peter Maxwell Davies är mest känd för
sin musikdramatik. Redan 1956 skisserade
han librettot och de första musikaliska idéerna för en opera om 1500-tals-tonsättaren
John Taverner. Tolv år senare var operan
färdig. Den bygger på autentiska brev och
dokument, men även musik av Taverner, och
handlar om när tonsättaren under reformationen anklagas för kätteri, räddas och
slutligen själv blir domare.
1971 flyttade Davies till Orkneyöarna.
Musiken påverkades, han tonade ner det
avantgardistiska, och knöt an till traditionen
och bygden. Kammaroperan the Martyrdom
of St Magnus från 1976, markerar banden
med befolkningen på Orkneyöarna och den
kultur som finns där.
The Lighthouse från 1979 är hans mest
spelade opera. Den liknar en kriminalhistoria och utgår från en verklig och mystisk
händelse: fyrväktarna på Flannan Islands är
spålöst försvunna. Operan anses vara hans
mest effektiva verk. Den avlägset belägna
fyren slocknade förresten under premiären.
Davies trodde på tonsättarens sociala
ansvar och på musiken som en social kraft.
Han undervisade på the Royal Academy of
Music, ledde Dartington Summer School,
startade en sommarkurs på Orkneyöarna och
initierade projekt för unga skotska tonsättare.
Hans sista stora verk, the Hogboon (op. 335),
är en opera för barn som uruppförs av barn
tillsammans med the London Symphony
Orchestra och Simon Rattle under 2016.

Vi som studerade komposition på Ackis
1984 fick själva uppleva Peter Maxwell Davies intresse för unga tonsättare. Taverner
och Fyren gavs samtidigt på Operan, han
var i Stockholms och ville träffa oss under
informella former. En minnesvärd kväll kom
han på besök i sällskap med den brittiska
kulturattachén och en låda vin.
Peter Maxwell Davies adlades 1987. 200414 innehade han ämbetet Master of Queen’s
Music, 2014 tilldelades han the Royal Philharmonic Society Gold Medal. I samband
med firandet av hans 80-årsdag samma år
uruppfördes hans 10:e symfoni, komponerad
huvudsakligen på the University College
Hospital i London, där han behandlades för
leukemi.
Sir Peter Maxwell Davies blev utländsk
ledamot av vår akademi 1993

HENRIK STRINDBERG

BO JOHANSSON

Kördirigenten, pedagogen och inspiratören
Bo Johansson har gått bort. Han avled stilla i
sömnen natten den 10:e maj. Bo, alltid kal�lad Bosse, var verksam in i det sista. Veckan
innan kom han hem från Neerpelt i Belgien,
där han varit jurymedlem i en körtävling.
Han var som alltid upplivad och glad när
han befann sig i körsammanhang och ville
berätta och diskutera.
Det är en centralgestalt, ett nav och en
förnyare inom svenskt körliv som gått bort.
Hans påverkan inom hela vårt musikliv har varit och kommer fortsatt att vara
enormt, då han under sina nästan 40 år som
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pedagog och körledare vid Adolf Fredriks
Musikklasser undervisat drygt 4000 elever.
Många är idag professionella musiker; instrumentalister och sångare, andra återfinns
inom vårt fantastiskt rika amatörkörliv.
Adolf Fredriks Flickkör grundade Bosse
1972 och ledde den sedan i 38 år. Kören blev
snabbt en topp-ensemble, känd för sin speciella klang och kreativa programsättning. Bosse
och kören fick tidigt internationellt rykte, i
början genom körtävlingar, något de snart slutade med eftersom de med Bosses ord ”alltid
kom bättre än tvåa”. De blev istället inbjuden kör till symposier, konvent, och turnéer
världen över, bland annat var de som första
europeiska barnkör inbjuden till Kina 1998.
En konsert med Adolf Fredriks flickkör
var alltid en upplevelse. Den var alltid konstnärligt intressant, utförd med briljans och
den hade alltid charm. Den charmen utgick
från Bosse! Med 42 underbara och begåvade
flickor är detta kanske inte så svårt tänker ni,
men en kör är alltid oerhört präglad på sin
ledare. En spegel.
En konsert var som sagt en upplevelse,
likaså en repetition, där Bosse alltid lockade
fram nya påhittiga sätt att angripa svårigheter. Ja, till och med uppsjungningsövningarna
var ett äventyr: De syftade alltid till att frigöra, både individen och det sångliga. Cluster,
sjunga egen tonart, eget tempo, stå ansikte
mot ansikte med en körkompis i stället för i
vanlig köruppställning med mera. Bosse ville
ha en kör av starka individer. Den sociala
gemenskapen och det individuella är båda
grunden till en bra kör. Dessutom ledde öv-

ningarna direkt in till den nya konstmusiken,
som var Bosses stora intresse. Hans recept
för att skapa en bra kör var: 1. Man väljer bra
repetoar. ”Den goda musiken” utvecklar en
kör. 2. Man samarbetar med begåvade tonsättare som tvingar oss till nya och spännande
upptäckter. Tonsättare som ibland får oss att
göra det omöjliga, hitta nya klanger och uttrycksmedel; från viskningar till rop.
Bosse är upphov till att mycket musik
skrivits! Hans nyfikenhet och uppmuntran
inspirerade många tonsättare. Och han förde
alltid ut svensk konstmusik på den internationella scenen; på konserter, masterclasses, på konvent, där han ofta ledde många
sångare. Det var inga problem. Bosse nådde
alltid fram till varje sångare med sin speciella
förmåga till kontakt, sin speciella förmåga
att locka fram det bästa hos var och en och
tillsammans.
Käre Bosse, det blir lite tråkigare här på
jorden utan dig, det blir det. Vi är många
som sörjer, men mitt i sorgen finns också
en stor glädje över vad vi fick vara med om
genom dig. Tack.
Bo Johansson blev ledamot av denna
akademi 1999.

KARIN REHNKVIST

E I N O J U H A N I R AU TAVA A R A

Om ett berömt ögonblick i Jean Sibelius
femte symfoni brukar det sägas att en svanflocks läten inspirerat till temat. I stället för
att som så många tidigare generationer av
finska tonsättare stanna i Sibelius skugga
tog Einojuhani Rautavaara ett steg till, ut i
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ljuset. I Cantus Arcticus från 1972 lät han den
fulla orkesterklangen kombineras med fågelsång, inspelad ute i nordliga kärrmarkerna.
Det skulle bli ett av hans mest berömda
verk, ursprungligen en promotionskantat för
Uleåborgs universitet, men till skillnad från
flertalet kompositioner skrivna för liknande
tillfällen fick Rautavaaras musik egna vingar.
Redan 1975 blev han utländsk ledamot av vår
akademi.
Den 27 juli i år avled Rautavaara i
Helsingfors efter en sjukdomsperiod som
sträcker sig ända tillbaka till 2008. Han
föddes i samma stad den 9 oktober 1928 och
var därför vid sin död en nestor i den finska
musiken. 1957 tog han sin examen på Sibeliusakademien efter studier för bland andra
Aarre Merikanto, men redan dessförinnan hade han vunnit musiktävlingen Thor
Johnson Contest 1954 med A Requiem in Our
Time. Det ledde honom till ett stipendium,
påskyndat av just Sibelius, vid Juillard School
i New York där han han fick lektioner av
Vincent Persichetti, men därutöver tog han
också tog lektioner för Roger Sessions och
Aaron Copland.
Själv kom Rautavaara att bli en av efterkrigstidens mest framstående lärare vid Sibeliusakademien, professor från 1976 till 1990.
Bland eleverna finns namn som Esa-Pekka
Salonen, Kalevi Aho och Magnus Lindberg.
Som tonsättare tillhörde Rautavaara dem
som förändrades med tidens gång. Han var
neoklassicist, men också en av de tidigaste finska tonsättarna att ta sig an serialismen samtidigt som han på 70-talet blev nyromantiker.

Det skulle bli sju operor och åtta symfonier, för att inte tala om solokonserterna
och kammaroperorna. Men honom förunnades också det internationella genombrottet. Den sjunde symfonin, Angel of Light från
1994, kanske inte blev en finsk motsvarighet
till Henryk Góreckis tredje symfoni men
kunde med sin blandning av religiositet och
landskapsklang attrahera vida lyssnarkretsar
över världen. Läser man minnesorden över
Rautavaara i finländsk press kan man ana en
viss ironi över hans framgångar. Han fick ett
finländskt skivbolag att gå riktigt bra. Det
kan bara betyda att framgången var att ta
på allvar. Han blev den mest spelade finske
tonsättaren efter den evige Sibelius.
Jag fick själv vara med om uruppförandet
i Finland av en av hans operor, Aleksis Kivi,
under en av festivalerna på Nyslott, den 1997.
Det var, får jag erkänna, en erfarenhet av
att lära känna något främmande. Men det
som då stod klart var att det kan vara just så
något egenartat formuleras. Ett av de omtalande avfallen från Rautavaaras klass var
när Magnus Lindberg istället valde Paavo
Heininens mer renodlat modernistiska linje.
Det talas om det ännu. Rautavaara valde en
annan väg, och den gick i ängelns tecken.

E R I K WA L L R U P

M Ä R TA S C H É L E

På tågresan till senaste styrelsemötet i akademien den 27 september fick jag budet att
Märta Schéle avlidit tidigt samma morgon.
Min omedelbara känsla var stor sorg och
förlust – för mig, som flyttade till Göteborg
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1971, har Märta ”alltid” funnits, som en av de
ledande krafterna i Göteborgs musikliv, som
uppskattad kollega vid Musikhögskolan och
som en varm vän.
Märta föddes i Göteborg 1 februari 1936
och utbildade sig till musikdirektör och
sångpedagog. Hon studerade romanssång
för de stora interpreterna, Gerald Moore
och Erik Werba, och eftersom hennes stora
passion för nutida musik började redan under
studieåren, studerade hon också modern
notation för Mauricio Kagel. Jan Ling och
Sämus-utbildningen blev hennes inkörsport
som lärare vid Göteborgs musikhögskola i
början av 70-talet. Hennes egen kommentar
för ett par år sedan var ”… det var så annorlunda, dynamiskt och härligt, och här kom
jag i lackskor och knästrumpor till studenter
som satt på golvet i raggsockor…” Hon var
en mycket uppskattad lärare och undervisade i sång och kammarmusik fram till sin
pensionering. Hon fick professors namn 1996.
När Artistens olika rum döptes för några
år sedan, fick ett av dessa namnet Schélestudion.
Märtas solistiska bana började tidigt
och jag minns hennes personliga och varma
sopran i Bachs passioner i Lunds domkyrka
under min egen studietid.
Märta var en ofta anlitad solist vid orkesterkonserter såväl i Sverige som utomlands,
här hemma med bland andra Eric Ericson
och Orphei Drängar – hon var även moster i
od – och utomlands med dirigenter som till
exempel Nicolaus Harnoncourt. Många av
dessa konserter spelades in av Sveriges radio.

Men det var kammarmusiken som låg
henne varmast om hjärtat. Hon älskade
speciellt den svenska sångkonsten av kompositörer som Gösta Nystroem och Ingvar
Lidholm liksom franska sånger av Debussy,
Poulenc och Satie. Under många år konserterade hon flitigt i Rikskonserters regi
tillsammans med Elisif Lundén-Bergfelt,
José Ribera, Olof Höjer, Staffan Scheja och
Magnus Ricklund med flera pianister.
Kanske var det ändå i upptäckarglädjen av
den nya musiken som hon trivdes allra bäst.
I en radiointervju från 2004 berättar hon hur
den nya musiken befriade rösten. Hon samarbetade med exempelvis Lars-Johan Werle
kring flera verk och hon har många gånger
framhållit hur mycket mötena med Cage och
Ligeti betytt för henne som artist.
En speciell förälskelse blev Ingvar Lidholms Stamp Music, ett stycke hon framträdde med under många år och även hade
ingraverat på en ring.
År 2000 grundade Märta tillsammans
med några likasinnade eldsjälar, bland andra
violinisten Helga Hussels, Göteborgs kammarmusikförening. Märta var en hängiven
och framgångsrik ledamot av styrelsen från
starten samt dess ordförande 2009-2012.
Saknaden efter Märta är stor, men det är
en stor förmån att ha lärt känna denna genuint varma och kloka fullblodsartist.
Hon tilldelades Litteris et Artibus 1987
och av akademien Medaljen för Tonkonstens
Främjande 2011.
Mästa Schéle blev ledamot av vår akademi 1983.

E VA N Ä S S É N
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Nya ledamöter
SV E N S K A L E DA M ÖT E R

Fo t o : A r n e H y c k e n b e r g .

B R I T TA B Y S T R Ö M

Britta Byström är idag en av Sveriges
mest betydelsefulla tonsättare. Hon har
komponerat musik för olika besättningar:
kammarmusik, vokalmusik och opera, men
tonvikten har alltid legat på orkestermusik.
Hennes orkesterverk har framförts av de
flesta svenska orkestrar och många orkestrar utomlands. Under åren 2007-2011 var
hon Composer in Residence hos Västerås
Sinfonietta. Britta Byströms verk belönades med Carin Malmlöf-Forssling pris,

Lilla Christ Johnson-priset och även den
mycket prestigefyllda Elaine Lebenbom
Memorial Award For Female Composers
som delas ut av Detroit Symphony Orchestra. Britta Byströms orkesterverk och
kammarverk har utgivits på cd av Daphne
Records, Phono Suecia och bis och hyllats
av kritiker för ”en riktig orkestral rikedom”
och ”förmågan att skapa en alldeles egen
ljudvärld”.
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H A N S D AV I D S S O N

Fil. dr professor Hans Davidsson är
organist och en ledande forskare inom
ämnet orgel både i Sverige och internationellt. Han var den förste som avlade
doktorsexamen inom ”music performance”,
den konstnärligt kreativa inriktningen av
musikvetenskap vid Göteborgs universitet, och hans avhandling om Mattias
Weckman har varit mönsterbildande för
konstnärlig forskning. Hans Davidsson var
den drivande kraften bakom det nordtyska
orgelprojektet som resulterade i barockorgeln i Örgryte nya kyrka. 1995-2009 var
han konstnärlig ledare för Gothenburg Organ Art center, goart och 2001-2012 innehade han professuren i orgel vid Eastman
School of Music, Rochester, usa. 2007 blev
han professor i orgel i Bremen liksom i
Köpenhamn 2012, där han bedriver undervisning och forskning. Han är även professor vid Högskolan för scen och musik vid
Göteborgs universitet.
Davidsson har spelat in ett flertal cd
och är en eftersökt pedagog och konsertgivare runt om i världen.
Fo t o : S t e p h e n Ke n n e d y.
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N YA L E DA M ÖT E R

S VA N T E H E N R Y S O N

Svante Henryson är en mångsidig musiker
och kompositör som med stor framgång
rör sig mellan olika genrer och instrument.
Han är lika hemtam i västerländsk konstmusik som i avancerad jazz och rock. I sitt
musicerande kombinerar han ofta de olika
musikstilarna till något helt unikt. Svante
Henryson har varit kontrabasist i Oslofilharmonin, spelat elbas i hårdrockband
och cello med artister som Anne Sofie von
Otter, Martin Fröst, Elvis Costello och
Steve Gadd bland många andra. Han har
belönats med otaliga priser både som musiker och komponist, bland annat Musikförläggarnas pris för Sonat för soloviolin,
Jazzkatten-Årets Jazzmusiker samt 2015
Nordiska Rådets Musikpris. Svante Henryson är även sedan några år konstnärlig
ledare för Umeå kammarmusikfestival.

Fo t o : M a t s B ä c k e r.
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Fo t o : N i l s K l i n g e r.
PAT R I K R I N G B O R G

Patrik Ringborg är idag en av våra mest
internationellt efterfrågade dirigenter, med
en bred konserterfarenhet och en stor operarepertoar som omfattar minst 80 verk.
Han har bland annat verkat som Generalmusikdirektor vid Staatstheater Kassel sedan 2007 där han dirigerat inte mindre än
20 nyproduktioner och långt över hundra
konserter. Han har även varit flitigt anlitad
som gästdirigent bland annat vid Semperoperan i Dresden, Deutsche Oper i Berlin,
Volksoper i Wien, operan i Köln och Den
Norske Opera. Dessutom har han dirigerat
över trettio orkestrar i Tyskland. I Sverige
har han arbetat med samtliga större orkestrar, men det är framför allt som operadirigent Patrik Ringborg gjort sig ett namn.
Han debuterade på Göteborgsoperan med
Tannhäuser 1998 och dirigerade därefter
som förste gästdirigent under åtta år samtliga Wagner-produktioner.
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U T L Ä N D S K A L E DA M ÖT E R

RENÉE FLEMING

Den amerikanska sopranen Renée Fleming
räknas som en av vår tids allra största
operasångerskor. Hon har hela världen som
sitt arbetsfält och har gjort flera framträdanden i Sverige, bland annat vid Nobelkonserten med Kungliga Filharmonikerna
2006 och i samband med att hon 2008
tilldelades Polarpriset.
Renée Fleming, som grammisnominerats 14 gånger, har spelat in musik från
opera till jazz och filmmusik och vunnit en
grammis för bästa klassiska soloskiva. Hon
har särskilt intresserat sig för sin samtids
musik. Nyligen gästade hon Konserthuset
i Stockholm med det för henne komponerade verket The Strand Settings, av Anders
Hillborg. 2013 tilldelades hon National
Medal of Arts, den finaste utmärkelse en
artist kan få i USA.

Fo t o : A n d r e w E c c l e s , D e c c a .

83

JANIN E JAN SEN

Janine Jansen är sedan flera år en av världens yppersta violinister, med regelbundna
framträdanden hos de allra främsta orkestrarna och exklusivt skivkontrakt för Decca.
Hon debuterade i Amsterdams Concertgebouw som 15-åring. 2005 fick hon hedersuppdraget att delta i bbc Proms, vilket blev
startskottet för hennes internationella karriär. 2014 var hon för övrigt Proms ”Featured Artist” med tre konserter, inklusive
den hedersamma Last Night of the Proms
tillsammans med Kungliga Filharmonikernas chefdirigent Sakari Oramo. Vid sidan
av arbetet som solist med framstående
orkestrar världen över är Janine Jansen en
hängiven kammarmusiker, och gör bland
annat duorecitaler med pianister som Itamar Golan och Alexander Gavrylyuk samt
leder den egna internationella kammarmusikfestivalen i hemstaden Utrecht.

Fo t o : M a r c o B o r g g r e v e .
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YO -YO M A

Yo-Yo Ma är en av vår tids mest firade och
prisbelönta artister. Efter studier vid Juilliard School och Harvard har han haft en
enastående karriär som solist med världens
topporkestrar och dirigenter. Hans mer än
90 inspelningar har resulterat i 18 Grammy
Awards. Han har inte bara samarbetat med
musiker som bland andra Emanuel Ax och
Itzhak Perlman utan även undersökt med
stor framgång folkmusik från all världens
hörn. Hans ”Silk Road Project” är ett sätt
att förena olika musiker och musikstilar
utmed Sidenvägen. Yo-Yo Ma är hedersdoktor vid Harvard och blev 2006 utsedd
till Fredsambassadör i Förenta Nationerna.
Han har i USA mottagit ” the National
Medal of Arts” och Presidential Medal of
Freedom” och erhöll 2012 Polarpriset.

Fo t o : J a s o n B e l l .

N YA L E DA M ÖT E R

M A R I LY N M A Z U R

Marilyn Mazur är slagverkare, kompositör
och ensembleledare aktiv framförallt inom
jazz-/improvisationsmusik men med stor
bredd i sin verksamhet. I sitt musicerande
förmår hon på ett ovanligt sätt kombinera känslighet med kraft, det dansanta
med det drivande och subtilitet med rå
energi. Efter utbildning vid bland annat
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium arbetade hon som frilansmusiker
och erhöll 1983 ”The Ben Webster Award”.
Efter att ha spelat med Palle Mikkelborg
blev hon medlem i Miles Davis grupp och
har senare även varit medlem ibland annat
Wayne Shorters och Jan Garbareks grupper och gjort en mängd skivproduktioner
tillsammans med många av de främsta
amerikanska och skandinaviska jazzmusikerna, men också varit i högsta grad aktiv
som kompositör och ensembleledare i egna
projekt. Marilyn Mazur har mottagit en
rad priser, så som t.ex. the Jazzpar Prize,
(2001) och The First International EuroCore - JTI Jazz Award (2011) och under en
20-årsperiod erhållit tidningen Downbeats
kritikerpris vid sex tillfällen.

Fo t o : N i c o l a Fa s a n o.
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N YA L E DA M ÖT E R

C H R I ST I A N Z AC H A R I A S

Fo t o : K l a u s R u d o l p h .

Christian Zacharias är en för Göteborgs
musikliv mycket betydelsefull person. Han
har sedan snart trettio år varit en återkommande gäst hos Göteborgs symfoniker
(gso), först som pianosolist och sedermera
även som dirigent.
Christian Zacharias är utbildad till
pianist i Paris där han vann Raveltävlingen
1975. Detta kom att bli inledningen till en
internationell karriär som fört honom till
de främsta konsertestraderna och symfoniorkestrarna världen över. Kring millennieskiftet inledde han också en karriär som
dirigent. Som sådan gästade han gso första
gången 2001 vid en konsert där han var
både dirigent och solist.
Samarbetet utvecklades och 2002 utsågs
han till orkesterns förste gästdirigent med
särskilt ansvar för den wienklassiska repertoaren. Zacharias har framträtt med gso
ett hundratal gånger sedan 1990 och har
även dirigerat orkestern vid gästspel och
turnéer. Det goda samarbetet mellan musikerna i gso och Zacharias medförde att
han inbjöds som gästlärare vid musikerutbildningen vid Högskolan för scen och
musik vid Göteborgs Universitet. Detta
föll så väl ut att han omedelbart erbjöds en
gästprofessur 2011-15.
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Kaljuste, Tönu

Bonney, Barbara

Groop, Monica

Kamu, Okko

Brincker, Jens

Gubaidulina, Sofia

Kirkby, Emma

Csaba, Peter

Guðmundsdóttir, Björk

Kremer, Gidon

Dausgaard, Thomas

Halffter, Cristóbal

Krummacher, Friedhelm

Dijkstra, Peter

Harding, Daniel

Kvifte, Tellef

Dudamel, Gustavo

Heiniö, Mikko

Lindberg, Magnus
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TO N S ÄT TA R E
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PIANIST

VIOLINIST

PIANIST

OPERASÅNGERSKA

OPERASÅNGERSKA

U N I V E R S I T E T S L E K TO R , C A N D. M AG .

TO N S ÄT TA R E

DIRIGENT

DIRIGENT

DIRIGENT

D I R I G E N T, KO M P O S I TÖ R

TO N S ÄT TA R E

OPERASÅNGERSKA

S A XO F O N I S T

DIRIGENT

DIRIGENT

PROFESSOR

OPERASÅNGERSKA

TO N S ÄT TA R E

SÅNGERSKA

TO N S ÄT TA R E

DIRIGENT

TO N S ÄT TA R E

OBOIST

DIRIGENT

VIOLINIST

PIANIST

PIANIST

DIRIGENT

KÖ R D I R I G E N T

DIRIGENT

SÅNGERSKA

VIOLINIST

PROFESSOR

MUSIKFORSKARE, PROFESSOR

TO N S ÄT TA R E
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Akademiens instiftare Gustaf III.

Ma, Yo-Yo
CELLIST

Massengale, James
PROFESSOR

Mazur, Marilyn

KO M P O S I TÖ R , M U S I K E R

Mikkelborg, Palle

JA Z Z M U S I K E R , TO N S ÄT TA R E

Mortensen, Lars-Ulrik
C E M B A L I S T, D I R I G E N T

Muti, Riccardo
DIRIGENT

Mägi, Paul
DIRIGENT

Mälkki, Susanna
DIRIGENT

Mörk, Truls
CELLIST

Nordal, Jón

Rilling, Helmuth

Sokolov, Grigory

Nørgård, Per

Rozhdestvensky, Gennady

Spierer, Leon

Oramo, Sakari

Ruders, Poul

Sveinsson, Atli Heimir

Panula, Jorma

Saariaho, Kaija

Sørensen, Bent

Parker, Roger

Sallinen, Aulis

Tellefsen, Arve

Penderecki, Krzysztof

Salonen, Esa-Pekka

Terfel, Bryn

Pärt, Arvo

Schreier, Peter

Thommessen, Olav Anton

Reich, Steve

Schwab, Heinrich W.

Vasks, Péteris

Rihm, Wolfgang

Segerstam, Leif

Zacharias, Christian

TO N S ÄT TA R E

TO N S ÄT TA R E

DIRIGENT

PROFESSOR

PROFESSOR

TO N S ÄT TA R E

TO N S ÄT TA R E

TO N S ÄT TA R E

TO N S ÄT TA R E

PROFESSOR

DIRIGENT

TO N S ÄT TA R E

TO N S ÄT TA R E

TO N S ÄT TA R E

DIRIGENT

KAMMERSÄNGER

P R O F. D R P H I L .

H OV K A P E L L M Ä S TA R E

PIANIST

KO N S E R T M Ä S TA R E

TO N S ÄT TA R E

TO N S ÄT TA R E

PROFESSOR, VIOLINIST

OPERASÅNGARE

TO N S ÄT TA R E

TO N S ÄT TA R E

DIRIGENT

Kungl. Musikaliska
akademien
B E S K Y D DA R E

H.M. Konungen
F Ö R S T E L E DA M ÖT E R

H.M. Drottningen
H.K.H. Kronprinsessan
Prinsessan Christina Fru Magnuson
PRESES

Operasångerska Susanne Rydén
VICE PRESIDES

Professor, dirigent Stefan Parkman
Prorektor, professor, pianist Staffan Scheja
S TÄ N D I G S E K R E T E R A R E

Professor Tomas Löndahl
AK ADEMIENS STYRELSE

Preses, vice presides, professor, fiolspelman
Sven Ahlbäck, hovsångerska Anna Larsson, professor, saxofonist Joakim Milder,
professor, sångerska Eva Nässén, tonsättare
Henrik Strindberg, professor, dirigent Petter
Sundkvist, tonsättare Victoria Borisova-Ollas
(suppleant), violinist, dirigent Tobias Ringborg (suppleant)
AK ADEMIENS K ANSLI

Ständige sekreteraren professor Tomas Löndahl, ständige sekreterarens assistent Anna
Ingvarsdóttir-Cronström, kamrerare Agneta
Engblom, ekonomiassistent Helena Karlsson, projektledare Levande Musikarv AnnCharlotte Hell, producent/stipendieadministratör Max Låke, stipendieassistent Susanne
Fåhraeus, vaktmästare Kerstin Ericsson

A K A D E M I E N S N Ä M N D E R , R Å D E TC E T E R A
F Ö R VA LT N I N G S N Ä M N D E N

Portföljförvaltare Staffan Thorslund (ordförande), finansdirektör Mats Guldbrand,
civilekonom Sverker Lundkvist, kapitalförvaltare Fredric Höglind (adjungerad),
Preses, Ständige sekreteraren, Kamreraren
(sekreterare)
INTERNREVISORER

Tonsättare Daniel Börtz, körledare Bo
Johansson (avled 10/5 2016), violinist Anna
Lindal (suppleant), professor, tonsättare
Hans Gefors (suppleant)
VA L B E R E D N I N G E N

Körledare Bo Johansson (avled 10/5 2016),
violinist Anna Lindal, professor, pianist
Hans Pålsson, konsertmästare, violinist
Christer Thorvaldsson, professor, pianist
Fredrik Ullén, professor, blockflöjtist Dan
Laurin, pianist Roland Pöntinen (suppleant), konserthuschef Helena Wessman
(suppleant)
ST I P E N D I E N Ä M N D E N

Ständige sekreterare professor Tomas
Löndahl (ordförande), professor Sven-Erik
Eriksson, cellist Elemèr Lavotha, professor, saxofonist Joakim Milder, altviolinist
Johanna Persson, operasångare Olle Persson, Preses, operasångerska Susanne Rydén,
pianist Mats Widlund, jur.kand Magnus
Dyberg (adjungerad), Stipendiehandläggaren (föredragande), Stipendieassistenten
(adjungerad)
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FORSKNINGSNÄMNDEN

HUGO ALFVÉN FONDEN

Professor Sverker Jullander, (ordförande),
professor Cecilia Ferm-Almqvist, fil. dr
Henrik Frisk, docent Karin Hallgren, fil. dr
Tobias Lund, Ständige sekreteraren (adjungerad), Erik Wallrup (adjungerad, från 1/9)
Ekonomiassistenten (sekreterare)

Professor Gunnar Ternhag (ordförande),
director musices Stefan Karpe, professor
Cecilia Rydinger Alin, hovsångerska Anita
Soldh, universitetslektor Joakim Tillman,
dirigent Finn Rosengren (suppleant),
länsmusikchef Karin Holdar (suppleant),
intendent Alfvéngården (adjungerad),
Kamreraren (adjungerad), Ständige sekreteraren (adjungerad)

P U B L I K AT I O N S N Ä M N D E N

Ständige sekreteraren (ordförande), pressoch informationschef Torbjörn Eriksson, fil.
dr Ursula Geisler, redaktör Tony Lundman,
fil. dr Christina Tobeck, fil. dr Erik Wallrup, Ekonomiassistenten (sekreterare)
L E VA N D E M U S I K A RV

Ständige sekreteraren professor Tomas
Löndahl (ordförande), professor B Tommy Andersson (projektansvarig), AnnCharlotte Hell (projektledare), Magnus
Svensson (redaktör emenderade utgåvor),
professor Gunnar Ternhag (sakkunnig), fil.
dr Erik Wallrup (forskningssamordnare),
professor Anders Wiklund (sakkunnig)
PROGRAMRÅD

Preses (ordförande), Vice presides, pianist
Bengt Forsberg, Ständige sekreteraren (föredragande), Producenten (sekreterare)

EGNA STIFTELSER
ST I F T E L S E N A LB I N H AG ST R Ö M S M I N N E S FO N D

Arkivchef Dan Lundberg (ordförande),
gitarrist Barbro Lindkvist, gitarrist Johan
Norberg, musiker Jörgen Sundeqvist, VD
Ulf Zandhers, musiker Niklas Sundén
(adjungerad), Kamreraren (adjungerad),
Ständige sekreterarens assistent (sekreterare, adjungerad)
G Ö R A N L AG E RVA L L S ST I F T E L S E

Ständige sekreterare professor Tomas
Löndahl (ordförande), Veronica Wolgast,
Socialförvaltningen, Ständig sekreterare
Konstakademien Susanna Slöör, Gillis
Hammar, Socialförvaltningen (suppleant),
kamrerare Agneta Engblom (suppleant),
Preses Konstakademien, konstnären Ulla
Fries (suppleant)
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E R I K J Ä R N Å K E R S D O N AT I O N I K U N G L . M U S I K A LISKA AKADEMIEN
S T I F T E L S E N SA LTÖ 

Violinist Anna Lindal (ordförande),
violinpedagog Ulla Magnusson (sekreterare), violinpedagog Lisbeth Vecchi,
tonsättare Christofer Elgh (fst), tonsättare Martin Jonsson (fst), tonsättare
Magnus Brunnskog (suppleant), tonsättare Eva Sidén (suppleant), violinist Malin Nyström (suppleant), violinist Malin
William Olsson (suppleant), professor
Anders Wiklund (suppleant), Ständige
sekreteraren (adjungerad), Kamreraren
(adjungerad)
S T I F T E L S E N ST R Å K I N S T R U M E N T F O N D E N

f.d. Generaldirektör Axel Edling (ordförande), violinist Christian Bergkvist (vice
ordförande), hovrättsråd Anne Kuttenkeuler (sekreterare), konsertmästare
Bernt Lysell, professor Torleif Thedéen,
violinist Jannika Gustafsson (suppleant),
cellist Erik Wahlgren (suppleant), Ständige sekreteraren (adjungerad), Kamreraren (adjungerad)
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