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Ers Kungliga Höghet Kronprinsessan, gäster från
Hovet, alla gäster från musik och kulturliv, från våra
systerakademier, ledamöter av denna Akademi, mina
damer och herrar. Hjärtligt välkomna till Kungliga
Musikaliska Akademiens 237:e Högtidsdag som jag
härmed förklarar öppnad!
Ett stort tack till Stockholm Baroque Band, Ingela
Bohlin och Olof Boman för denna festliga Romaninledning på vår Högtidssammankomst! Och som
ni ser så avslutar vi med en annan jubilar; det är i år
100 år sedan Lars-Erik Larsson föddes. Två för musiken i Sverige viktiga förgrundsgestalter.
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kjell ingebretsen
akademiens preses

Högst upp på kallelsebrevet till denna akademi finns
en vacker teckning av solguden Apollon, konsternas
skyddsgud – han spelar på sin lyra. Under står att läsa:
Affectus. Movet. Imperat. Auget.
»Känslan påverkar, behärskar, förhöjer.«
Detta epigram härstammar antagligen från den latinske poeten och retorikern Ausonius, som levde
cirka år 310–395 efter Kristus. Men så länge människan har existerat har affectus – känslan, lidelsen,
kärleken – ansetts behärska oss, påverka oss och förhöja vår livskvalitet. Konsten och musiken är bärare
av dessa livsviktiga egenskaper och skyddades därför
av den vackraste av dem alla, Apollon. Som av många
anses vara en av de viktigaste gudarna i den grekiska
mytologin.
Men konsten har inte bara skyddats av gudar, den
har i alla tider haft mecenater; kyrkan, kungar, furstar eller staten.
I Sverige på 1700-talet var det Gustav iii, Teaterkungen. För att beskydda och utveckla de sköna
konsterna lät han instifta konstnärliga akademier.
Sannolikt ville han väl också stärka sin egen profil
gentemot övriga Europa. Konst och musik ansågs ju
vara viktigt, det gav status! Den Musikaliska Aka-
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Akademiens Preses Kjell Ingebretsen
öppnar Akademiens högtidssammankomst i Musikaliska Akademiens Stora
sal på Nybrokajen 11.
Samtliga foton från högtidssammankomsten: Christoffer Bergström.

demien gav han 1771 som devis detta epigram; och
uppgiften bland annat att undervisa i sång, olika
instrument och komposition, bedriva forskning,
dela ut stipendier. Numera har de konstnärliga akademierna som bekant lösgjort sig från sina myndighetsfunktioner och är fria, obundna aktörer, som
det heter.
Känslan, lidelsen, kärleken – behärskar oss – påverkar
oss – förhöjer vår livskvalitet.
Smaka på orden...

6

I dag har staten det övergripande ansvaret för vårt
kulturliv, och det är naturligtvis med stor spänning
vi emotser kulturutredningens kommande förslag.
Men låt oss för ett ögonblick titta på ett annat förslag: Gymnasieutredningen. Där står bland annat att
de estetiska ämnena musik, bild och teater i framtiden ska vara frivilliga. För som man säger: »är det så
viktigt, ja då kommer eleverna att välja detta ändå«.
Motiveringen är tydligt formulerad; det finns andra
ämnen som man absolut måste läsa i gymnasiet för
att bli en bra medborgare, få en god utveckling och
en förståelse för den värld vi lever i.
Med detta resonemang kommer eleverna sannolikt att pressas in i programval långt, långt från
»mjuka« värderingar och upplevelsemagier. Det kulturella arvet kommer att i allt högre grad sakna betydelse. Försvinna.
Med en redan till randen slimmad konst- och musikundervisning i skolan är det nog bara en tidsfråga
innan rekryteringen till våra konstnärliga utbildningar befinner sig i akut behov av konstgjord andning. Vad som sedan sker med hela vårt kulturlivs
framtid, är i det perspektivet kanske inte så svårt att
föreställa sig...
Man »gamblar« med unga människors rätt och
vilja till att genom musiken, ordet och bilden få uttrycka sig, upptäcka områden och värderingar som

kanske aldrig annars skulle vara synliga. Med andra
ord och för att tala Schiller: »Estetisk fostran«.
I Aftonbladet för någon vecka sedan uttryckte sig
Claes Wahlin så här: »Först när alla får möjligheten
att möta konsten och kulturen tidigt, kan vi en dag
åter möta bildade politiker som lärt sig från grunden
om konst och kultur«.
Detta är för mig en av de stora och avgörande
framtidsfrågorna inom vårt område.
Vi får inte glömma att Sverige har ett rikt, myllrande och starkt pulserande konst och kulturliv,
men det måste genom respekt för traditionen ständigt »läras upp«! Ständigt vårdas och utvecklas. Så
om alliansens kulturutredning överhuvudtaget ska
få någon relevans i framtiden, är det nog klokt om
detta förslag – som mött starkt motstånd – skyndsamt dras tillbaka.
Till sist: Vår akademi är ingen instans eller myndighet som ska döma eller fördöma delar av musiklivet
eller olika institutioners vägval. Men med ledning
av det epigram som vi en gång fått av Gustav III är
vårt ständiga uppdrag att stimulera och animera det
fruktbara, intelligenta och konstruktiva samtalet
kring vår konstart och att i alla avseenden medverka
till att »god musikalisk ordning råder i riket«.
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Stockholm Baroque Band och sopranen Ingela Bohlin framförde
musik av Johan Helmich Roman, en av årets jubilarer.
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Quartet av Christ Johnson-pristagaren Per Mårtensson med
Cecilia Zilliacus, violin; Mårten Landström, piano; Chrichan
Larson, cello och Anders Jonhäll, flöjt.
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Årets Jazzpristagare Sofia Jernberg framförde Reality had
little weight tillsammans med David Stackenäs, gitarr; Eve
Risser, piano och Hélène Breschand, harpa.

Ständige Sekreterarens tal vid
Högtidssammankomsten
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åke holmquist
Verksamhetsberättelse

2008 är ett enda stort Väntans År i det svenska kulturlivet, på den Stora Utredningen – den som alla
hoppas skall klara ut nästintill alla problem och
pumpa in nya ekonomiska resurser i kulturens värld.
Förväntan, ja, så kan något förenklat karaktäriseras
budskapen i alternativa utredningar, otaliga skrivelser, promemorior, konferenser, seminarier, uppvaktningar, bloggar, debatter och inte minst i de dagliga
samtalen mellan kulturens företrädare. Förväntan i
betydelsen krav: varje institution, varje organisation
och förening menar att man måste få sina sedan länge
framförda krav tillgodosedda. Visst förstår man att
andra har legitima behov, men nu gäller det den egna
verksamheten. Därför strid i stället för sammanhållning. Men vi vet ju, att det inte blir som vi alla vill tro
att det ska bli. Kulturutredningen har väckt väldiga
förhoppningar och förväntningar. Några blir kanske
vinnare, men de flesta kommer att bli besvikna. Hur
gärna vi än vill det, kommer staten inte att inrätta en
kulturens bankakut. Även framöver kommer kulturens finansiella kris att vara normaltillståndet.
Det är uppseendeväckande, men knappast överraskande, att det mesta av det som skrivits och diskuterats i utredningens kölvatten har gällt kulturens
finansiering och vad som skulle kunna produceras
med mer pengar, alternativt vilka katastrofer som
skulle följa om förväntningarna inte infriades. Kraven har relaterats till ofta allmänt formulerade politiska mål, alltför sällan till konstnärliga värdegrunder. Det gäller inte minst musiklivet, vars splittring
har sin orsak i just detta. Men i en tid som präglas
av kontinuerliga paradigmskiften, när pengar även
framgent kommer att vara en bristvara, när en tekniskt rasande snabb utveckling gör kulturpolitik till
färskvara, är det helt nödvändigt att konstnärerna
– de som skapar, tolkar och utbildar – gör sin röst
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Akademiens Ständige Sekreterare
Åke Holmquist vid högtidssammankomsten 2008.
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hörd och formulerar värderingar som gestaltar kulturpolitiken och inte tvärtom. Av det enkla skälet att
kulturpolitiken är på väg att erövra de konstnärliga
uttrycken för att göra dem till användbara redskap i
samhällets tjänst.
Aldrig förr har konstens instrumentella funktion
varit så tydlig som under detta Väntans År. Konst
till något annat än upplevelser och reflektion. Det
är inte i första hand det djärva, provocerande och
nyskapande som belönas utan »vinster« i miljön, arbetsmarknaden, skatteintäkter eller varför inte för
att jaga bort busar med klassisk musik, något som
prövats med stor framgång på flera håll. Det här är
inte något nytt. Jag kommer att tänka på den habsburgske kejsaren Joseph iis attityd till konsten – han
som i filmen Amadeus frågar Mozart om det behövs
så många noter i musiken. Joseph ii ville göra revolution uppifrån och ned i samhället och var en konstens sanne vän så länge den gjorde nytta. Kanske
vore det värt att reflektera över den konstsyn som
formulerades av seccessionisterna i Wien i början av
förra århundradet: »Die Zeit ihre Kunst, die Kunst
ihre Freiheit«. En konst som förvisso gör nytta, gör

sin samhällstjänst genom att vara tidens reflektor,
men som är suverän att formulera hur den ska gestaltas.
Flera av reaktionerna på det Manifest för kammarmusiken som Akademien lät publicera i våras
kan bara tolkas som uttryck för kulturpolitikens
ambitioner att vilja vara med och påverka formulerandet av den konstnärliga gestaltningen. Manifestet är det tredje steget i Akademiens fokusering
på kammarmusiken. Det första, en nationell konferens 2001, dirigerades av administratörer, det andra,
en klingande och debatterande manifestation för
kammarmusiken 2004, planerades av producenterna. För Akademien var det självklart att det tredje
steget, ett konstpolitiskt handlingsprogram, överläts åt tonsättare och musiker. Jag citerar ur detta:
»Det är viktigt att göra skillnad mellan konstpolitik och kulturpolitik inom kammarmusikens område…Kammarmusiken som näringskammare och
grundforskningsmiljö måste värnas och vidareutvecklas, liksom de fria musiker och tonsättare som
ägnar sig åt denna konst…Det konstnärligt vidgade
fältet – det är där kammarmusiken står idag. Ett ut-

vidgat fält där musikaliska experiment samsas med
traditionen…Målet har varit att ringa in och beskriva hur konstnären kan få en större roll i processen
att utveckla kammarmusiken och samtidigt större
möjligheter att möta sin publik.«
Sådana formuleringar upplevdes av ett antal företrädare i musiklivet som provocerande, eftersom
konstnärerna tycktes trampa in på revir förbehållna
administratörer och politiker. En journalist menade
till och med att manifestets verkliga syfte var att lägga ned Rikskonserter. De flesta av debattinläggen fokuserade således på manifestets organisatoriska och
ekonomiska konsekvenser, inte på de konstnärliga
dimensionerna. Vad som än händer med dess förslag
om ett kammarmusikaliskt nav, är kanske det viktigaste resultatet att konstnärerna fick en plattform för
att utifrån sina värderingar och erfarenheter formulera en både konstnärlig och kulturpolitisk vision.
Det är vi inom Akademien mycket stolta över
Låt mig nämna ännu ett manifest, fast nu i form
av en diger forskningsrapport, nämligen Starka
musikupplevelser – musik är mycket mera än bara
musik av Alf Gabrielsson, professor emeritus i musikpsykologi, utgiven i Akademiens skriftserie och
uppmärksammad i de kungliga akademiernas seminarieserie Kunskapens Krona, som sändes för en tid
sedan i Sveriges Television. För alla, och inte minst
för Kulturutredningen, borde detta vara obligatorisk
läsning när det gäller att utveckla en argumentation
för de musikaliska uttrycken utan sidoblickar åt
nyttoaspekter: »Flera hundra människor – kvinnor
och män, unga och gamla, musiker och icke-musiker
– berättar i boken om sina starkaste musikupplevel-

Natalie Migdal, och Sofie Sunnerstam, violin, tillsammans med
Sofia Lundström, viola och Natalia Goldman framförde Sjörök
under Stockholms broar av Marie Samuelsson.

ser. Musiken absorberar lyssnarna eller utövarna,
stänger ute allting annat. Den väcker starka känslor
och många andra reaktioner, alltifrån fysiska förnimmelser till upplevelser av existentiell och andlig
karaktär. Upplevelserna kan leda till en förlösning
av uppdämda känslor, innebära befrielse och rening
som terapi. Man kan känna sig bekräftad och förstådd, få ökat självförtroende och en annan syn på
sig själv och tillvaron i stort. Naturligtvis också en
helt ny syn på musik och vad den kan betyda för välbefinnande, hälsa och livskvalitet«.
En berättelse får räcka:
Jag var 13 år. Jag var i en stor kyrka med mycket
ljus, det var så där stämningsfullt. Musiken som
spelades var av Bach. Det var också en jättekick.
Den trängde sig in i porerna överallt. Det var
en andlig upplevelse utan att ha med religion
att göra. Det bara kom något över en…YEAH,
man var är. Det är svårt att förklara hur. Man
blir andäktig. Får respekt för musik. Det finns så
styrka.
Till syvende och sidst är det detta som allt handlar
om! Vad musiken gör med oss människor. Påverkar
oss, alltifrån stundens upplevelser till starka känslor
av musik, som kan förändra vår tillvaro, våra liv. Den
kulturpolitiska utmaningen idag är inte enbart brist
på pengar utan också att den inte omfattas av samma
engagemang som inom andra politikområden. Det
handlar om attityder. Det finns många, många exempel där engagerade politiker har tagit ansvar för
kulturen och då händer det plötsligt saker och ting.
Därför är det så viktigt att konstnärerna engagerar
sig. Deras värderingar måste ligga till grund för kulturpolitikens utformning inte tvärtom. Det var det
seccessionisterna ville med sitt manifest: konstens
överhöghet och politiken som dess redskap: »Die
Zeit ihre Kunst, die Kunst ihre Freiheit«.
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Ekonomiförvaltning
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2008 var ett av de mer dramatiska åren i den ekonomiska historien. Världen fick uppleva en rejäl förtroendekris på finansmarknaden där aktiekurserna
rasade och världsekonomin skakade. Oron som startade i usa med problemlån till bostadsmarknaden har
spridit sig till andra världsdelar och sektorer. Stater
har övertagit banker och finansinstitut samt presenterat stödåtgärder till belopp som aldrig tidigare skådats. Under hösten tilltog oron när amerikanska investmentbanken Lehman Brothers kollapsade, vilket
visade att man inte var redo att rädda alla som hade
problem. Osäkerheten om vem som skulle räddas och
inte gjorde att kreditmarknaden, som redan innan
var turbulent, blev ännu mer osäker. Centralbanker
runt om i världen har gjort rekordstora sänkningar
av styrräntorna. Oljepriset har stigit till rekordnivåer
för att därefter halveras på några månader. Priset på
risk mätt som skillnad mellan företags- och statsobligationer har stigit till de högsta nivåerna sedan den
stora depressionen på 1930-talet. Presidentvalet i usa
föll ut till demokraternas och Barack Obamas fördel,
och stora förhoppningar ställs nu till att den nya administrationen skall genomföra ett effektivt och konsekvent åtgärdsprogram för att stävja krisen.
Amerikanska centralbanken Federal Reserve har i
praktiken sänkt räntan till 0 % från årets inledning
på 4,25 %. Svenska Riksbanken höjde först reporäntan från 4,00 % till 4,75 % med hög inflation som
argument, gjorde därefter en helomvändning och har
under hösten rekordsänkt räntan till 2,00 %.
Långa statsobligationsräntor har också fallit dramatiskt och mer än halverats på 5-års löptid till cirka
2 % allteftersom konjunkturen försvagats.
Amerikanska dollarn har återhämtat sig efter
många års nedgång. Dollarn noterades till över 11
kronor i mitten av 2001 och vändningen kom under
april 2008 då dollarn kostade strax över 5,80 kronor.
Vid årets slut kostade en dollar cirka 7,80 kronor, vil-

ket motsvarar en förstärkning på drygt 20 % jämfört
med årsskiftet. Euron har historiskt pendlat mellan
9 och 9,50 kronor, men den svenska kronan försvagades mycket under slutet av året och Euron kostade
vissa dagar mer än 11 kronor.
Bolagen redovisade fortsatt relativt goda vinster
under inledningen på året. Framtidsutsikterna blev
allt dystrare. Oron för en utdragen lågkonjunktur
kombinerat med stora skulder som ska omförhandlas på en dåligt fungerande kreditmarknad gjorde att
investerarna flydde riskfyllda placeringar som aktier
oavsett land och bransch. Svenska börsen upplevde
sitt sämsta börsår på över 100 år. Av nordens alla
stora bolag var det bara AstraZeneca som visade en
positiv avkastning.
Avkastningen på Akademiens depåer var något
lägre än jämförelseindex. Den negativa utvecklingen
kommer ifrån den utländska delen med en för låg
andel dollar samt några enskilda innehav i Norden.
Räntemarknadsportföljen har haft en för kort löptid i förhållande till jämförelseindex. I den svenska
portföljen har innehaven i bland annat h&m och
Ratos bidragit positivt till utvecklingen jämfört med
marknaden.
Värdet på depån avseende Akademiens egna kapital per 2008-12-31 var 57,2 miljoner kronor (74,5 miljoner kronor per 2007-12-31).
Den svenska aktiemarknadens andel utgjorde av
totala portföljen per 2008-12-31 14,0 miljoner kronor
(24 %), den utländska aktiemarknaden 9,5 miljoner
kronor (17 %), alternativa investeringar 6,9 miljoner
kronor (12 %) och räntemarknaden inklusive kapitalmedel och upplupna räntor 26,8 miljoner kronor
(47 %). Med beaktande av uttag resulterade portföljens utveckling 2008 i en nedgång med 23,2 %.
Utvecklingen är 5,2 % -enheter lägre än portföljens
jämförelseindex.
För depån avseende donationsfonder uppgick
värdet per 2008-12-31 var 85,3 miljoner kronor (111,8
miljoner kronor per 2007-12-31). Den svenska ak-

tiemarknadens andel utgjorde av totala portföljen
per 2008-12-31 19,5 mkr (23 %), den utländska aktiemarknaden 13,4 miljoner kronor (16 %), alternativa
investeringar 10,0 miljoner kronor (12 %) och räntemarknaden inklusive kapitalmedel och upplupna
räntor 42,4 miljoner kronor (49 %). Med beaktande
av uttag resulterade portföljens utveckling 2008 i en
nedgång med 21,9 %. Utvecklingen är 3,9 % -enheter
lägre än portföljens jämförelseindex.

Stipendieverksamheten
Kungl. Musikaliska Akademien förvaltar ett stort antal
donationsstiftelser, vars avkastning skall användas för
studiefrämjande ändamål, vanligen i form av stipendier. Akademien är också mottagare av medel för samma ändamål från ett antal externt förvaltade stiftelser.
Avkastningen från båda dessa kategorier hanteras i de
flesta fall av stipendienämnden, som på uppdrag från
styrelsen fördelar stipendier i varierande storlek efter
provspelningar inför specialistjuryer. I några fall har
donator föreskrivit att beslut om stipendierna skall
fattas av egna organ, efter förslag från Akademien.
Med utgångspunkt i donationsbestämmelserna,
fastställer Akademiens styrelse varje år i vilka proportioner tillgängliga medel skall fördelas mellan
olika kategorier sökande.
Stipendier delas ut i tre huvudkategorier: nationella stipendier, lokala stipendier och ungdomsstipendier. Akademiens styrelse har beslutat att fördela nationella stipendier till musikstuderande på
magisternivå, grundat på centrala provspelningar
inför specialistjuryer.
Lokala stipendier ges till studenter vid musikhögskolorna på grundval av lärosätenas egna bedömningar. I ett särskilt avtal mellan Akademien och
musikhögskolorna regleras de enskilda lärosätenas
ansvar i samband med att mottagare av lokala stipendier utses.

Ungdomsstipendier ges till ungdomar mellan 12
och 18 år efter provspelningar på 7 orter i landet. En
samordning av besluten om nationella och lokala stipendier äger rum på så sätt att den som fått ett centralt beslutat stipendium inte kan få ett lokalt. Ej heller kan det lokalt beslutade överstiga 20 000 kronor,
vilket är den lägsta summan som utdelas centralt.
Den ekonomiska hanteringen genomförs i sin
helhet av Akademiens kansli. Musik- och operahögskolorna meddelar hur de fördelat den summa
som ställts till deras förfogande för lokala stipendier
och utbetalning sker efter rekvisition från stipendiemottagarna. Dessa erhåller också ett diplom undertecknat av Preses och Ständige Sekreteraren, där
det också framgår vilken donationsfond som tagits
i anspråk.
Akademiens stipendiegivning för år 2008 uppgick
till 6 645 000 kronor fördelade enligt följande:
Utdelning genom Akademiens försorg
1. Stipendier på konstmusikområdet
				
3 582 000 kronor
2. Ungdomsstipendier
421 000 kronor
3. Några särskilda stipendier till barn och
ungdom samt pedagoger
142 000 kronor
Utdelning vid högskolorna
Lokalt beslutade stipendier till högskolornas
studenter 			
2 500 000 kronor

Stipendier avseende högre utbildning
De centralt fördelade stipendierna, nationella stipendier, är avsedda att främja yrkesinriktade studier på post graduate-nivån, inte minst i utlandet.
Stipendier kan sökas av sångare och instrumentalister, dirigenter, tonsättare samt instrumentbyggare/
vårdare. Sökandena bedöms av någon av 17 specialistjuryer, vanligen med 5 personer från olika delar

15

av landet. Två av ledamöterna i samtliga juryer skall
utses av musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg
och Malmö.
Akademiens stipendienämnd har under året bestått av ordföranden, musikdirektören Göran Malmgren, violinisten Tale Olsson, professorn Elemér Lavotha, professorn Clas Pehrsson, professorn Staffan
Scheja, hovsångerskan Anita Soldh samt professorn
Knut Sönstevold.
Den är övergripande ansvarig för information,
behörighetsprövning, provspelningar och fördelning samt för utvärdering.

Ungdomsstipendier
16

10 % av tillgängliga stipendiemedel, är avsedda att
stödja ungdomar, inte minst utanför de stora städerna, som bedriver förberedande instrumentala eller vokala studier med sikte på högre musikstudier.
Akademiens stipendier på 1 000–10 000 kronor skall
i första hand ses som en uppmuntran men har ibland
också ekonomisk betydelse till exempel för att täcka
resekostnader, eller som bidrag till instrumentköp.
Med ungdomsstipendierna vill Akademien också
rikta uppmärksamheten mot den viktiga och framgångsrika verksamhet som bedrivs i landets många
kulturskolor och annan motsvarande frivillig musikutbildning. För att få ett ungdomsstipendium
krävs provspelning. Sådana har under året anordnas
i Arvika, Göteborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall
och Örebro, i samarbete med musikhögskola eller
kommunal musikskola/kulturskola.

Mai von Rosens pris- och
stipendiefond
Mai von Rosens pris- och stipendiefond för »framstående pianopedagoger på nybörjarmetodikens
område respektive för begåvade ungdomar med
piano som sitt instrument« inrättades 1996 i syfte att

gynna duktiga pianospelande ungdomar i deras förberedande musikstudier, inriktade mot en eventuell
kommande yrkesutbildning.
Liksom när det gäller övriga ungdomsstipendier
inom Akademien, utdelas stipendier ur Mai von Rosens fond först efter provspelningar. Dessa anordnas
varje år under våren och är samordnade med Akademiens prov för de egna ungdomsstipendierna.
Mottagare av årets stipendier, som alla uppgick
till 7 000 kronor, var följande:
Martin Chan, Helsingborg
Paulina Huang, Älvsjö
Emil Li, Örebro
Max Nyberg, Lund
Luba Wiander, Solna
Lennart Xu, Stockholm
Ett särskilt pedagogpris om 25 000 kronor tilldelades
pianopedagogen Anders Peterson Prismotiveringen
hade följande lydelse: »Under flera decennier har
Anders Peterson med skicklighet, stort engagemang
och inspiration väglett unga pianister till högre musikutbildning.«

Ingrid och Per Welins pris och
ungdomsstipendier
Ingrid och Per Welins donation har gjort det möjligt
för Akademien att på stråkinstrumentområdet med
stipendier stödja en grupp i det svenska musiklivet
som, med professionella avsikter och med sikte på
högre musikstudier, bedriver förberedande instrumentalstudier.
Donationen har vidare gjort det möjligt att genom
ett särskilt pris belöna » betydelsefulla pedagogiska insatser inom stråkinstrumentområdet vad avser verksamheten före högskolenivån«. Stipendiaterna har utsetts efter provspelningar. Dessa har samordnats med
motsvarande för Akademiens ungdomsstipendier.

Utdelningen av Ingrid och Per Welins Pris och stipendier ägde rum den 28 maj vid ett evenemang som
förutom själva utdelningen, som förrättades av donator fru Ingrid Welin, också innefattade en liten
konsert med de fem stipendiaterna. Vid ceremonin
och konserten närvarade förutom de båda donatorerna, företrädare för Akademien, lärare, föräldrar
och andra gäster.
Pedagogpriset om 25 000 kronor utdelades 2008
till Håkan Tengberg med följande motivering: »Till
Håkan Tengberg för hans ovärderliga insatser inom
celloundervisningen i Sverige. En entusiast med stor
kunskap och en inspirerande lärare för ett otal unga
cellister i vårt land.«
Årets stipendiater var följande:
Isabelle Bania, Falun
Frida Bromander, Tidaholm
Tatiana Gachkova, Karlstad
Joel Nyman, Bollnäs
Kristina Winiarsky, Stockholm
Var och en erhöll ett stipendium om 10 000 kronor.

Järnåkerstipendierna
2008 delades för första gången två stipendier ut till
Erik Järnåkers minne. Stiftelsen Saltö förvaltar den
fond som skapats genom försäljning av fastigheten
Saltö. Avkastningen skall bland annat gå till stipendium till begåvade stråkstudenter från någon av
musikhögskolorna i Sverige. Provspelningen samordnas med proven för de nationella stipendierna.
Årets mottagare blev Anne Sofie Andersen, violin
och Hanna Dahlkvist, violoncell.

Solistpriset
Vart annat år genomförs tävlingen Solistpriset i samarbete med Rikskonserter. Årets final hölls i Helsingborg den 19 april tillsammans med symfoniorkestern

där. Vid finalen medverkade Ida Falck Winland, sopran, Anne-Kristine Jones, mezzosopran, och Katarina Widell, blockflöjt. Förstapriset vanns av Ida Falck
Winland.

Kempestiftelserna
Kempestiftelsens stöd för utvecklingen inom blåsinstrumenten delar ut stipendier till ungdomar från de
tre nordligaste länen BD, AC, Y. Under 2008 skedde
ingen utdelning

Stipendier ur Stiftelsen Albin
Hagströms Minnesfond
Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond i Kungl.
Musikaliska Akademien delar årligen ut stipendier
till unga gitarrister och dragspelare inom populärmusikområdet.
Stipendierna delas ut till minne av den legendariske dragspelsfabrikanten Albin Hagström och tillkom 1992 genom en donation från Albin Hagströms
två döttrar Kärstin Hagström-Heikkinen och AnnaLena Hagström.
Bara nitton år gammal grundade Albin Hagström
en firma för försäljning av utländska dragspel och
snart byggde han sin egen fabrik i Älvdalen. Så småningom utökades produktionen till att omfatta gitarrer och förstärkare. I mitten av sextiotalet tillverkades över 7 000 gitarrer. Elvis Presley, Frank Zappa,
Vikingarna och Björn Ulvaeus är några av alla som
spelat på Hagström-gitarrer. Albin Hagström drev
också en musikskola som i början av femtiotalet
hade inte mindre än 25 000 elever.
Årets stipendier delades ut i samband med att Sveriges Dragspelares Riksförbund firade sitt 40års-jubileum med en konsert på Nybrokajen 11 i Stockholm.
Förutom årets stipendiater medverkade legendariska
Art van Damme Kvintett.
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Stipendierna, om vardera 25 000 kronor, tilldelades gitarristerna Manuel Ahlqvist, Lund; Morgan
Andersson, Karlskoga och Richard Krantz, Göteborg,
samt dragspelarna Irina Krjutjkova Lind, Skärholmen och Leif Ottosson, Oviken. Stipendierna delades ut av Kärstin Hagström-Heikkinen och stiftelsens ordförande Dan Lundberg.

Göran Lagervalls pedagogstipendier
Dessa stipendier utdelas årligen vid Akademiens
högtidssammankomst av Göran Lagervalls stiftelse
för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn tagen till
utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska
som den frivilliga musikundervisningen bland barn
och ungdom. Sveriges Musik- och Kulturskoleråd
(smok) lägger fram förslag till stipendiater för Akademiens styrelse.
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Göran Lagerwalls pedagogstipendium på 25 000
kronor vardera tilldelades Stein Gloppestad, lärare
vid Botkyrka kulturskola, och Kjell-Åke Åsberg, lärare vid Sollentuna kulturskola med följande motiveringar:
»Under lång tid har Stein Gloppestad omsatt sin
nyfikenhet och lust att lära sig nya saker till spännande projekt och nya verksamheter där elever tillåts
växa och få nya utmaningar på sina egna villkor.«
»Kjell-Åke Åsberg är en enastående pedagog som
inspirerar sina elever med sin drivkraft och nyfikenhet. Finns det något nytt intressant så arbetar han för
att genomföra det, alltid med bra resultat.«

Göran Lagervalls musikstipendium

Kjell-Åke Åsberg, Marianne Khoso och Stein Gloppestad belönades med Göran Lagervalls stipendier.

Stipendiet utdelas årligen vid Akademiens högtidssammankomst av Göran Lagervalls stiftelse till lärare vid någon av landets musikhögskolor för betydelsefulla pedagogiska insatser.

Göran Lagerwalls musikstipendium om 25 000 kronor tilldelades Marianne Khoso som undervisar i
sång- och talteknik, interpretation och sångmetodik
vid Högskolan för Scen och Musik på konstnärliga
fakulteten vid Göteborgs Universitet. »Hon arbetar
brett över genregränserna och är en entusiasmerande
och inspirerande lärare som varit verksam inom högskolan sedan 1979. Hon har även arbetat framgångsrikt i kulturskolan inom mångkulturella miljöer såsom Hammarkullen och Hjällbo i Göteborg.«

Rosenborg-Gehrmans stipendium
Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik
grundades 1950 genom en donation av musikförläggare Einar Rosenborg och hans maka Inge BahnsonRosenborg. Förutom att genom Gehrmans Musikförlag AB främja utgivningen av värdefull 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. Företräde ges åt den som visat påfallande intresse för
svensk musik. Stiftelsen utser stipendiat efter förslag
från ordföranden i respektive expertjury för ansökningar till Musikaliska Akademiens stipendier för
högre musikstudier.
Årets Rosenborg-Gehrmans studiestipendium om
100 000 kronor tilldelades pianisten Henrik Måwe,
utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm: »Henrik
Måwe är en virtuos och fantasifull pianist som inte
bara behärskar den stora pianorepertoaren, utan
han är också en ypperlig kammarmusiker och sångarpartner. Hans roll i svenskt och internationellt
musikliv kommer att bli betydande.«

Ekonomiska bidrag
Akademien har under 2008 gett bidrag till:
Alf Gabrielssons bok Starka musikupplevelser
Sten Hansons bok Sten Hanson Works
Fylkingen 75 år, stöd till jubileumsfestival
Musikkonservatoriet Falun 40 år, kompositions
beställning
Messiaenfestivalen i Stockholm
Sommarkurs för unga stråkmusiker i Kall
Erik Kjellbergs bok Jan Johansson – tiden och
musiken
Eric Ericson 90 år, jubileum och dvd-produktion
World New Music Magazine inför Världsmusik
dagarna 2009

Stipendier och bidrag till
musikvetenskaplig forskning
Akademien förfogar över medel till musikvetenskaplig forskning, dels i form av stipendier och priser, dels
i form av stöd för studier utomlands och för projekt
av mindre omfattning.
Akademiens forsknings- och publikationsnämnd
behandlar inkomna ansökningar och beviljar bidrag
vid två tillfällen under året.
2008 utdelades stipendier och lämnades bidrag ur
Stina och Erik Lundbergs stiftelse samt ur Knut och
Alice Wallenbergs stiftelse till:
Elisabeth Belgrano Resebidrag för forskningsresa till
Paris rörande forskningsprojektet »Passionate Women´s Voices on Stage and an
Interpretation of the 17th Century Lamenti
and Scene di Pazzie«.
Jacob Derkert Resebidrag för deltagande i »15th
Nordic Musicological Congress 2008« i Oslo
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Johanna Ethnersson Resebidrag för deltagande i
»15th Nordic Musicological Congress 2008«
i Oslo samt resebidrag för deltagande i konferensen »Cultural History of Emotions in
Premodernity«.
Kjell Fagéus Resebidrag för deltagande i konferensen »The 1st World Congress on Excellence
in Sport and Life« i Beijing samt resa och
logi i London och Canterbury med syfte att
samla information kring musikers yrkeskunnande.
Per Högberg Bidrag till forskningsprojekt om
orgelns förhållande till församlingssången
med särskilt fokus på den så kallade Linköpingstraditionens roll inom orgelkonsten.
Eva Kjellander Resebidrag till London respektive
Lund för forskningsprojekt om hur vuxna
fans i olika genrer ser på sina idoler.
Sven Kristersson Resebidrag för deltagande i konferensen »The Expression of Subjectivity in
the Performing Arts« i Valencia.
Jonathan Lilliedahl Bidrag till översättning av artikeln »Föräldrars förväntningar på kommunal musik- och kulturskola«.
Mattias Lundberg Resebidrag för deltagande i
konferenserna »Répertoire international des
sources musicales« och »Intarnational Associations of Music libraries, Archives and
Documentation centres« i Neapel.
Tobias Pontara Resebidrag för deltagande i »15th
Nordic Musicological Congress 2008« i Oslo.
Marita Rhedin Resebidrag för resor till Stockholm
respektive Uppsala för forskningsprojektet
»Uppförandepraxis inom svensk vissång
under 1900-talet«.
Henrik Rosengren Resebidrag för deltagande vid
»Svenska Historikermötet 2008«.

Karin Strinnholm Lagergren Resebidrag för deltagande vid »Svenska Historikermötet 2008«.
Svenska samfundet för musikforskning Bidrag till
konferensen »Musikvetenskap idag«.
Ruth Tatlow Resebidrag för deltagande i konferenserna »13th Biennal Conferense on Baroque
Music« i Leeds, samt »Bach and the Oratorio Tradition« i Betlehem.
David Thyrén Resebidrag för deltagande i »15th
Nordic Musicological Congress 2008« i Oslo.
Erik Wallrup Resebidrag för deltagande i »15th
Nordic Musicological Congress 2008« i
Oslo samt resebidrag för forskningsprojekt
i Italien.

Medaljer, priser och stipendier
Akademien uppmärksammar viktiga insatser i musiklivet genom flera utmärkelser, priser och stipendier.
Vid högtidssammankomsten den 24 november
fick förtjänta personer motta utmärkelser och priser
ur Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessans hand.

Medaljen För Tonkonstens Främjande
»Monica Dominique tilldelas Medaljen För Tonkonstens Främjande för sin gärning inom en mängd
olika uttryck och stilar. Hennes genuint musikaliska
kompositioner och suveräna pianospel bildar en
egen kategori i svenskt musikliv. Hon kryssar fritt
mellan jazz, klassiskt, teatermusik och visa, lika suverän som pianist, kompositör och sångerska. Hon
har samarbetat med ett stort antal av våra främsta
artister och även gjort hyllade insatser som skådespelerska och revyartist.«

»Carl Axel Dominique tilldelades Medaljen För Tonkonstens Främjande för sina betydelsefulla insatser
i det svenska musiklivets hela bredd, som gränslös
pianist, improvisatör, instruktör och inspiratör. Carl
Axel Dominique har alltid befunnit sig i rörelse,
mellan jazz och Messiaen, mellan symfonisk rockmusik och sitt eget lyriska komponerande. Speciellt
i sitt hängivna engagemang för att sprida just Olivier
Messiaens rika musik har han lyckats väcka en stor
och ny publik.«
»Docent Lennart Hedvall tilldelades Medaljen För
Tonkonstens Främjande för sin omfattande gärning
inom många områden av musiklivet. Envetet och med
stor kraft har Lennart Hedvall under ett helt liv verkat
i musikens tjänst – som dirigent, tonsättare, pedagog
och musikskribent. Genom sitt breda och samtidigt
djuplodande arbete inom dessa vitt skilda områden
har han åstadkommit imponerande resultat vars betydelse för svenskt musikliv inte nog kan uppskattas.«
»Bengt Holmstrand tilldelades Medaljen För Tonkonstens Främjande för sina ytterst värdefulla insatser inom Musikhögskolan och Akademien, allt
under perioder av stor utveckling och förändring.
Som Kungl. Musikaliska Akademiens Ständige Sekreterare mellan åren 1990-2001 ansvarade Bengt
Holmstrand för en akademi i stark expansion. Han
utförde sitt arbete med största noggrannhet och inlevelseförmåga i Akademiens, och dess människors,
ständigt skiftande liv.«

Medaljer och diplom i väntan på att delas ut av H.K.H. Kronprinsessan Victoria vid Akademiens högtidssammankomst.

»Ruth Jacobsson tilldelades Medaljen För Tonkonstens Främjande år 2008 för en livslång gärning i
fru Musicas tjänst. Hon har genom sin långa, framgångsrika och intensiva karriär som opera- och
romanssångerska blivit en förebild för många av
dagens sångare. Genom sin generösa pedagogiska
verksamhet för hon vidare sitt konstnärskaps djupa
kunnande till nya generationer.«
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Carl-Axel Dominique

Bengt Holmstrand
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Monica Dominique mottog Medaljen för Tonkonstens främjande av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Christ Johnson-prisen
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De två tonsättarprisen ur Christ Johnson Musik Pris
Fund är Sveriges främsta belöningar för tonsättare.
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. Priserna delas ut vid Akademiens högtidssammankomst.
Det stora tonsättarpriset på 180 000 kronor tilldelades Per Mårtensson för verket »Flute concerto«,
komponerat 2001, »som i sin artistiskt och tekniskt
långt drivna ekvilibrism blir till ett enastående färgrikt och fängslande musikaliskt drama i spänningen
mellan solist och kollektiv«.
Det lilla tonsättarpriset på 60 000 kronor tilldelades Mirjam Tally för hennes verk »Turbulence«,
komponerat 2006 »i vilket hon genom en unik klangkänslighet på ett överraskande direkt sätt förmår att
kombinera innovation och konstnärlig mognad«.

Kungl. Musikaliska Akademiens
Interpretpris
Kungl. Musikaliska Akademiens Interpretpris 2008
gick till en av världens främsta kammarensembler
med motivationen: »Kungsbacka Piano Trio har
lyckats förena en smittande entusiasm, briljans och
skärpa i spelet med ett starkt musikaliskt uttryck. Deras spännvidd är stor; från storartade tolkningar av
Schuberts pianotrios, till vår tids musik, som har en
given plats på deras repertoar.«
Ensemblen består av violinisten Malin Broman,
cellisten Jesper Svedberg och pianisten Simon Crawford. Sedan starten 1997 har trion gett mer än 600
konserter över hela världen. De uppträder också regelbundet i Sverige och varje sommar återvänder de
till Kungsbacka för att med tillsammans med internationella gästartister bjuda på en kammarmusikfestival av högsta kvalitet.
Priset, som är på 100 000 kronor, delades ut av
Kronprinsessan Victoria vid Akademiens högtidssammankomst.

Kungl. Musikaliska Akademiens
Jazzpris
Kungliga Musikaliska Akademiens jazzpris 2008 tilldelades röstkonstnären, kompositören och improvisatören Sofia Jernberg. Hon fick utmärkelsen för »ett
nyskapande och kompromisslöst konstnärskap. En
orädd musiker som med nyfikenhet och stor aptit på
all sorts musik bryter ny mark i området mellan jazz
och konstmusik«. Precis som namnet på en av hennes grupper, Paavo (som betyder Påfågel på latin),
har Sofia Jernbergs musik många skiftningar. Den
rör sig gränslöst mellan fri improvisation, jazz och
nutida konstmusik. Den är ofta rikt utsmyckad men
långt ifrån bara dekorativ.
Sofia Jernberg och H.K.H. Kronprinsessan Victoria.
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Mirjam Tally

Stipendier ur Sten Frykbergs
Minnesfond
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.
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Stipendierna, som är på 20 000 kronor vardera, delades ut av fru Karin Frykberg och Akademiens Preses
lördagen den 25 oktober vid en konsert med Radiosymfonikerna på Berwaldhallen i Stockholm. Årets
stipendiater är:
Hannah Göran, violin, Sveriges Radios Symfoniorkester
Mikael Oskarsson, trombon, Sveriges Radios Symfoniorkester
Jan Larsson, flöjt, Gävle Symfoniorkester
Renée Ohldin, violin, Malmö Operaorkester
Svante Olsson, violin, Värmlandsoperan
Jonny Rönnlund, slagverk, Folkoperan, Drottningholms Barockensemble
Peter Stolpestad, slagverk, Marinens Musikkår

Hilding Rosenbergs Fond för Svensk
Musikvetenskap
Vid Akademiens högtidssammankomst tilldelades
Petra Garberding och Henrik Rosengren var sitt stipendium på 15 000 kronor ur Hilding Rosenbergs
fond för svensk musikvetenskap.
Fil. dr Petra Garberding fick stipendiet för sin
forskning om Kurt Atterberg: »Med stor energi har
hon spårat ett omfattande källmaterial och undersökt

en svårgenomlyst epok i svensk musikhistoria – med
en svårfångad person i centrum. Hon har åstadkommit en detalj- och nyansrik framställning som sätter
detta skede och denna tonsättare i ett nytt ljus.«
Fil. dr Henrik Rosengren tilldelades stipendiet
för sin forskning kring Moses Pergament: »Genom
avhandlingen lyfts en förbisedd musikpersonlighet
fram, och hans livsgärning studeras ur ett centralt,
men inte tidigare beaktat perspektiv.«

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 av Akademien i samråd med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Karolinska Institutet.
Under året beviljades:
Ann-Sofie Paulander 28 500 kronor för deltagande
i konferensen »12th World Congress on Music Therapy« i Buenos Aires.
Gabriella Rudstam 5 000 kronor för deltagande i
GIM-konferensen i Norge
Märith Bergström-Isacsson 36 500 kronor för omkostnader för forskningsprojektet »A neurophysiological study of the effects of music and vibroacoustic
stimulations i people with Rett Syndrome«.
Annika Lejonclou 12 500 kronor för deltagande i
Nordisk musikterapikonferensen »Sounding Relationships« i Aalborg.

27

Medaljörer, pristagare och stipendiemottagare samlade på
scenen i Stora salen efter högtidssammankomsten 2008
Från vänster Petra Garberding, Bengt Holmstrand, Henrik
Rosengren, Monica Dominique, Per Mårtensson, Carl-Axel Dominique, Kjell-Åke Åsberg, Marianne Khoso, Göran Bergendal,
Mirjam Tally, Stein Gloppestad och Sofia Jernberg.

Ingmar Bengtsson-priset
Detta pris, till minne av musikforskaren och professorn Ingmar Bengtsson, delas ut vartannat (jämnt) år
vid Akademiens högtidssammankomst och avser en
framstående musikvetenskaplig forskningsinsats.
Göran Bergendal tilldelades Ingmar Bengtsson-priset om 20 000 kronor »för sin banbrytande insats att
uppmärksamma och sprida kännedom om samtidens konstmusik i radio och genom ett folkbildande
författarskap. Göran Bergendal har gjort det till sitt
livsverka att knyta den samtida konstmusiken närmare till folket och de nordiska tonsättarna närmare
till Sverige«.

28

Herbert Blomstedts dirigentpris
Herbert Blomstedts dirigentpris är ett stipendium
på 50 000 kr. Det grundades hösten 2007 som en hyllning och gåva till Herbert Blomstedt på hans 80-årsdag. Priset kommer att delas ut vartannat år och tilldelas en ung, svensk dirigent på högsta konstnärliga
nivå i början av sin karriär. Johannes Gustavsson blev
den första mottagaren av priset, som delades ut den
15 maj vid en konsert på Berwaldhallen.

Katzen Kapell framträder vid utdelningen av Rolf Schockprisen
i Grünewaldsalen. Foto: Kungl. Vetenskapsakademien.

Olle Adolphsons Minnesfond
Vid en ceremoni på Södermalm i Stockholm den 6
maj delade Stiftelsen Olle Adolphsons Minnesfond i
Kungliga Musikaliska Akademien ut 2008 års stipendium på 10 000 kronor till visartisten Hanna Åberg.
»Hanna Åberg tilldelas stipendiet för sina kompositioner som i en nära och varm vardagsrealism
låter röst och gitarrspel på ett inspirerande sätt beledsaga lyssnaren. Med berättelsen i fokus, klanger
i harmonisk förening och ett drivet musikaliskt
hantverk skapar hon en högst personlig och gedigen
viskonst.«

Rolf Schockprisen
Rolf Schockpriserna delas ut vart tredje år inom
områdena logik och filosofi, matematik, de visuella
konsterna och de musikaliska konsterna. Prissumman uppgår till 500 000 kronor per prisområde,
sammanlagt 2 miljoner kronor och delas ut vid en
gemensam ceremoni anordnad av de tre prisutdelande akademierna: Kungl. Vetenskapsakademien,
Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl.
Musikaliska Akademien.

2008 års pris i de musikaliska konsterna gick till violinisten Gidon Kremer »för att han med konstnärlig
integritet och outtröttlig nyfikenhet ständigt omprövar sina erfarenheter och utmanar sin publik med
nyskapande tolkningar av såväl vår tids musik som
äldre repertoar«. De övriga pristagarna var Endre
Szemerédi (matematik), Thomas Nagel (logik och filosofi) och Mona Hatoum (de visuella konsterna).
Prisutdelningen ägde rum den 22 oktober vid en
festlig ceremoni i Grünewaldsalen i Konserthuset i
Stockholm, därefter följde middag på Kungl. Akademien för de fria konsterna.
I anslutning till prisutdelningen arrangerades också ett antal seminarier med pristagare och inbjudna
föreläsare. Som en del av detta program gav Gidon
Kremer en mycket uppskattad master class inför en
fullsatt sal på Kungl. Musikaliska Akademien.

Polarmusikpriset
Vid sammanträde den 2 oktober 2007 beslöt Akademiens styrelse att hos länsstyrelsen i Stockholm begära att den anknutna stiftelsen Stikkan Andersons
Musikprisfond i Kungl. Musikaliska Akademien
övergick till att bli en egen, självständig stiftelse med
egen förvaltning utan anknytning till Akademien.
Förändringen genomfördes under våren 2008.

Vissa Stiftelser och fonder
Stiftelsen Stråkinstrumentfonden
till Lars Järnåkers minne
Den 1976 grundade Stiftelsen Stråkinstrumentfonden till Lars Järnåkers minne är en självständig stiftelse i Kungliga Musikaliska Akademiens förvaltning.
Stiftelsens ändamål är att förvalta en unik samling

högkvalitativa stråkinstrument och låna ut dessa
instrument till svenska och i Sverige verksamma instrumentalister. Stiftelsen bygger på donationerna av
instrument och kapital från framlidne Erik Järnåker.
Stråkinstrumentfonden, som stiftelsen kallas i
folkmun, räknar vid utgången av 2008 ett 80-tal
instrument i samlingen till ett sammanlagt försäkringsvärde av 164 miljoner kronor.
Många av Stråkinstrumentfondens instrument är
byggda av violinbyggarkonstens allra största namn,
som Stradivarius, Guarneri, Guadagnini, Montagnana, Gagliano med flera. Framför allt omfattar
samlingen italienska och franska instrumentmakare
från 1700- och 1800-talen.
Stråkinstrumentfondens instrument utlånas fortlöpande till framstående solister, kammarmusiker
eller stämledare i professionella orkestrar och ensembler. En del av samlingen utgörs dessutom av nyare instrument avsedda framförallt för unga talanger
särskilt betjänta i sin karriärutveckling av fullgoda
instrument.
För bättre förståelse av Stråkinstrumentfondens
betydelse i svenskt musikliv ska här sägas något om
värdestegringen på äldre stråkinstrument under senare decennier. En världsledande expert på stråkinstrument skrev för drygt tio år sedan att Londons
professionella orkesterviolinister ännu vid mitten av
1960-talet – med sin orkesterlön som säkerhet – kunde gå till sin bank och låna upp den erforderliga summan för inköp av exempelvis en violin av italienaren
Pressenda. Sedan dess har lönerna för Londonbaserade tuttimusiker och värdet på en Pressendaviolin
gått helt olika vägar. Medan på 60-talet en Pressenda
kanske uppgick till hälften eller något mer av en musikers årslön, värderas Pressendan idag till två eller
tre – eller rentav ännu mer – miljoner kronor! Detta
åskådliggör i blixtbelysning att enskilda musiker
med sin privatekonomi som insats alltmer sällan kan
skaffa sig ett eget äldre instrument av mästarhand.

29

Under senare år har Stråkinstrumentfondens styrelse
velat se en ökning av antalet så kallade korttidslån,
vilket fått till följd att långt fler instrumentalister än
tidigare får förmånen att under vissa perioder spela
på instrument som praktiskt taget undantagslöst ligger utom räckhåll för privata inköp. På så sätt ger stiftelsen ett mycket påtagligt stöd till många svenska orkestrar och ensembler. Vad detta betyder för ett gott
klingande resultat inom det svenska musiklivet kan
knappast överskattas.
Stråkinstrumentfondens samtliga instrument inspekteras årligen i syfte att säkerställa deras fysiska
respektive spelmässiga skick. Vid denna inspektion,
som även under 2008 har utförts av violinbyggarmästare Paul Barter, bedöms bland annat behovet av
reparationer.
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Måndagen den 5 januari gavs en konsert till Erik
Järnåkers minne i Musikaliska Akademien Stora sal.
Medverkande musiker var Åsa Wirdefeldt, violin
(Nicolo Gagliano, Neapel 1735), Per Sporrong, violin
(Joseph Gagliano, Neapel 17??), Johanna Fridolfsson,
viola (Luigi Bajoni, Milano 1861), Daniel Blendulf,
cello (John Frederick Lott, London ca 1820) och Per
Lundberg, piano (Steinway, D-flygel).
På programmet stod Notturno i Ess-dur för pianotrio, op. 148 av Franz Schubert, Stråkkvartett i Gdur, op. 76:5 av Joseph Haydn, Sju variationer över
ett tema ur Trollflöjten av Ludwig van Beethoven och
Pianokvartett i g-moll KV 478 av W. A. Mozart.

Saltöstiftelsen
Under året 2009 ändrades verksamheten i stiftelsen
Saltö från att förvalta fastigheten med samma namn
till att fördela stipendier, helt enligt donatorns, Erik
Järnåker, vilja. I gåvobrevet från 1968 står angivet att
om fastigheten måste försäljas skall den årliga avkastningen av medlen som skapas genom försäljningen
delas ut som stipendier med tre femtedelar till begå-

vade studenter vid Kungliga Musikhögskolan (kmh)
som spelar violin, viola eller violoncell samt med två
femtedelar till tonsättare som gjort kammarmusikkompositioner. Stiftelsens styrelse beslutade att
den skulle tolka donators vilja så att stråkstipendiet
skulle tilldelas student vid svensk musikhögskola i
Sverige, eftersom det vid tiden för gåvan endast var
kmh som hade denna status.
Stipendiesumman uppgick 2008 till 250 000 kr. Styrelsen beslutade att stråkstipendiet, 150 000 kronor,
skulle delas mellan violinisten Anne Sophie Andersen
från musikhögskolan i Malmö och cellisten Hanna
Dahlkvist från Kungliga Musikhögskolan – Edsberg.
Tonsättarstipendiet, 100 000 kronor tilldelades Mikael Edlund för soloviolinsonaten Solo.

Hugo Alfvén fonden
Hugo Alfvén fonden, som är en fond inom Akademien, förvaltar Hugo Alfvéns musikrättigheter samt
tonsättarens sista hem, Alfvéngården i Leksandsbyn
Tibble. Alfvéngården är en museifastighet som sommartid hålls öppen för allmänheten, den gångna
sommaren med ungefär samma besökssiffror som
närmast föregående år.
Under Musik vid Siljan anordnas varje år en Alfvéndag vid gården i Tibble. I år delades tre stipendier ut
till elever vid Musikkonservatoriet i Falun: Lotta Andersson (folklig sång), Joel Nyman (violin) och Frida
Bromander (cello). Arrangemanget lockade som
vanligt en stor skara besökare. Siljansnäs sockenspelmän spelade under ledning av Alm Nils Ersson.
Gustaf Sjökvists kammarkör, med Gustaf Sjökvist
som dirigent, stod för körinslaget.
Under året har fonden lämnat bidrag till Musik vid
Siljan och Siljan Turism samt till en nyutgåva av partituret till Alfvéns Uppsalarapsodi.

Publikationer
Under året utkom fyra nya titlar i Akademiens skriftserie, varav två i biografiserien Svenska Tonsättare.

på jakt efter enkelhet och maximalt uttryck. Virtuos
kompositionskonst, antiken och Strindberg bildar
klangbotten för hans närmast klassiska körverk,
musikdramatik och orkestermusik.
Svenska Tonsättare: LARS-ERIK LARSSON. Författare: Carlhåkan Larsén. Bokförlaget Atlantis. Kungl.
Musikaliska Akademiens skriftserie nr 115.
Lars-Erik Larsson (1908–1986) blev tidigt en av
våra mest uppmärksammade svenska »klassiska«
tonsättare. Fortfarande framförs och inspelas verk
som Pastoralsvit och Förklädd gud gång på gång.
Författaren Carlhåkan Larsén, sedan länge verksam som musikskriftställare, skildrar den entusiastiske skånske ynglingen, 1930-talets framgångsrika tonsättarbegåvning, 1940-talets folkbildande
radioman, den stränge pedagogen och den lärde
mästaren, som präglade slagordet »jag ville upphäva
tyngdlagen« för att beskriva sin strävan efter klarhet
och lättbegriplighet. En fyllig och delvis ny bild av
den folkkäre kompositören framträder i den välillustrerade volymen.

Svenska Tonsättare: INGVAR LIDHOLM. Författare:
Göran Bergendal. Bokförlaget Atlantis. Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr 111.
»Det är helt enkelt förbluffande att på våra luftstreck finna en ungdom som visar sig vara en så osedvanligt kunnig och vad uppfinning beträffar fantasifullt rik musikernatur« skrev kritikern och tonsättaren Gösta Nystroem om den 24-årige Ingvar Lidholm
1945. Genom sextio år av skapande har Lidholm alltmer gått in i rollen som den svenska konstmusikens
centralgestalt, en romantiker i ständig omvandling

La folia – en europeisk melodi i svenska musikmiljöer. Författare: Margareta Jersild och Märta Ramsten.
Bo Ejeby förlag. Kungl. Musikaliska Akademiens
skriftserie nr 112.
La folia, Folies d´Espagne, Den spanska dårskapen
– namnen är många på detta outslitliga tema som
vandrat genom musikhistorien i mer än 400 år och
varierats i det oändliga. Ursprungligen från Spanien
och Portugal har melodin tagit sig upp genom Europa och fått ett starkt fäste i Sverige, inte minst i
folkliga musikmiljöer.
Corellis variationer över folia-temat är välkända,
likaså den svenska, politiska Sinclairsvisan. I våra dagar har bland andra Olle Adolphson och Alf Hambe
använt sig av temat. Författarna har spårat och följt
folian i olika musikmiljöer allt ifrån dess första nedslag på svensk mark.
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En cd med svenska foliainspelningar medföljer
boken. I bokens appendix publiceras för första gången foliatemat med variationer ur svenska lut-, gitarroch klavertabulaturer från cirka 1700 (transkriberade) samt den västgötske hautboisten Blidströms
notbok från 1715 (i faksimil).
Margareta Jersild och Märta Ramsten är båda docenter i musikvetenskap och tillhör landets ledande
musiketnologer. Båda har en rik produktion av böcker
och artiklar inom området. Märta Ramsten har också
medverkat i olika programserier i Sveriges Radios P2.
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Starka musikupplevelser. Författare: Alf
Gabrielsson. Gidlunds förlag. Kungl. Musikaliska
Akademiens skriftserie nr 113.
Musik är mycket mer än bara musik. I denna bok
berättar flera hundra människor – kvinnor och män,
unga och gamla, musiker och icke-musiker – om sina
starkaste musikupplevelser. Upplevelserna sträcker
sig över nästan hela 1900-talet och har inträffat i de
mest skiftande och ofta oväntade sammanhang. Musiken absorberar lyssnarna eller utövarna, stänger ute
allting annat. Den väcker starka känslor och många
andra reaktioner, alltifrån fysiska förnimmelser till
upplevelser av existentiell och andlig karaktär. Varje
berättelse är unik, vittnar om starkt engagemang
och är ofta av gripande karaktär.
Upplevelsen kan leda till en förlösning av uppdämda känslor, innebära befrielse och rening och
fungera som terapi. Man kan känna sig bekräftad
och förstådd, få ökat självförtroende och en annan
syn på sig själv och tillvaron i stort. Naturligtvis också en helt ny syn på musik och vad den kan betyda
för välbefinnande, hälsa och livskvalitet. Det finns
många likheter med starka upplevelser inom andra
områden såsom natur, kärlek, religion, litteratur,
bildkonst och dans.
Alf Gabrielsson är professor emeritus i psykologi
vid Uppsala Universitet. Han har särskilt ägnat sig åt
forskning och undervisning i musikpsykologi.

Som en hyllning till körnestorn Eric Ericson på hans
90-årsdag gav Akademien, i samarbete med skivbolaget Caprice, ut en dvd med titeln Eric Ericson
Teaching (cap 21815). På denna inspelning från
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1977 möter vi
mästaren och flera av hans elever som senare blivit
kända namn i det svenska musiklivet.

Äldre svensk musik
Inom ramen för anslaget för utgivning av äldre
svenska tonsättares verk är Kungl. Musikaliska
Akademien huvudman för utgåvorna Monumenta
Musicae Svecicae (huvudserie, första utgåvan 1958)
och Franz Berwald Sämtliche Werke (delserie inom
nämnda serie, första utgåvan 1966). Verksamheten leds av Nämnden för Utgivning av äldre svensk
musik. Redaktionsarbetet leds av huvudredaktören
Margareta Rörby.
Det stora utgivningsprojektet Franz Berwald
Sämtliche Werke, som påbörjades 1964, är under avslutning. Under 2008 har utöver huvudredaktören
även Bonnie och Erling Lomnäs varit anställda för
att färdigställa de sista banden. Under året utkom
Estrella de Soria (delband 17c, utg. Bonnie och Erling
Lomnäs).
I mms-utgåvan utkom under året volym 22, J.A.
Häggs Konsertuvertyr i c-moll (utg. Finn Rosengren).
Nämndens verksamhet under 2008 har präglats av
det faktum att utgivningen av Franz Berwalds samlade verk kommer att avslutas inom en snar framtid.
För att förbereda en satsning på ökad utgivning av
andra tonsättares verk har akademien engagerat två
kvalificerade musikhistoriker för att gå igenom källsituationen. Arbetet har utförts av docent Owe Ander
och raritetsbibliotekarie, fil. dr Mattias Lundberg.
Projektet har letts av professor Gunnar Ternhag som
är nämndens ordförande. De båda inventerarna har
tagit sig an var sin epok – tiden mellan deras perioder
anses vara rimligt känd genom tidigare musikvetares intresse för svenskt 1700-tal.
Owe Ander, specialist på 1800-talets svenska instrumentalmusik, har på vetenskaplig grund framställt verkförteckningar över ett 20-tal tonsättare,
de äldsta födda kring 1770, de yngsta kring 1840. De
sammanställda verkförteckningarna kommer att
publiceras i en engelskspråkig volym, men också finnas tillgängliga på Internet.

Mattias Lundberg inventerar och förtecknar flerstämmig musik utan känd upphovsman, komponerad tidigare än 1650. (Hans arbete fortsätter under
2009.) Musikalier från denna tid gicks visserligen
igenom på 1960-talet i samband med det så kallade
rism-projektet, men vid den tiden fanns få möjligheter att attribuera anonym musik, och över huvud
taget konstatera om musikalier i svensk ägo hade
motsvarigheter på andra håll.
Målet är att skaffa en överblick över bevarad musik av svenska tonsättare och utifrån den kunskapen
planera en utgivning som publicerar goda utgåvor
i former som har möjlighet att nå en intresserad
publik.

Forsknings- och
publikationsnämnden
Forsknings- och publikationsnämnden har under
det senaste året – utöver Akademiens intensiva publikationsverksamhet och utdelningen av stipendier
till musikforskare – fokuserat på ett par problemkomplex av stor betydelse för nämndens ansvarsområden, liksom för det svenska musiklivet i stort. Det
gäller dels Akademiens pågående projekt om inventering och utgivning av äldre svensk musik, dels
den livligt debatterade utvecklingen av konstnärlig
forskning vid några av landets högskolor och universitet.
Med sina musikalieutgåvor inom Monumenta
Musicae Sveciae har Musikaliska Akademien sedan
1950-talet verkat för att göra svensk musik tillgänglig för musiker och lyssnare. Men fortfarande ligger
som bekant den allra största delen av all den musik
som genom sekler skapats i vårt land lagrad i arkiven – okänd och ospelad, utan plats i den levande
konsertrepertoaren. Som mötesplats för musiker
och forskare har Akademien en unik möjlighet till
fruktbar samverkan på detta område. Musikalieut-
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givningen befinner sig nu också vid en brytpunkt.
I och med att arbetet med den 25 band stora dokumentautgåvan av Franz Berwalds samlade verk slutförs inom det närmaste året, frigörs tid och kompetens för andra angelägna satsningar. Därtill kommer
de rika möjligheter som öppnas med nya tekniska
publikationsformer.
Det är mot den bakgrunden som Akademien initierat de två ovan nämnda projekten, där fil.dr Mattias Lundberg inventerar musik från tiden före 1650
och fil.dr Owe Ander utarbetar verkförteckningar
över svensk musik från 1800-talet och framåt. På
särskild inbjudan redovisade de vid nämndens aprilmöte sitt arbete och intensiva diskussioner har sedan
förts om målsättning för det fortsatta editionsarbetet, om inriktning och utformning. Särskilt betonas
vikten av att intresserade unga forskare erbjuds utbildning i editionsteknik för att säkra fortsatt utgivning på hög vetenskaplig nivå. Viktigt är att sådana
kurser också inrymmer studier i svensk musikhistoria, något som numera ges ytterst liten plats i undervisningen vid både musikvetenskapliga institutioner
och musikhögskolor.
Just detta område – utgivning av och forskning
kring äldre svensk musik – belyser väl behovet av
samverkan mellan musiker och forskare. Vid ett av
nämndens möten informerade Anders Carlsson och
Clas Pehrsson om utvecklingen av den konstnärliga
forskningen vid musikhögskolorna i Göteborg och
Stockholm. Diskussioner har sedan förts kring Akademiens möjligheter att i samverkan med institutioner vid universitet och musikhögskolor initiera och
utforma kurser med denna inriktning – lämpligen
som masterutbildningar enligt den nya Bolognaprocessen. För att utveckla och förankra dessa idéer
beslöt nämnden att inbjuda till ett seminarium den
5 februari 2009 med Owe Anders inventering och
verkförteckningar av svensk 1800-talsmusik som
konkret diskussionsunderlag.

Programverksamhet
Söndagar på Kungl. Musikaliska
Akademien
De så kallade Akademisöndagarna har blivit en allt
populärare tradition som nu är inne på sitt åttonde
år. Genom musik, samtal och föreläsningar får allmänheten möjlighet att lära känna Akademiens ledamöter. Under 2008 gavs sex söndagar:
24 februari Hovsångerskan Britt Marie Aruhn
samtalade med regissören Knut Henriksen under
rubriken »Operaliv – vardagen bakom kulisserna«.
Tillsammans med pianisten Thomas Schuback
framförde hon smakprov ur sin långa och omväxlande karriär: Musettas vals ur Puccinis Boheme,
Oscars och Amelias arior ur Verdis Maskeradbalen
och avslutningsvis Susannas så kallade Rosenaria ur
Mozarts Figaros bröllop.
13 april uppmärksammades nestorn bland svenska
tonsättare – Ingvar Lidholm. Musikskriftställaren
Göran Bergendal och Akademiens Ständige Sekreterare samtalade med tonsättaren och ett stort uppbåd
av artister framförde kammarmusik och körverk.
Programmet inleddes med Aulos för oboe och engelskt horn, framförd av Jesper Harryson och Andreas
Lemke. Jesper Taube, baryton och Thomas Schuback
framförde tre sånger: Troget och milt, Blomstervisa
och Du är min Afrodite. Thomas Schuback spelade
även ett solostycke för piano: Klavierstück 1949. Amicizia för soloklarinett framfördes av Staffan Mårtensson. Eric Ericsons Kammarkör, under ledning
av Eric Ericson, sjöng Magdrigal och avslutade med
Canto lxxxi.
20 april fick publiken möta spelmännen Ole Hjort
och Sven Ahlbäck. Utifrån sina personliga erfarenheter av den levande folkmusiktraditionen ställde

de frågan »Vad är folkmusik – och varför det?« Programmet innehöll musik efter Hjort Anders Olsson,
Olle Falk, Viksta-Lasse (Johan Leonard Larsson) och
Anton Jernberg.
14 september bjöd professor Anna Ivarsdotter
tillsammans med sångerskan Susanne Rydén och
cembalisten Mark Tatlow på en resa genom 1700-talets Europa i Johan Helmich Romans fotspår. Sånger med texter på inte mindre än fyra språk visade
tonsättarens internationella sida: Du kjära Dag som
blänker opp, Fem små ordsprik med text av Olov von
Dalin, Täcka Bräde konstigt zijart, Cantata: Tu parti,
Amato bene, Seine igen Hertze fressen, For a few hours
of life allotted me, The Happy Man, Kom, tysta Enslighet! och Jag förtröstar på Herren.
19 oktober talade docent Fredrik Ullén, hjärnforskare och pianist, och professor Alf Gabrielsson om vad
hjärnforskningen kan lära oss om musik och musiker,
samt om starka musikupplevelser. Fredrik Ullén framförde också Tre etyder ur op. 8 av Alexander Scriabin.
7 december hade undertiteln »Den främste bland likar«. Bernt Lysell samtalade med konserthuschef
Tomas Löndahl om konsertmästarens svåra roll och
spelade andra satens ur violinsonat op. 94 av Sergej
Prokofjev, första satsen ur Wilhelm Stenhammars
violinsonat, Poem av Leif Segerstam, Gavott ur Partita i E-dur av J.S. Bach i arrangemang av Fritz Kreisler, Schön Rosmarin och Liebeslied av Kreisler, Adagio
i E-dur av W.A. Mozart och avslutningsvis Strenuous
Life och Elite Syncopation av Scott Joplin i arrangemang av Itzak Perlman.

Jazzkonsert
Den 16 mars bjöd 2007 års jazzpristagaren Lennart
Åberg på konsert tillsammans med saxofonistkollegorna Joakim Milder och Mats Gustafsson. Pro-

grammet inleddes med soloimprovisationer på högsta nivå. Därefter förenades alla tre i en gemensam
improvisation med två sopransaxofoner och Mats
Gustafsson på en slidesaxofon.

Tre om En
Under året gavs ett interpretationsseminarium i
serien »Tre om En«. Den 29 mars framfördes och
diskuterades Johan Helmich Romans Assaggio nr
2 i g-moll. Medverkade gjorde violinisterna Maria
Lindal, Tale Olsson och Cecilia Zilliacus. Moderator var violinisten Anna Lindal.

Sammankomster
Årets första sammankomst ägde rum den 12
februari med 43 ledamöter närvarande. Violinisten Daniel Migdal inledde med ett bejublat framförande av Eugène Ysaÿes Ballad.
Därefter lästes minnesord över tre bortgångna
ledamöter: pianisten och dirigenten Göran W Nilson, kördirigenten Bror Samuelsson och tonsättaren
Karlheinz Stockhausen.
Ständige Sekreteraren informerade om: det senaste styrelsesammanträdet där det diskuterats
uppdrag och sammansättning av de kommittéer
som beslutats i verksamhetsplanen; Polarprisets
framtid; Hans Majestät Konungens initiativ till ett
nytt televiserat seminarium, »Kunskapens Krona«,
på Stockholms slott och Akademiens bidrag med ett
inslag om den forskning som bedrivits av Alf Gabrielsson om starka musikupplevelser; den tredje volymen i serien Svenska Tonsättare: Ingvar Lidholm
av Göran Bergendal, och seminariet den 7 mars då
Kammarmusiknämnden presenterar sitt manifest
för kammarmusiken.
Därefter följde ett inträdesanförande av tonsättaren
Henriks Strindberg, som berättade om sitt konstnär-

35

liga program och om verket Neptuni åkrar (se s. 43).
Sopranen Annika Skoglund medverkade med sång.
Efter detta följde en diskussion inför invalet den 12
maj 2008. Preses inledde med att understryka invalets betydelse för Akademien som institution och energipunkt i det svenska musik- och kultursamhället.
Han fortsatte med att sammanfatta den ändamålsdiskussion som förts året innan. Han presenterade
också den statistik över ledamöternas sammansättning som tagits fram inför årets inval.
Sammankomsten avslutades med ett inträdesanförande av pianisten och forskaren Fredrik Ullén som
framförde György Kurtágs opus 6/d samt gjorde en kort
men intresseväckande presentation av pågående forskning inom området hjärnan och musiken (se s. 46).
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Den 12 maj hölls årets andra sammankomst
där 53 ledamöter närvarade. Sammankomsten inleddes med minnesord över den bortgångne ledamoten,
filosofie licentiaten Sven Wilson.
Därefter förrättades inval. Till svenska ledamöter
valdes: Malin Boman, violinist; Victoria BorisovaOllas, tonsättare; Paula af Malmborg-Ward, tonsättare; Joakim Milder, saxofonist; Sara Trobäck-Hesselink, violinist och Erik Westberg, kördirigent. Till
utländska ledamöter valdes: Leif Ove Andsnes, pianist; Philip Gossett, musikvetare; Susanne Mälkki,
dirigent; Lars Ulrik Mortensen, cembalist och dirigent samt tonsättaren Steve Reich. De nyinvalda ledamöterna presenteras på sidan 70.
Preses sammanfattade verksamheten under den
gångna vintern och våren: mottagandet av nyheten
att Akademin lämnat samarbetet med Polar Music Prize; Kammarmusiknämndens Manifest, som
mötts med stor uppmärksamhet; engagemanget i den
nedläggningshotade ensemblen Kroumata; Akademiens offentliga programverksamhet, Akademisöndagarna och Tre om en, som blivit allt populärare;
två nya utgåvor i skriftserien – Göran Bergendahls
biografi över Ingvar Lidholm och La Folia, av Marga-

reta Jersild och Märta Ramsten. Preses riktade också
uppmärksamheten mot Förvaltningsnämndens viktig arbete, och mot Akademiens mest omfattande
verksamhet – utdelningen av stipendier och priser.
Sammankomsten avslutades med två inträdesframföranden: Eva Nässén berättade om det konstnärliga forskningsprojektet »Passionen för det reala«
(se s. 49) och Bobo Stenson kåserade och spelade tre
kompositioner av Thelonious Monk.
Den tredje sammankomsten ägde rum den 14
oktober med 39 ledamöter närvarande.
Minnesord över tre bortgångna ledamöterna inledde sammankomsten: jazzmusikern Arne Domnérus, docenten Hans Eppstein och hovsångerskan
Hjördis Schymberg.
Årsredovisningar för 2007 och verksamhetsplan för
2009 presenterades och godkändes enhälligt av sammankomsten. I anslutning till detta sammanfattade
Preses de nyckelbegrepp i verksamhetsplanen som
positionerar Akademien: kontinuitet, integritet, förvaltande och nyskapande, inre och yttre dialog, konstnärlig och vetenskaplig kompetens.
Tonsättaren André Chini gjorde sitt inträdesframförande och berättade om några av sina verk (se s. 53).
Med anledning av finanskrisen informerade Preses om Förvaltningsnämndens strategi. Ständige
Sekreteraren rapporterade om: budgetarbetet inför
2009; att Akademien fått ny hyresvärd; Musikmötet
den 8 september där företrädare för Kulturutredningen informerat om det pågående arbetet; att Akademien i en pressrelease bekräftat sitt fortsatta stöd
för Kroumata; utdelningen av Rolf Schockprisen där
Gidon Kremer tilldelats musikpriset; förberedelserna inför direktsändningen av »Kunskapens Krona« ;
det senaste tillskottet i Akademiens skriftserie – Alf
Gabrielssons bok Starka musikupplevelser och att arbete påbörjats med att utveckla en ny hemsida. Ständige Sekreteraren berättade också om sina besök hos
ett tiotal svenska musikfestivaler, om arrangörernas

Hans Pålsson tolkar Lars-Erik Larsson
vid Akademiens högtidssammankomst 2008.

imponerande engagemang och den höga kvalitet
som präglar utförande och programsättning, trots
begränsade ekonomiska resurser.
Innan ledamöterna gick till dukat bord framförde
stipendiaterna Hanna Dahlkvist, violoncell, och
Olga Michailova, piano, Elégie av Gabriel Fauré.
Högtidssammankomsten ägde rum måndagen
den 24 november i Musikaliska Akademiens Stora
Sal i närvaro av Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan.
Sammankomsten inleddes med musik av en av
årets jubilarer, Johan Helmich Roman. Sopranen
Ingela Bohlin och Stockholm Baroque Band, under
ledning av Olof Boman, bjöd på utdrag ur Festa Musicale, Bilägersmusiken vid Drottningholm och Bröllops Musique. Därefter öppnades sammankomsten av
Preses, som även erinrade om avlidna ledamöter.
Quartet av Per Mårtensson, årets mottagare av det
Stora Christ Johnson-priset, framfördes av Cecilia Zil-
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liacus, violin; Chrichan Larson, cello; Mårten Landström, piano och Anders Jonhäll, flöjt. Efter detta följde Ständige Sekreterarens årliga rapport om Akademiens verksamhet. Marie Samuelssons stråkkvartett
Sjörök under Stockholms broar, beställt av Akademiens
hedersledamöter Ingrid och Per Welin, framfördes
av Welin-stipendiaterna Natalie Migdal, violin; Sofie
Sunnerstam, violin; Sofia Lundström, viola och Natalia Goldmann, cello. Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan förrättade utdelningen av medaljer, priser
och belöningar. Årets jazzpristagare, röstkonstnären
Sofia Jernberg framförde Reality had little weight tillsammans med Eve Risser, piano; Hélène Breschand,
harpa och David Stackenäs, gitarr.
Avslutningsvis uppmärksammades en annan av
årets jubilarer – Lars-Erik Larsson. Carlhåkan Larsén
berättade om den folkkäre tonsättaren, under rubriken »Jag ville upphäva tyngdlagen«, och Hans Pålsson
spelade Preludium och Fughetta i G-dur respektive cmoll ur Sju små fugor och preludier i gammal stil op.58.

Vid den efterföljande banketten i Grand Hôtels Vinterträdgård bjöds gästerna på mer musik av
Jazzpristagaren Sofia Jernberg och hennes ensemble
Paavo.
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Årets sista sammankomst ägde rum den 8
december med 44 ledamöter närvarande.
Sammankomsten inleddes med skönsång i form
av ett luciatåg från Adolf Fredriks musikklasser anfört av den eminente körledaren och ledamoten, herr
Bo Johansson.
Efter detta gick sammankomsten till val av styrelse
och kompletterande val av valberedning för kommande mandatperiod.
Preses reflekterade över områden inom musiklivet
som ger skäl till oro och därmed engagemang från
Akademiens sida: public service fixering vid tittaroch lyssnarsiffror; Rikskonserters framtid; Kulturutredningen, samt Gymnasieutredningens förslag att de
estetiska ämnena i framtiden ska vara frivilliga.
Därefter gav Preses exempel på synliga resultat av
Akademiens arbete under 2008: Kammarmusikmanifestet och den påföljande debatten; Akademiens
mycket uppskattade gåva till Eric Ericson på 90-årsdagen – en dvd med hans körlektioner på Musikhögskolan från 70-talet; publikationsverksamheten och
den påbörjade inventeringen av det svenska notbeståndet; Rolf Schockprisen, där Gidon Kremer var
en självklar mottagare av det musikaliska priset; det
ökade publiktrycket på Akademisöndagarna och
Akademiens medverkan i den tredje upplagan av
»Kunskapens Krona«.
Avslutningsvis riktade Preses uppmärksamheten
mot framtida frågor, som bland annat krisen i dirigentutbildningen, frånvaron av såväl svensk musik som svenska artister i de svenska konserthusens
generalprogram, nedläggningshoten mot vitala ensembler som till exempel Göteborg Wind Orchestra
och frågan om en nationell scen för jazzen. Vidare
uppmanade han till funderingar över Akademiens

syn på, och engagemang i, utlandsfödda svenskars
musikliv; ett nytt operahus i Stockholm; debatten
om musik- och konstkritikens roll; debatten om den
seriösa konstens utrymme i media; Stockholm New
Musics framtid, och kyrkomusikutredningen.,
Ständige Sekreteraren informerade om konferensen »Musiken i kyrkan«; seminariet om den svenska 1800-talsmusikens notbestånd som ägt rum på
initiativ av Akademien; Socialdemokratiska partiets kulturrådsslag; programmet för den kommande
Högstidssammankomsten; uppvaktningen i Kulturdepartementet tillsammans med Föreningen Svenska Tonsättare den 28 november med anledning av
Rikskonserters beslut att upphöra med nya kompositionsbeställningar under 2009; Akademisöndagen
med Bernt Lysell och Urban Gärdborn, som liksom
övriga Akademisöndagar, varit helt fullsatt; releasen
av Carlhåkan Larséns nya biografi över Lars-Erik
Larsson; hyresförhandlingarna med Statens Fastighetsverk och den rådande ekonomiska situationen
som kräver återhållsamhet och besparingar.

carlhåkan larsén
»Jag ville upphäva tyngdlagen«

Låt oss förflytta oss tillbaka i tiden 85 eller 90
år. Och låt oss förflytta oss i rummet, från Blasieholmen till stationssamhället Åkarp mellan Malmö och
Lund. Avståndet mellan Malmö och Lund brukar
anges som lika med jordens omkrets minus 17 kilometer; Åkarp ligger mittemellan.
En skolpojke springer från järnvägen mot hemmet.
Det verkar som om han gnolade på någonting. Han
kommer hem, hans mor märker att något är i görningen med Lasse. Så fort han hunnit innanför dörren
hastar han fram till pianot och spelar upp en melodi.
Den här ögonblicksbilden hör till den larssonska
familjetraditionen; Lasse hette Lars-Erik, den LarsErik Larsson som i år skulle ha fyllt hundra år.
På äldre dar gjordes en tv-intervju med tonsättaren,
som vi kan anknyta till. Där filosoferar han: »En idé är
vad man får på en gång, kanske åtta takter. Sen gäller
det att spinna på det. Det har jag fått som gåva«.
Detta är skapandets urcell, den punkt varifrån
kompositören utgick när han bearbetade sitt musikaliska stoff. Gåvan skulle förvaltas och förädlas.
En av Larssons mest kända och älskade melodier
hittar vi i Pastoralsvitens romans, och inför den kan
man begrunda melodikens mysterium. När Larsson
resonerar om sådant säger han:
Man kan konstruera en melodi ... Men det är
sällan det kommer fram en, låt oss säga, schlager
på den vägen. Nu behöver en melodi inte vara insmickrande, den kan vara skön och stram, tänk
på Bach. Det fordras mer än enkelt kunnande för
att göra en bestående melodi.
Under sin bana som tonsättare har Larsson ständigt
försökt uppnå den enkelhet, den balans och halt,
som mynnar ut i vad man i någon mening kan kalla
kvalitet.
Därmed har jag redan behandlat temat i det här
anförandets rubrik: »Jag ville upphäva tyngdlagen –
Lars-Erik Larsson och hans ambitioner«. Men jag har
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fortfarande 7 minuter på mig och hinner med några
exempel från skilda skeden i Larssons liv, exempel på
hur ambitionerna ändå växlade form.

giva uttryck åt några slags känslor, så man får
nog vara tacksam för både det goda och det onda,
som kommer en till del.

Larsson var inget underbarn men han mötte tidigt
musiken som en underbar kraft i livet. Läxorna fick
stå tillbaka för musicerandet; han berättar, i en självbiografisk skiss, anekdoten om hur han tog pengar,
avsedda för inköp av en lärobok i geometri till att
köpa triangel, en sådan som man spelar på, med
motiveringen att en sådan triangel var bra mycket
nyttigare och framför allt roligare än geometriska
teorem. Praktisk musikutövning var också i fortsättningen alltid viktigare än teoretiserande över
tonkonsten.
Under studierna här i Stockholm sökte han sin
väg och vittnar om sin vilja, sin ambition i ett brev
till föräldrarna hösten 1928:

Formuleringarna kan kanske kallas lillgamla. Men de
vittnar om en mognadsprocess och om en öppenhet
gentemot föräldrarna, som säkert var befogad – han
hade stöd hemifrån, både i sitt musikstudium och i
materiellt avseende: pengar och postpaket med specerier från pappas lanthandel anlände från Åkarp. I
det citerade brevet liksom i andra från studietiden

Jag känner det nu som jag ännu inte börjat
komponera utan detta jag skrivit hittills blott är
grundfärgen, som skall läggas på duken innan
det egentliga arbetet börjar. Och jag tror nästan
att jag i mitt undermedvetna redan håller på
att blanda färgerna och söka motiv, vilka sedan
skola inställa sig på rätt sätt och bilda den färdiga
tavlan, men ännu är det blott enstaka motiv och
färgklickar som vimla omkring och vänta på
att få komma på sina rätta platser och bli till ett
organiskt helt. Men det är just denna perioden då
jag känner ett sådant behov av att skriva och inte
kan, som gör att hela mitt inre blir i uppror och
jag ser mörkt på allting. Och detta, att jag skall
vara så beroende av mina känslor och ständigt
skifta humör, tycks vara min lott här i världen.
Många gånger önskar jag att jag inte skulle ha
några känslor utan vara av sten och att allting
kunde träffa mig hur som helst utan att jag kände
någonting – men i så fall kunde jag aldrig i musik

Carlhåkan Larsén i talarstolen vid högtidssammankomsten i
Akademiens Stora sal.

talar han oavbrutet och, troligen, sanningsenligt, om
sitt idoga arbete och sin kloka sparsamhet. Lasse var
en exemplarisk son, det framgår med all önskvärd
övertydlighet av korrespondensen med hemmet.
När Lars-Erik Larsson slår igenom internationellt
på 1930-talet med musik i nyklassicistisk anda är han
ändå inte nöjd: det blev, säger han om Sinfoniettan
opus 10 »alltför krampaktigt och komplicerat« – han
ville egentligen skriva, som det heter, »enklare, mjukare och luftigare«. Hans ambitioner var ibland realistiska, ibland omöjliga – »att upphäva tyngdlagen«…
Han hade gärna blivit en berömd operakompositör,
men berömmelsen uteblev trots att han spände bågen till bristningsgränsen när han skapade Prinsessan av Cypern.
Sin rätta plats fann han inte i operans värld utan
i ett modernt medium, som anställd i Radiotjänst.
Där härskade vid den här tiden, strax före och under
andra världskriget, en idag nästan obegripligt stark
folkbildningsideologi som visade sig passa Larsson
förträffligt. Ledstjärnan var att förena lättillgänglighet med hållbar kvalitet, en strävan efter en bred
och allmängiltig medborgerlig anda. Larsson ställde
gärna upp för folkbildningen i folkhemmet. I den
balansgången strävade han efter att leverera vackrare
vardagsvara i så kallade lyriska sviter.
Han uttalade att han »ville göra musik som man
kunde lyssna till på det gamla hederliga sättet«, eller
»jag vänder mig till så många som möjligt«, vilket
föranlett en kommentar av Göran Bergendal: »Hans
ambition var att göra det lätt att lyssna. Möjligen var
han kontroversiell på den punkten«.
Ekvationen var och är svår, men verk som Pastoralsvit
och, naturligtvis, Förklädd gud visar hur han kunde gestalta dubbelrollen. Och folkets kärlek blev hans belöning. Förklädd gud hör även, enligt en tidningsuppgift,
till Hans Majestät Konungens favoritmusik.
Till yttermera visso ställde han sin flyhänthet
i beredskapskulturens tjänst och gjorde på så vis –

precis som Hjalmar Gullberg, Karl Ragnar Gierow
och andra – konstnärlig värnplikt. Vi som tillhör
en äldre generation kan ännu gnola hans insats för
statsfinanserna under kriget, beredskapshitten Obligationsmarschen.
I ett senare skede återkom han till denna breda kultursyn, då han skrev den långa raden av concertinor
för olika soloinstrument och stråkackompanjemang
med en svårighetsgrad som landets amatörer skulle
kunna klara.
Men självkritik var ett starkt inslag i hans temperament. Många uppmanade honom att bryta en
egen, personlig väg, och Larsson ville verkligen också ta vara på sin identitet och inte rusa iväg mot första bästa moderna stilriktning. När han som mogen
kompositör och professor prövade tolvtonsteknik
kunde han medge: »Jag har fått behov av att skriva
lagbundet. Jag vill ha ordning på skrivbordet«. Eller
kunde han säga: »Man försöker ju förnya sig«.
Men han var han ändå noga med identiteten: »Jag
gjorde det på mitt speciella sätt«. Och Gunnar Bucht
har fällt omdömet, att hans musik knappast utvecklades men så att säga gick i cirklar. Larsson som postmodernist, således.
Och Lasses slutsats blir därför: »Jag är inte Doktor Jekyll och Mister Hyde, jag är Larsson«. Man kan
travestera: Jag är inte Karl-Birger Blomdahl och Bo
Wallner, jag är Lars-Erik Larsson. Han räknade sig
annars till den diffusa kategorin »som folk är mest«.
Hans antagonister kallade honom Svensson i stället
för Larsson; det skulle vara trivialiserande och nedlåtande, förstås.
På äldre dar lämnade Larsson och hans ovärderliga
hustru Britta Lidingö och flyttade hem till Skåne, till
Helsingborg och till sommarvistet i Kullabygden.
Skaparådran sinade efterhand. Det blev aldrig av att
han, som Karl Ragnar Gierow föreslog, skrev ännu en
seriös opera, inte heller inspirerades han till ett pia-
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någon särskild. Man ser honom vända ansiktet uppåt
och genomstrålas av den skånska försommarens ljus,
lyssnande, så svarar han: »Jag tror jag väljer koltrasten«. Alltså: en naturlig sångare, ändå så konstfull, en
som upphäver tyngdlagen med sin sång.
När han beskriver sin situation kommer man att
tänka på en fågel: »Jag vill att musiken skall leva. Den
får inte krypa på jorden, den måste sväva. Då och då
står jag väl och bökar i jorden, kanske för att söka
näring. Men jag längtar efter att få lyfta och rätt vad
det är får man känslan av att flyga«.
Hjalmar Gullberg, Larssons vän, har diktat välbekanta versrader om en näktergal i Malmö: »En majnatts melodi har sprängt mitt bröst«. Att hitta och ge
luft åt naturens egen enkla men betvingande ton var
också alltid Lars-Erik Larssons ambition.
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Föreläsning vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst 2008.

Lars-Erik Larsson av Carlhåkan Larsén. Den fjärde utgåvan i
Akademiens biografiserie Svenska Tonsättare.

noverk för Hans Pålsson eller ens till en snapsvisa för
Chalmers manskör. Men bland de sista verken hittar
man exempel på de bägge sidorna i hans livsprojekt. I
orkesterverket Musica permutatio utvecklar han det
musikaliska hantverket till kontrapunktisk konst i
respektfull dialog med Bach, och i Råårococo, en svit
skriven till ett lokalt musiksällskap, summerar han
sin folkbildande gärning: att skriva lättlyssnad musik som amatörer kan spela.
Han lät sig intervjuas i sommarträdgården. Vem
var hans favoritkompositör? frågade Marianne Söderberg i tv-intervjun. Lars-Erik Larsson ville inte utpeka

henrik strindberg
Rytm and Sound

Rytm och S ound , så har jag formulerat mitt
konstnärliga program. Det betyder att när jag komponerar så rytmiserar jag ljud. Jag sätter in spännande ljud i ett rytmiskt sammanhang, klangformationer som relaterar till varandra i en rytmiserad
utveckling.
Programförklaringen formulerades under en promenad i New York sommaren 2006. Jag var euforisk
efter en underbar repetition och inför konserten i
Museum of Modern Arts skulpturträdgård. Summergarden 2006 skulle inledas med Bryta snitt, Tiden Fryser. Den pianotrio vi kunde höra på högtidssammankomsten 2007, då Bartosz Cailer och Ola
Karlsson spelade tillsammans med Staffan Scheja,
som stod bakom beställningen från Gotland Chamber Music Festival.
Begreppen rytm och sound kan även beskriva
mina tidiga verk, till exempel orkesterverket I Träd
från 1989. Orkestern är omskapad i ett antal »abstrakta instrument«, vart och ett sammansatt av blås,
slagverk och sträng. Orkestrering i konventionell bemärkelse finns inte. När dessa abstrakta instrument
spelar tillsammans, skapar de en egen klangvärld.
Många av mina verk från denna tid är utpräglat
rytmiska och undersöker rytmik på olika nivåer.
Endast tre notvärden (sextondel, åttondel, fjärdedel)
och aldrig fler än två samtidigt bygger upp I Träds
andra sats. Den börjar med en jämn ström av sextondelar. Plötsligt kommer vi in i ett genom-synkoperat
parti. I nästa moment överges det gemensamma tempot. Vart och ett av de fyra abstrakta instrumenten
får sitt eget tempo och den rytmiska komplexiteten
ökar exponentiellt. Genom hela satsen följer växlingar emellan dessa tre olika rytmiska situationer:
enkelt, synkoperat, komplext.
Enkla instrument erbjuder vanligen rikare möjligheter till artikulation än mekaniska eller digitala.
I slagverksstycket Ursprung/gläntor från 1993, kommer ljuden från en samling utsökta handinstrument.
Ursprung/gläntor börjar med så lite information som
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möjligt – återigen en ström av sextondelar, fullkomligt jämn sånär som på att pulsen anges med svaga
accenter. Perioden markeras med återkommande
crescendon. Delarna skiljs av klara avgränsningar
och instrumentbyten, rassel efter slag. Alla rytmiska
nivåer är insatta i ett noggrant utformat förlopp som
går emot allt kortare andning. Ursprung/gläntor beställdes av Kroumata, som givit ut en inspelning på
cd och spelat verket flitigt genom åren. Verket spelas
allt mer av andra ensembler – nu vilken dag som helst
i Ohio, i höstas beställde en finsk ensemble noterna,
ett år tidigare hörde jag det i Berlin, innan dess en
holländsk ensemble och innan dess en finländsk...
Åren 1986-96 använde jag dator när jag komponerade. Jag skapade egna datorprogram. Jag drevs
av ett begär att få veta mer om musikens natur och
hemligheter. Hur förstår hjärnan hörselintrycken?
Jag frågade mig hur hjärnan skiljer och grupperar,
känner igen, minns och skapar sig en förväntan av
vad som ska komma: minne – förväntan.
1997 bytte jag arbetsmetod. Jag sköt datorn åt
sidan och skrev i snabb följd tre verk för solist och
orkester som alla är starkt emotionella. Klarinettkonserten Minne, saxofonkonserten Hopp (samma
begreppspar som jag talade om nyss, minne – förväntan, nu gestaltade i varsin konsert). Det tredje
verket heter Utvald, fyra dikter av Bruno K. Öijer,
för sopran och orkester. Låt oss lyssna på den första
dikten.
med ena handen utsträck
framför din mun
kunde du blåsa ut ett svagt
blått dis
över rummet med dom nakna
vitkalkade väggarna
		

Bruno K. Öijer, ur Medan Giftet Verkar, W&W 1990

Rytm och sound: sången förlängs elektroniskt. Ekot

av en flöjt och ett woodblock hörs genom hela verket
– akustiken i »rummet med dom nakna vitkalkade
väggarna«. Efter den inledande sången kommer orkestern in och växlar emellan två ackord. Soundet är
hela tiden mycket levande, det vandrar mellan olika
instrument och spelarter. Slagverket kommer in på
32-delar. De snabba slagen förflyttar sig oavbrutet
mellan slagverkarna och liknande färgförskjutningar uppstår, Accenten är där – precis som i Ursprung/
gläntor – för att ge oss pulsen.
Lägg märke till den fallande basen: Vad ger basen
för ton? När den bara faller? Är det tonen den börjar
på eller tonen den slutar på? Den undandrar sig definition, den faller...
Efter den perioden bytte jag åter arbetsmetod. Jag
renoverade fiolen, köpte en cello, hade trumpeten
och flöjten till hands. Jag umgicks med instrumenten. Jag började spela elgitarr igen. Musikgruppen
Ragnarök återuppstod och vi spelade 2003 för första
gången sedan 1976.
Under den här perioden – början på 2000-talet
– sökte jag efter en riktigt bra idé för ett orkesterverk. Och jag fann den! Jag fann idén när jag skrev I
Thought Someone Came, för The New Juilliard Ensemble, eller närmare bestämt: när jag skulle gestalta
en textrad ur en dikt av Bruno K. Öijer:
- - - håret
solflamman du
skakat ut över axlarna fanns inte
--		

Bruno K. Öijer, ur Dimman Av Allt, W&W 2001

En virvel av flageolettarpeggion sprider sig upp genom ensemblen. Jag förstod att det skulle bli vackert.
Ett år senare reste KammarensenbleN till Paris. Mikael Samuelson följde med som solist. När jag under
en repetition stod på scengolvet på Ircam, mitt bland
de underbara musikerna, såg jag hur flera av dem tit-
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Tonsättarens skiss till Neptuni åkrar.

tade upp när de kom till det här stället, de ville se vad
som pågick. Jag såg förundran i deras ansikten och
tänkte: det här ska jag göra ett helt orkesterverk av!
Jag visste att det skulle heta Neptuni åkrar. Neptuni
åkrar är en plats på Öland dit man tar människor man
älskar, för att dela upplevelsen med sina närmaste.
Musiken bygger på vågrörelser av flageolettarpeggion. 36 vågrörelser ordnade i rytmiska formationer och
grupperingar i ständig utveckling. De börjar alltid i
cello och sprider sig över podiet och upp genom registret till första violin. Och eftersom arpeggion är stora
stråkrörelser så det ser ut som en otrolig stråkdans.
Arkitektoniskt är stycket enkelt och tydligt. Det
börjar snabbt och högt i stråk och träblås. Andra delen
går något långsammare, blecket och slagverket kommer till och fyller ut den lägre halvan av registret. I sista delen försvinner småstråket från flageolettsatsen,
som nu ligger i lågt mellanregister, kontrabasar och

cello. Även arpeggiot är borta, istället har vi en underlig, långsam, ackordisk sats, med de skeva terserna
som uppstår när man tar dem som naturflageoletter.
Mitt i verket finns ett ställe där orkestern försvinner och lämnar konsertmästaren ensam med sina
flageolettarpeggion. Det skulle kunna leda tankarna
till kadensen i Mendelssohns vackra violinkonsert,
men uttrycket är så annorlunda. När Kungl. Filharmonikerna uruppförde Neptuni åkrar, så var Magnus Ericsson konsertmästare. Jag tyckte om hur han
framförde solot. Det var en bild av människan som
fortsätter sitt goda arbete.
Jag har fått många kommentarer från lyssnare.
När det spelades första gången i Önska i p2 fick jag
det här mejlet från en helt obekant människa: »Tack
så mycket från åkrarna... En lisa för själen…«
Inträdesanförande i Kungl. Musikaliska Akademien
den 12 februari 2008.
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fredrik ullén
Att utforska den musicerande
hjärnan

År 1745 publicerade Olof von Dalin, författaren och upplysningsmannen, en intressant liten
artikel i Vetenskapsakademiens handlingar: Berättelse om en dumbe som kan sjunga. Artikeln återges
till en del i Jan Fagius bok Hemisfärernas musik och
kan kanske ses som en av de första publicerade studierna på musik och hjärnan. Von Dalin presenterar nämligen fallet Jon Persson: en bonde, som efter
ett slaganfall blivit »aldeles mål-lös« – stum, alltså.
Det märkliga var att Jon Persson fortfarande kunde
sjunga psalmer som han lärt sig innan han blev sjuk,
med ord och allt. Hjärnområden som kontrollerar
tal hade förmodligen blivit skadade av en hjärnblödning, medan representationer av sånger han kunde
sedan gammalt hade klarat sig bättre.
Den här typen av observationer på patienter var,
tillsammans med psykologiska observationer och
experiment, länge det enda man hade att utgå ifrån
om man ville förstå hur hjärnan hanterar musik. Det
fanns helt enkelt inga sätt att mäta aktivitet i den levande hjärnan. Men där har det skett en revolution
i modern tid, i och med framväxten av så kallade
neuroimaging-tekniker. En av de viktigaste av dessa
är mrt eller magnetresonanstomografi, där bilder på
hjärnan – eller vilken kroppsdel man nu är intresserad av – tas i en mr-scanner (»magnetkamera«).
Principerna för bildtagning i en mr-scanner är komplexa och bygger på kraftiga magnetfält. Något som
gör mr-scanning enormt användbart för forskaren är
att man kan ta både detaljerade anatomiska bilder på
hur hjärnan ser ut, och funktionella bilder som ger
information om hur aktiva olika delar av hjärnan är.
Andra viktiga metoder för att studera hjärnans funktion är till exempel pet (positronemissionstomografi) som bygger på att man följer spridningen i hjärnan
av en kortlivad radioaktiv substans som injiceras i
blodet, och tekniker där man direkt mäter nervcellernas elektriska aktivitet med elektroder.
De här nya teknikerna har gett helt nya förutsättningar för att studera människans hjärna och hur

Den musicerande hjärnan i bild.
Exempel på resultat i studier från
Fredrik Ulléns grupp. Bilderna är
tagna i magnetkamera och visar
tvärsnitt genom hjärnan. Färgfläckarna i vänstra bilden visar
rytmcentra i hörselsystemet. Mittenbilden visar delar av pyramidbanan, som styr fingerrörelser,
och som är mer välutvecklad hos
pianister. Den högra bilden visar
områden i hjärnans pannlob som
är aktiva under improvisation.

den fungerar. Och man kan verkligen säga att ett
nytt delfält också vuxit fram under senare år, nämligen musikens neurobiologi. Av någon anledning
har nordiska forskare, alltsedan Olof von Dalins
startskott, hållit sig väl framme i detta område. En
svensk pionjär är till exempel Nils Wallin. Institutet
för Biomusikologi, med koppling till Mitthögskolan
i Östersund, som Nils grundade, organiserade bland
annat det första vetenskapliga symposiet kring musikens evolutionära rötter. I dag ordnas regelbundet
specialkonferenser kring musik och hjärnan, som
drar hundratals deltagande forskare från hela världen. Viktig forskning bedrivs till exempel i Montreal
i Kanada, vid Max-Planck-institutet i Leipzig och
på många andra ställen. Musik är ett mångfasetterat fenomen och musikens hjärnforskare har också
många olika intressen. Musikperception var något
man ägnade sig åt från första början: Hur fungerar
vårt musikaliska gehör? Hur uppfattar vi melodi och
rytm? Vad händer i hjärnan under musikaliska känsloreaktioner – när vi tycker illa om musiken, när vi
tycker om den, och när vi tycker så mycket om den
att vi får gåshud...? Andra grupper, som min egen
vid Karolinska Institutet, intresserar sig mer för hur
hjärnan själv utför musik. Hur lär sig och utför hjärnan »musikalisk motorik«? Hur påverkas hjärnan av
långvarig musikalisk träning? Ytterligare andra fors-

kare intresserar sig till exempel för kopplingar mellan musik och hälsa, musikalisk förmåga och genetik
eller musik som evolutionsbiologiskt fenomen.
Vi arbetar just nu längs tre huvudlinjer i vår forskning på musik. Mätningar av hjärnans funktion och
anatomi med mrt är vår viktigaste metod. Den första linjen handlar om hur hjärnan lär sig och utför
sekvenser av rörelser, och speciellt rytmer. Rytmen
är självklart en av musikens grundpelare, och den
rytmiska pulsen finns i traditionell musik från all
världens hörn. Precis som musik och språk är unika mänskliga förmågor, verkar också förmågan att
utföra olika rytmer viljemässigt vara något som är
speciellt för oss människor. Vi har gjort en rad studier där vi kartlagt de olika hjärnområden som styr
rytmiska rörelser. Viktiga centra finns bland annat
i motoriska områden framme i hjärnans pannlob, i
hörselområden och i lillhjärnan. Det verkar som att
dessa rytmområden delvis är skilda från de områden
som styr i vilken ordning vi skall utföra olika rörelser, om det nu är tangenttryckningar på ett piano eller steg i en dans. Vi har också sett att områden som
styr rytmiska rörelser aktiveras även när människor
bara ligger och lyssnar på rytmer – kanske en förklaring till att man gärna rör sig spontant när man hör
musik! I figuren ser vi ett exempel från en annan, ny
studie. Här tittade vi på hur hjärnan lagrat rytmer
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som man lärt sig antingen via synen eller via hörseln.
Det visade sig att oavsett i vilket sinne personerna
tränat rytmen, så var hörselområden aktiva när rytmen skall utföras! Kanske omkodar hjärnan rytmer
i andra sinnen – till exempel »synrytmer« som en dirigents slag - till hörselrepresentationer. Helt klart är
att hörseln är det sinne där vi är bäst på att uppfatta
rytmer. Vi samarbetar också med kliniska forskare
som är intresserade av att träna upp motorisk förmåga hos barn med nedsatt motorik, till exempel efter
en cp-skada. De första försöken där dessa barn får
träna rytmiska fingerrörelser med ett enkelt »musikspel« ser mycket lovande ut.
Vår andra forskningslinje handlar om effekter av
långvarig musikalisk träning. Det visar sig att instrumentalövning kan ha mycket dramatiska effekter på
hjärnans utveckling. De områden man använder
– till exempel motoriska områden och hörselområden – växer helt enkelt till sig och blir större! Ganska
säkert handlar det här om att nervceller bildar fler
förgreningar och kontakter med andra nervceller.
Tidig träning, i barndomen, verkar särskilt viktig för
den här typen av effekter. I figuren visas en bild från
en av våra studier, där vi tittade på träningseffekter
i hjärnans så kallade vita substans, som innehåller
förbindelser mellan hjärnområden. Figuren visar en
speciell typ av mr-bild på den så kallade pyramidbanan, en förbindelse mellan motoriska områden i
hjärnan och ryggmärgen som är viktig för fingerrörelser. Pyramidbanan var mer utvecklad hos musiker, och också mer välorganiserad ju mer dessa hade
tränat i barndomen. Den tidiga träningen verkar
alltså ha kunnat »boosta« utvecklingen av vit substans. Andra har intresserat sig för ifall musikalisk
träning också har positiva effekter på andra förmågor. Mycket tyder på att det är så. En elegant studie
av Glenn Schellenberg visade till exempel att barn
redan efter 36 veckor av musikundervisning i piano
eller sång förbättrade sina resultat på de flesta deltesten i ett omfattande intelligenstest.

Det vi tittar på i den tredje forskninglinjen är något som fascinerat och förbryllat människor i alla
tider, nämligen kreativitet. Vi använder musikalisk
improvisation som ett slags modellbeteende. Att
improvisera är en uppgift som är nog meningsfull
och realistisk för att kunna fungera som exempel på
»riktig« kreativitet. Samtidigt går den att göra såpass
enkel och analyserbar att vi kan förstå något om hur
hjärnan skapar musik. Figuren visar en första bild
av den musikskapande hjärnan. De färglagda områdena är delar av hjärnan som var mer aktiva när en
pianist hittade på en liten improvisation, än när han
återupprepade samma stycke ur minnet. Aktiviteten
ser vi i främre delar av hjärnan som är viktiga för planering och beslutsfattning, men också delar av hörselsystemet var aktiva. I studier vi är i full gång med
för närvarande analyserar vi den improviserande
hjärnan i större detalj: vilka områden är viktiga för
val och beslut, hur styrs rytm och melodi? Improvisation som uppgift är intressant i sig men skall också,
hoppas vi, fungera som en nyckel som låter oss förstå
hur hjärnan fungerar i kreativa uppgifter generellt.
Det här är forskning som ligger i gränszonen mellan konst och vetenskap. Metodik och analys är naturvetenskaplig, men fenomenen vi studerar tillhör i
hög grad humaniora – det som är unikt för oss människor som kulturella varelser. Att det är ovärdeligt
för mig att också vara musiker i denna forskning är
helt klart. Kan man tänka sig en återkoppling från
forskning till musikerskap också? Jag tror det, men
här är – så vitt jag kan se – fortfarande mindre gjort.
Hur lägger man upp en optimal övningsstrateg, vilka
lösningar är bäst för ett visst tekniskt problem, hur
förhåller man sig bäst mentalt i en konsertsituation
etcetera...? Här finns gott om praktiska erfarenheter
bland musiker, men också många öppna frågor som
vore intressanta att undersöka empiriskt med metoder
från experimentell neurovetenskap och psykologi.
Texten har tidigare publicerats i Opus, nr 21, 2009

Vid denna presentation har jag valt att tala om
den del av min verksamhet som består av en fjärdedel av ett konstnärligt forskningsprojekt, Passionen
för det reala. Projektet består av fyra delprojekt och
bedrivs vid fyra institutioner från Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet nämligen Högskolan för design och konsthantverk, Konsthögskolan Valand, Filmhögskolan och operautbildningen
vid Högskolan för scen och musik (hsm). Projektet
stöds av Vetenskapsrådet och är ett treårsprojekt som
avslutas i år. Vi jobbar alla med samma begrepp och
vänder och vrider på dem beroende på konstart och
inriktning på våra delprojekt:

eva nässén
Passionen för det reala

GEMENSAMMA BEGREPP:

Passioner, det reala, det dokumentära
De kan inom operaprojektet bland annat tolkas så här:
Passion – en känsla så stark att den innebär lidande
Realitet – det vi delar: kroppen
– metaforer: kroppens minne
– det som begränsar: verkligheten
		
Dokumentär – att skildra
		
verkligheten så som den ter sig
Jag ska stå för regi och scenisk instudering av Lo schiavo di sua moglie från 1671 av Francesco Provenzale,
Anders Wiklund gör en kritisk utgåva, Iwar Bergkwist översätter librettot till svenska, cembalisten
Andreas Edlund är musikalisk instuderare och ledare. Medverkar gör studenter i operaklasserna vid hsm
samt en professionell barockensemble.
Operauppsättningen innebär för min del en
fortsättning på den undersökning jag startade för
rätt många år sen och som handlar om vårt fysiska
kroppsspråk i förhållande till och i samarbete med
det musikaliska språk som kompositörer under barocken använde, det vill säga kombinationen av fysisk
och musikalisk gestik.
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Jag har i mina tidigare arbeten och föreställningar
arbetat med franska kantater och tragédie lyrique
liksom kantater och operor av Monteverdi och Händel. Jag har mest undersökt det retoriska kroppsspråket, det vill säga det inlärda kroppsspråk som visserligen bygger på vårt spontana kroppsspråk, men som
utvecklades från antiken och framåt av retoriker,
makthavare av olika slag, präster, advokater och så
vidare. Gestiken fick stor betydelse inom teatern och
operan långt in på 1800-talet som ett verksamt medel
att påverka publikens känslor.
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De musikdramatiska verken från barocken är fulla
med rörelse och det finns överallt hos till exempel
Händel och Monteverdi musikaliska scenanvisningar, ett slags dolda handlingar. Dessa indikeras inte
bara i melodislingornas rörelser eller det harmoniska
skeendet utan ofta genom pauser och i den text som
finns före och efter pausen. I pausen uppstår något
slags förändring som i sin tur innebär en handling:
i pausen måste kanske en person flytta sig, vända sig
om, få syn på något och så vidare, vilket framgår av
texten, medan sättet att göra det på liksom känslorna
bakom förändringen/handlingen skrivs in i musiken. Genom en paus framhålls också det som följer
efter pausen, ett vanligt retoriskt knep. Detta gäller
i första hand för recitativ, i arior har pauser ofta annan funktion.
Ett av mina favoritexempel är scenen i Poppeas
kröning, där Ottone, som är befalld av Ottavia att
döda Poppea, kommer förklädd till trädgården där
Poppea ligger och sover. Han resonerar med sig själv
i 15 takter och avslutar med att säga att världen inte
sett något liknande, nämligen en man som blivit
en giftig orm. Nästa takt inleds med en halv takts
paus. Texten börjar med halvnoter »– Ma…« följt
av generalpaus på slag ett, följt av »…– che veggio
infelice?« [vad är det jag ser…] vilket indikerar att
han inte väntat att finna sin älskade och därtill offer just där. Detta väcker en massa känslor och han

måste rimligen reagera, göra rörelser av förvåning,
bestörtning och så vidare. Hans reaktion måste inte
vara stor och »teatral«, utan sådan som gör att publiken vet att hans reaktion är »sann«, äkta, det vill
säga – med barockens resonemang – en känsla som
han måste ha erfarit för att kunna framställa den på
scenen. Variationsmöjligheterna är näst intill oändliga, men det är uppenbart att Monteverdi med sitt
kompositionssätt framhåller att Ottones reaktion är
stark och viktig.
Under senare tid har jag även intresserat mig för
det spontana kroppsspråket, inte bara för att det utgör både grunden och bakgrunden till det retoriska,
utan även för att jag varit tvungen att hitta ett snabbare sätt att lära ut gestik till studenter. Att gå via det
spontana kroppsspråket har visat sig vara effektivt
och både avdramatiserar och förklarar det »konstiga« i retoriska gester om man inte känner eller förstår
hur och av vilken anledning en viss rörelse föds.
Framförandet av Provenzales opera är den tredje delredovisningen av operaprojektet och har föregåtts av
av två delredovisningar, Passionsföreställning I och
Passionsföreställning II. I den första undersökte jag
sånger från tidig barock av Caccini, Monteverdi och
Purcell och letade efter den grundläggande passionen i varje sång. Här fanns bland annat sorg, vansinne och svartsjuka och dessa fick sina kroppsliga
uttryck med hjälp av barockens gestik.
Passionsföreställning II genomfördes i form av ett
seminarium med föreställande inslag: jag arbetade
med några scener ur Lo schiavo och undersökte passioner i förhållande till vissa realiteter: spontant och
retoriskt kroppsspråk i förhållande dels till originalspråket, dels till en modern svensk översättning som
tog hänsyn till bland annat dialekter.
Lo schiavo är en komisk melodrama från Neapel
och innehåller för 1600-talets neapolitanska stil
tidstypiska ingredienser som gräl, missförstånd,
högstämda arior, hjältar, förklädnader och komiska

tjänare som är starkt besläktade med figurer från
commedia dell’arte.
Som inspiration och forskningsgrund till arbetet
med Lo schiavo använder jag mig av några olika utgångspunkter, teaterteorier såväl som forskning om
kroppsspråk och sensomotoriska processer, det vill
säga hur rörelse påverkar sinnet.
Under 2000-talet har intresset för gestik, både musikalisk, fysisk och kombinationer av musik och
rörelse, inte bara om västerländsk musik utan även
indisk, ökat, liksom forskningen som rör sig inom
flera områden förutom musik, forskning om hjärnan, inom psykologi och filosofi.
En auktoritet på spontangestik är David McNeill
vars Hand and Mind (1985) är ett grundläggande arbete. Bland annat har han undersökt gestens tempo
och dess beståndsdelar, som i normalfallet består
av tre faser: förberedelsen, själva »slaget« och tillbakadragandet. Man väljer hieratiskt ut det viktigaste
ordet för att visa det mest betydelsefulla i det man
vill ha sagt. Detta är grunden även till den retoriska
gesten som är uppbyggd på precis samma sätt, vilket retorikerna berättar och som teatergestik/teknik alltid arbetat med. Retorikerna arbetade med
en retorisk-gestisk ordningsföljd: en idé eller känsla
föds och denna syns först i ögonen, därefter i fötterna; man förbereder gesten, kanske i kombination
med inandning, och sist kommer »slaget« tillsammans med ordet eller den betonade stavelsen. Både
den retoriska och den spontana gesten kan delas in
i expressiva, imitativa, indikativa och emfatiska gester med flera.
Alla typer av gestik är till för kommunikation.
Man vet genom studier på hjärnan vilka centra som
är aktiva när det gäller överföring av känslor. Forskningen visar att rörelser vi gör återspeglas hos den vi
talar med, väcker samma rörelse och därmed även
samma känsla, eftersom vi är predestinerade via
fungerande affektprogram för att tolka och reagera

på varandras ansiktsuttryck i en »face-to-face-situation«, som psykologen Ulf Dimberg uttrycker det.
Nyare forskning visar att så kallade spegelneuroner
är inblandade i dessa processer och visar bland annat
att våra reaktioner utlöses även utan handling, det
räcker med tanken.
I detta projekt har jag därför flera olika utgångspunkter och frågeställningar, vilka samtidigt är parallella spår:
Texten är grunden – detta är en komisk opera med
personer från antik mytologi och samtidigt inspirerade av persongalleriet i commedia dell’arte – vilka
är personerna och deras förlagor? Vilka lager finns
att utläsa ur librettot?
Musiken – vad säger Provenzale, hur är hans musik strukturerad, hur karakteriserar han sina roller,
vilken typ av musikalisk gestik utmärker verket som
helhet och vilka medel använder han när han skriver
scenanvisningar?
Teaterteknik – vilka typer av gestik ska jag arbeta
med? Hur förhåller sig de »ädla« personerna till tjänarna? Commedia hade bestämda typer – hur hittar man dessa i dag utan att fastna i ytligt överspel?
Kanske spontangestik kan vara en utgångspunkt i
dialogen med sångarna – om du skulle göra vad som
faller dig in, vad gör du då?
Ytterligare utgångspunkt är termen »embodied
knowledge«, det vill säga metaforer så som de diskuteras av George Lakoff: – vilka associationer får du –
varifrån kommer de? Lakoff, som är en auktoritet på
metaforområdet, säger i Philosophy in the Flesh (1999)
att alla våra mentala bilder, metaforer, är »embodied
knowledge«, det vill säga tidiga minnen som lagrats
i kroppen. De skapar och styr våra associationer
och gör att vi vet hur andra känner eftersom vi haft
samma upplevelser. Exempel på en primär metafor
är enligt Lakoff »Important is Big«: den subjektiva
känslan är att viktiga saker har att göra med »storlek« och överfört till metafor använder vi uttrycket »i
morgon är det en stor dag«. Tidig erfarenhet för barn
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sin tur föder tanken. Lecoq sökte inte mening eller
interpretation utan en direkt och effektiv kommunikation. Han var motståndare till den psykologiserande teatern men även till den realistiska eftersom
han ansåg att den är begränsande. Lecoqs teori är
intressant inte minst i barocksammanhang eftersom
de arbetar från motsatt håll – typiskt för barockgestik är att tanken/känslan kommer först och att rörelsen ska uttrycka denna. Går dessa två skilda synsätt
att kombinera – en intressant fråga!
I uppsättningen av Lo schiavo, som även kan kallas
Passionsföreställning III, ska jag arbeta utifrån kombinationer av de olika modellerna och diskutera hur
de tre begreppen är relevanta för Lo schiavo – passion, det reala och det dokumentära.
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Inträdesanförande i Kungl. Musikaliska Akademien
den 12 maj 2008.

Klas Norberg och Harald Nilsson och Marie-Louise Granström i
Lo schiavo.

är att de stora, till exempel föräldrarna, dominerar
barnets fysiska och psykiska värld med sin styrka.
Ett annat exempel är »Happy is up«: jag känner
mig uppåt i dag – i betydelsen att en tidig erfarenhet
kopplar ihop lyckokänsla med rak hållning.
Mimaren och teaterpedagogen Jacques Lecoq utarbetade en teaterteknik där han menar att rörelsen
kommer före tanken, rörelsen föds ur känslan som i

Trots att jag är liten och grå är jag ganska
vältränad. Simmar tre gånger i veckan; gubbarna i
bastun frågar ibland vad jag jobbar med, men det är
inte så ofta att de nöjer sig med mitt svar:
– Tonsättare
– Vad säger du, vi känner en som är
kakelsättare…
– Nej, jag skriver musik!
– Jaså, men vad gör du om dagarna…

andré chini
En fransmans musikaliska
äventyr i Sverige

Så med andra ord det är inte varje dag man får chansen att spela upp sina kompositioner för en så kunnig publik som ni. Men kunniga människor är också
väldigt kritiska, och naturligtvis funderade jag länge
på hur jag skulle bära mig åt för att kunna intressera
er, spela bara ett helt stycke, eller flera små snuttar ur
flera verk, kort eller lång presentation emellan, och så
vidare. Till slut bestämde jag mig för små smakprov
ur flera stycken, och så lite text som möjligt. Musiken
får tala för sig själv!
Vi ska börja med en pianokonsert, L’Indien, från
1999, som jag skrev efter min brors bortgång i dykolycka i Indiska Oceanen. Mårten Larsson spelar med
Uppsalas orkester. Det är en inspelning från en konsert som jag dirigerar själv.
Nu vill jag spela för er ett stycke för oboe och elektronik, Två vackra Möss, skrivet 2002. Stycket bygger
på spektral analys på några oboemultiphonics och
allt elektroniskt material är från början oboeklanger
bearbetade med program som Audiosculpt till exempel. Eftersom jag är oboist spelar jag själv.
Nu tänker jag bjuda på lite bilder också. Why, seder
och bruk i vår tid, från 1979. Ensemblen Kroumata
hade precis börjat sin karriär och ville ha ett stycke
av mig. Jag funderade ett tag på ett ämne som jag fick
genom ett besök på Amnesty International. Stycket
är en protest mot tortyr som då förekom överallt i
världen. Idén var att blanda en öm dansös bland alla
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André Chini i sitt arbetsrum.
Foto: Privat

slagverksaggressioner och instrumenten skulle spelas på ett helt annat sätt än vanligt. Efter många nätters experimenterande i deras studio var jag tvungen
att svetsa ihop egna instrument. Dansen integrerades
på ett tidigt stadium av koreografen Ann-Christine
Byström. Dansösen var Ursula Jekell. Verket filmades av svt och blev deras bidrag till Prix Italia. Det
nominerades till finalen. Tv-inspelningarna var tyvärr i mono på den tiden.
Ett stycke som heter Vårfloden behöver ingen förklaring, men vi ska bara höra de allra första dropparna… Mårten Landström, piano.
När vi spelade in Why, sprängde fransmännen ytterligare en atombomb efter en lång serie experiment
i Stilla Havet. Alla musiker, producenter, tekniker var
mycket upprörda och klagade på mig som då fortfarande var fransk medborgare. På det viset blev Why
upprinnelsen till nästa verk, Mururoa, från 1989,
en violinkonsert tillägnad min gode vän Nils-Erik

Sparf. Den betraktas som en protest mot kärnvapenspridning men också som ett uttryck för Robert
Oppenheimers tragiska liv. Humanist, pacifist, idealist, lysande fysiker, älskad av sina elever men också
medveten om nazisternas framgång inom kärnfysiken blev han mer eller mindre tvungen att leda Los
Alamos laboratoriet som fick fram bomberna som
sprängde Hiroshima och Nagasaki.
2005 firades Jokkmokks Marknad 400år. Då fick
jag en av de roligaste beställningarna i mitt liv, ett
stycke som skulle spelas i ishallen under marknadens öppning. Samernas öde fascinerade mig, för det
fanns hur många likheter som helst mellan dem och
bergsfolket i mina trakter, Pyrenéerna. Små brunögda herdar med eget språk, egen religion och korståg från olika länder, mest intresserade av att roffa åt
sig bergens malm och andra rikedomar. Eallin som
betyder livet på samiska bygger på spektral analys
av fyra jojkar, två mansröster och två kvinnoröster.

Kroumata spelar tillsammans med Norrbottens
kammarorkester under ledning av Petter Sundqvist.
Nu skall det bli lite bilder igen. Skål Kayyam från
1992 är skriven för altgitarr, ett sannerligen svenskt
instrument byggt av Georg Bohlin. Omar Kayyam var en persisk matematiker och astronom som
levde för 1000 år sedan. När han blev 70 år började
han skriva små aforismer, tidlösa och djupa tankar
mycket aktuella i dag:
I Synagogorna, Kyrkorna och Moskéerna gömmer sig de svaga som är rädda för helvetets lågor.
Människan som känner Skaparens riktiga storhet skall inte så i sitt hjärta de miserabla frön av
tillbedjan och förskräckelse.
Stefan Östersjö spelar på gitarr och Joseph Doukali
har skapat bildspelet.
Flöjtens eteriska klang har alltid fascinerat mig.
När min gamle vän Pierres Yves Artaud, lärare vid
Pariskonservatoriet, frågade mig om en komposition
för alla hans flöjter (basflöjt, altflöjt, vanlig flöjt och
piccola) skrev jag 2001 Icaregag. Ett stycke som inspirerades av unga män, från Ikaros till Gagarin, som
når otroliga höjder men dör snabbt i en tidlös aura.
Pierre Yves Artaud, flöjter, Ensemble Ars Nova, dirigent André Chini. Live inspelning.
Inträdesanförande i Kungl. Musikaliska Akademien
den 14 oktober 2008.
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Kunskapens Krona
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På initiativ av Hans Majestät Konungen samlades för
tredje gången de tio kungliga akademierna i fyra seminarier under rubriken Kunskapens Krona. Denna
gång var temat »Vår natur i förändring«. Seminarierna sändes även direkt av svt24. Kungl. Musikaliska
Akademien deltog i det inledande seminariet som
hölls i Rikssalen på Kungl. Slottet den 13 november.
Professor Alf Gabrielsson talade om sin forskning
kring starka musikupplevelser, illustrerad av tre
personers upplevelser av Dimitri Sjostakovitj stråkkvartett nr 8 i c-moll, op. 110. Inslaget introducerades
av Preses. Medverkade gjorde också skådespelerskan
Stina Ekblad och Talekvartetten: Patrik Swedrup, violin; Martin Stensson, violin; Ingegerd Kirkegaard,
viola och Helena Nilsson, cello.

Introduktion
I alla tider har naturen inspirerat människan – och
starka naturupplevelser har lagt grunden till många
musikaliska mästarverk, det finns det åtskilliga exempel på. Naturen har också förbryllat – dikterat –
människors liv, och i hög grad har konsten hämtat sin
näring från naturens skönhet, dess mystik men också
orubbliga nyckfullhet.
Med naturen som granne, och ofta till dess ära,
har genom årtusenden kulturer skapats, vuxit, förvandlats, försvunnit, och övergivits eller gått under.
Att återkommande skapa kulturer eller kultur är något grundläggande mänskligt. Och våra olika sätt att
smycka oss, tala, sjunga och dansa, utgör fundamentala byggstenar i dessa processer – gör oss till människor; konstituerar oss som unika, som naturens
särlingar om man vill.
Och kanske är den starka upplevelsen själva grunden för en kulturs framväxt. Det är den som öppnar
nya rum för oss, förändrar våra liv och ger oss möjligheter vi inte trodde vi hade. Utifrån den söker vi

ständigt nya former för upprepning. Vår förmåga att
minnas manar oss till ritualiseringar, till återkomster.
Riten, i alla sina former, blir ett redskap att nå tillbaka
till upplevelsen, och ger kulturen dess former.
Just nu lever vi i en tid som präglas av en global
kultur. Visserligen är musikens roll i denna nya globala kultur mycket stark men tyvärr bär den ofta förenklingens signum. Dagligen tvingas vi in i miljöer
där musik och lyssnande ersatts av dekorativa, allt
mer likartade, ljudkulisser.
I takt med att de lokala musikkulturerna är på
väg att försvinna försvagas också en frodigt globalt
mångfald. Det ursprungliga tvingas undan och därmed berövas vi vår känslighet – och kanske även våra
möjligheter till starka upplevelser?
Mot denna bakgrund finns det all anledning att,
parallellt med vårt stora engagemang kring de globala miljöhoten, på allvar diskutera det globala hotet
mot våra kulturer.
Det handlar inte om fint eller fult. Det handlar
heller inte om högt eller lågt. Det handlar helt enkelt
om att värna möjligheten och rätten till starka och
livsviktiga upplevelser.
				
Kjell Ingebretsen

Starka musikupplevelser
I den musikpsykologiska forskningen vid Uppsala universitet har vi samlat beskrivningar av starka
musikupplevelser. Närmare 1000 personer har berättat om den starkaste musikupplevelse de haft och
vad den betytt för dem.
Berättelserna visar att starka musikupplevelser
innehåller ett brett spektrum av reaktioner, alltifrån rent kroppsliga reaktioner (till exempel gåshud,
rysningar) till upplevelser av existentiell och andlig
karaktär. Vanliga reaktioner är positiva känslor –
främst glädje och lycka, men också hela skalan av
positiva känslor från frid, lugn och harmoni ända

upp till hänförelse och extas. Andra kännetecken
är att man blir totalt absorberad av musiken, starkt
berörd, gripen, kanske till och med drabbad av musiken. Man kan tycka sig smälta samman med musiken, bli ett med den. Många framhåller att upplevelsen egentligen är obeskrivlig, den går utöver vad
som kan sägas i ord.
För att i någon mån illustrera detta har vi valt tre
personers starka upplevelser av samma stycke musik,
Dmitri Sjostakovitjs åttonde stråkkvartett. Sjostakovitj (1906–1975) är en av 1900-talets största tonsättare, verksam i dåvarande Sovjetunionen. Han komponerade bland annat 15 symfonier och lika många
stråkkvartetter. Hans musik var ständigt utsatt för
kritisk granskning av det sovjetiska ledarskapet och
blev ömsom lovprisad, ömsom fördömd. Några av
hans verk har anknytning till andra världskriget,
särskilt den sjunde symfonin, Leningradsymfonin,
som uruppfördes i Leningrad 1942 mitt under den
pågående tyska belägringen av staden.
Hans åttonde stråkkvartett från 1960 har också
en anknytning till kriget. Sjostakovitj komponerade
kvartetten efter ett besök till Dresden, som blev totalt utbombat i andra världskrigets slutskede. Han
besökte också ett koncentrationsläger. Kvartetten är
tillägnad minnet av fascismens och krigets offer.
Den första berättaren var tonåring när han fick
höra kvartetten för första gången. Han drabbades av
musiken:
Jag är 18 år och bevistar en sommarkurs för att
förbereda mitt inträde till Musikhögskolan. På
besök till en av kvällsmusikstunderna kommer
Freskkvartetten. De framträder för oss i intim
miljö med kaffekoppar på borden och avspänd
och glad stämning. Man presenterar muntligt
Sjostakovitjs Stråkkvartett nr 8, för mig helt ny
och okänd. Min syn på modernare musik än
Sibelius var rätt konservativ och avvaktande, så
mina förhoppningar dämpas något.

Men sen drabbar musiken mig! Hela det dramatiska skeendet i denna kvartett framstår i all
önskvärd tydlighet och Sjostakovitjs effekter har
den fulla verkan på mig, som måste vara avsikten
och som är som fräschast vid ett förstagångslyssnande, därtill i en ålder då man är särskilt
känslig för upplevelser! Den andra satsens besinningslösa raseri ger mig knottror efter ryggraden,
till och med nu när jag skriver detta. När bombnedslag och kulsprutesmatter frammanats i näst
sista satsen och när den sista satsens pessimistiska lugn inträder, är jag helt upplöst i tårar och
känner en stor upprördhet.
Det känns ytterst besvärande att vara bland alla
kompisar med denna mycket personliga upplevelse, även om alla är djupt rörda. Applåderna
efter den avslutande pianissimo-tonen dröjer
länge, men sedan brister de loss för fullt. Det är
också en upplevelse, men jag vill plötsligt vara
ensam, trots alla goda vänner och gemenskapen
på kursen.
Det är en upplevelse av något dramatiskt negativt
(kriget och bombningarna av Dresden), men
upplevelsen ger mig något positivt glädjande,
därför att jag känner den ofattbara kraften i musiken, som kunnat förmedla detta till mig, intet
ont anande.
Hos den andra berättaren väckte musiken minnen
av hans egna barndomsupplevelser av krig. Men musiken ledde ändå fram till en intensiv känsla av befrielse, samhörighet och tacksamhet:
Det var första gången jag fick höra Sjostakovitjs
Stråkkvartett nr 8. Det skedde i en mindre pretentiös konsertlokal en tidig höstkväll. Om själva
kvartetten fick jag höra en kort beskrivning av
musikens innehåll. Jag visste redan en del om
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krigets offer, jag hade läst om det i skolan, sett
på biografer, dessutom hade jag som barn själv
upplevt flyglarmen och skyddsrummet.
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Den tredje berättaren hörde musiken framföras i en
kyrka en vacker sommarkväll. Han blev starkt berörd
av musiken och beskrev sin upplevelse i en dikt:

Stråkmusik kändes nära för mig eftersom jag
själv var stråkmusiker, men samtidigt hade jag
kanske redan börjat bli en smula »förstörd« –
den egna erfarenheten av själva hantverket kom
ibland mellan musiken och mig.

MÖTE MED MUSIKEN
Vad var det som hände
den gången
i sommarkvällens
förtätade dunkel?

Men allt detta fick jag snart glömma. Jag försjönk
i musiken och kände som jag blev buren av vågor.
Det musikaliska språket var nytt men på något
sätt samtidigt välbekant. Det var väldigt nära, det
var som mitt. Det började då komma fram minnen. Upplevelser från skyddsrummet, mörkret,
fukten av våt ånga och kroppsvärme från någon
som satt närmast mig. Jag kände igen lukten,
temperaturen, rädslan.

I kyrkans valv
blir plötsligt tonernas väv
ett mysterium.
I nuets flöde
stannar tiden,
och sinnets barriärer rämnar.
Som en eldström,
obarmhärtigt sann
och ren,
bränns in i själadjupen
ett budskap,
ordlöst
skoningslöst!

Och det var just med rädslan som att det hände
något – som att den började omvandlas samtidigt. Den var – men samtidigt var den inte. Jag
kom över rädslan på något sätt. Den fick en ny
dimension för mig, den skrämde mig inte, jag
kände att jag blev stark och att det var en intensiv
upplevelse av befrielse.
Av själva konsertens slut har jag inte något minne. Däremot vet jag hur jag gick i timmar efteråt
på gatorna med en känsla av tidlöshet, samhörighet och tacksamhet. Jag var ensam, men jag
kände mig som en av många som inte skulle
tillåta sig att drabbas av rädsla, att det skulle inte
hända igen. Jag var som en slags »världsmedborgare« som gick och grät i regnet...

I försvarslöshetens
magnifika katedral
sker UNDRET –
själens nakna möte
med tonernas magi
i kosmisk tidlöshet!
Det var vad som hände
den gången
mitt hjärtas galler
smalt ner
till glödande lava –
i kyrkorummets
förtätade dunkel
				

Alf Gabrielsson

Manifest för kammarmusiken
Den 7 mars presenterade Kammarmusiknämnden sitt Manifest för kammarmusiken vid en välbesökt presskonferens i Akademiens Ledamotssal.
På uppdrag av Akademien har Kammarmusiknämnden arbetat fram ett förslag till hur kammarmusiken
som konstart ska kunna fortleva och få möjligheter
att utvecklas.
I dag omfattar kammarmusiken ett konstnärligt
vidgat fält som rymmer allt från medeltida vokalmusik och Beethovensonater till elektroakustisk
musik, improvisation och ljudkonst, och där experiment samsas med tradition.
I sitt arbete har Kammarmusiknämnden utgått
från konstnärens perspektiv, det vill säga tonsättaren och musikerns. Målet har varit att ringa in och
beskriva hur konstnären kan få en större roll i processen att utveckla kammarmusiken och samtidigt
få större möjligheter att möta sin publik.
Nämnden konstaterar att kammarmusiken utgör
grunden för all konstmusik. Trots det är kammarmusikens konstnärligt starka och rika innehåll idag
inte tillräckligt tillvarataget i någon befintlig struktur inom musiklivet. Kammarmusiknämndens förslag är att inrätta ett nav, en för musiklivet ny ickehierarkisk samverkansform: »En konstnärligt styrd
struktur sprungen ur det fria musiklivet till vilket regionala kammarmusikarrangörer och scener knyts i
samverkan.« Navet ska också samarbeta med redan
etablerade fristående och ideella nätverk. Dess huvuduppgift ska vara att: »på en hög konstnärlig och
professionell nivå ansvara för och driva kammarmusikaliska projekt och produktioner, och samtidigt
ansvara för att dessa framförs och uppmärksammas
såväl runt om i landet som internationellt.«
Manifest för kammarmusiken är det tredje steget
i Akademiens fokusering på kammarmusiken som
inleddes 2001 med konferensen »Kammarmusiken
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blomstrar! Kammarmusiken i kris!«. Den följdes av
uppropet »Kammarmusiken lever – kammarmusiken i kris« 2002 och därefter av en stor konferens och
manifestation med konserter och seminarier under
rubriken »Hör upp! Kammarmusik i nutid« 2004.
Kammarmusiknämnden: Anders Hultqvist, Anna
Lindal, Anders Loguin, George Kentros, Marie Samuelsson, samt Maria Eby von Zweigbergk, sekreterare
Manifestet finns att hämta som pdf på Akademiens
hemsida.

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

* Det maximala, sammanlagda stipendiebeloppet
vid kma är 205 000 kr (fr. o. m. 2008). Stipendiaten
har härmed uppnått detta belopp.
** Sökande kan få sammanlagt högst 75 000 kr under samma år.

Mustonen, Julia
Zaitseva 				
Måwe, Henrik
Rosenborg-Gehrman
		
Sirone, Elina		
Axelsson/Moscovicz				
Klotina, Inese*
Zaitseva					
Mikhaylova, Olga
Axelssson/Wachtmeister			
Kurki, Taru		
Althén/Witkowsky				
Berg, Henrik		
Zaitseva					
Friis Johansson, Peter
Zaitseva					
Laursen, Linda
Zaitseva					
Tyapkin, Dmitry
Boon/Ekström V				
Tyapkin, Dmitry**
Freund/Wachtmeister			
Mikhaylova, Olga
Pauli/Wachtmeister				
Laursen Linda
Wachtmeister				
SÅNG		
			
		
Rombo, Elin*
Alsterlund/Ekström V/ Öslöf			
Ahnell, Mathilda
Chr Nilsson/Larsén- Todsen			
Johansson, Daniel
Chr Nilsson/Larsén- Todsen			
Ekernåsvåg, Jeanette
Larsén-Todsen				
Lindström, Ludvig
Larsén-Todsen				
Carlsson, Liine*
Björling/Claussen/ Ekström V			
Karlsson, Mia
Leijonmarck/Linden Buchman			
Andersson, Karolina
Ekström V/Larsén- Todsen			

75 000
100 000
75 000
25 000
35 000
35 000
25 000
25 000
25 000
35 000
40 000
40 000
40 000

50 000
75 000
75 000
65 000
65 000
17 000
55 000
55 000

Ohlsson, Eva-Lotta
Johansson GA				
Meyer, Elisabeth
Linden Buchman				
Bäckström, Joachim
Johansson GA				
Håkansson, Anders
Larsén-Todsen/Troeng			
Leander, Kalle
Johansson GA/Malm- Eriksson			
Wållberg, Johan
Johansson GA				
Eriksson, Anton
Johansson GA				
Saetherhaug, Nina
Johansson GA/Larsén- Todsen			
Stricevic´, Milena
Leijonmarck/Wennberg- Broddesson		
Helgesson, Joa
Leijonmarck/Linden Buchman			
Rasmussen, Rebecca
Larsén-Todsen				
Sundberg, Susanna
Larsén-Todsen/ Leijonmarck			
Rombo, Karl		
Leijonmarck				
Martell, Johanna
E Johnson/Leijonmarck			
Kinell, John		
E Johnson					

45 000
45 000

35 000
35 000

35 000
VIOLONCELL/KONTRABAS
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000

Dahlkvist, Hanna
Järnåker-stipendiet				
Wahlgren, Erik
Josephsson/Persfelt				
Ölmedal, Gustav
Alvin/Josephsson				
Bergström, Christoffer
Alvin/Hamnéus				
Jakobsson-Boyarsky, Amelia
Alvin/Rudemar				
Dahlkvist, Fabian
Alvin/Jonsson				

75 000
75 000
65 000
25 000
25 000
25 000
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35 000
35 000
35 000
35 000
35 000

VIOLIN/VIOLA
Andersen, Anne Sophie
Järnåker-stipendiet				
Sätterström, Aleksander
Soldan Ridderstads Carl Flesch stip./ Wachtmeister
Arvinder, Erik
Kyndel/Schmidt/Wachtmeister			
Hjortswang, Alexandra
Leijonmarck
			
Skjelbred, Hanne
Leijonmarck/Sándor- Ericson			
Maytan, Gregory
Grundström/Leijonmarck			
Goldstein, Bendik
Leijonmarck				

Söderberg, Nina
Leijonmarck/Nestler				
Dahlkvist, Kersti
Leijonmarck/Wachtmeister			

75 000

TRÄBLÅSINSTRUMENT
				
Samuelsson, Jenny
E Johnson					
Johansson, Madeleine
E Johnson/LoS Ekström			
Larsen, Elin
E Johnson/Nilsson G				
Wik, Svante
E Johnson/Josephsson			
Gustafsson, Hanna
E Johnson/Möller				
Klingborg, Malin		
E Johnson/Munktell				
			

65 000
65 000
45 000
35 000
35 000
25 000 		

65 000
BLECKBLÅSINSTRUMENT
65 000

40 000

Frisk, Simon
E Johnson					
Karlstedt, Kristian
E Johnson/Wachtmeister			
Fröh, Simon
Wachtmeister				

40 000

		

40 000
40 000

60 000
50 000
30 000		

GITARR
Kellermann, Jakob
E Johnson/Larsson				
Karlström, Lauri
E Johnson/Lamm				
Jacobsson, Mattias
E Johnson					
					

JAZZ
45 000
35 000
25 000

ORGEL
Lundblad, Jonas
E Johnson/Ohlsson				
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40 000

75 000		

Bukovec, Jerica*
E Johnson/Lundqvist				
Einarsson, Alexander
Lundqvist/Salvén				
Böhm, Tapio von
Lindqvist/Lundqvist				
Hultberg, Jakob
Lundqvist 				

FOLKMUSIK					

Rudebeck, Axel
Althainz/Deurell
			
Gran, Fredrik
Henneberg 				
Bång, Malin		
Lauré					
Beste, Ansgar
Althainz					
Lindberg Tarrodi, Andrea
Althainz					
Hettne, Jenny
Althainz					
Franke, Cecilia
Althainz/Svedbom				
Kien, Molly		
Althainz/Henneberg				
						
		
INSTRUMENTTEKNIKER

Berndalen, Petter, slagverk
Wachtmeister				
Shahlai, Pedram, fiol
Wachtmeister				

Lindholm, Stefan
E Johnson					
Mårtensson, Lars
E Johnson 				

TIDSTROGNA INSTRUMENT
					
Andersson, Magnus
E Johnson					
Gross, Per
E Johnson/Wachtmeister			
Karlsson, Rebecka
Wachtmeister				

15 000
15 000

55 000
35 000
35 000
35 000

			
KOMPOSITION 					

SLAGVERK
Nilsson, Mikael
E Johnson 				
Kassatkine, Andrei
E Johnson					
Berg, Joakim		
E Johnson					

25 000

DIRIGERING

HARPA
Banic`, Marija
E Johnson					
		

Turunen, Tuomas, piano
E Johnson					
Lod, Ida, sång 		
E Johnson					
Zopf, Moritz, kontrabas
E Johnson					
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45 000
35 000

60 000
55 000
50 000

42 500
32 500

60 000
30 000
30 000
30 000
25 000
25 000
25 000
25 000

50 000
25 000		

STIPENDIEJURYER 2008
sång
Anita Soldh
Mikael Bellini
Håkan Hagegård
Marianne Häggander
Britta Johansson
Mathias Zachariassen
piano
Staffan Scheja
Johan Fröst
Marianne Jacobs
Irène Mannheimer
Niklas Sivelöv
boon
Inger Wikström
Lilian Carlsson-Nyqvist
ackompanjemang
freund/pauli
Stefan Bojsten
Britt Marie Aruhn
Elisabeth Boström
Matti Hirvonen
Thomas Sunnegårdh
violin/viola
Tale Olsson
Gunnar Crantz
Ulla Magnusson
Håkan Olsson
violoncell/kontrabas
Elemér Lavotha
Maria Johansson
Hege Lörstad Andersson
Mikael Sjögren
Johan Stern
träblåsinstrument
Knut Sönstevold
Susanne Hörberg
Georgia Mohammar
Fredrik Söhngen
Johannes Thorell

bleckblåsinstrument
Sven-Erik Eriksson
Lars Gerdt
Kent Jonsson
Ib Lansky-Otto
Lennart Nord

instrumenttekniker
Anders Askenfelt
Lars Jönsson
Tore Persson
Kenneth Schlaich
Roland Wiklund

tidstrogna instrument
Clas Pehrsson
Kerstin Frödin
Karl Nyhlin
Lena Weman Eriksson

harpa
Christine Mülbach-Eriksson
Sven-Erik Eriksson
Åsa Lännerholm

gitarr
Göran Söllscher
Peter Berglind-Carlson
Per Skareng
orgel
Johannes Landgren
Anders Bondeman
Ralph Gustafsson
Olle Johansson
Mattias Wager
slagverk
Anders Loguin
Einar Nielsen
Mika Takehara
dirigering
B Tommy Andersson
Anders Eby
Sven-Erik Eriksson
Kjell Ingebretsen
Sonny Jansson
komposition
Hans Gefors
Pär Lindgren
Ole Lützow-Holm
Karin Rehnquist
Staffan Storm
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In memoriam

Körledaren Bror Samuelson avled den 15 januari i en
ålder av 88 år. En epok av Västerås musikliv har därmed
gått i graven och sällan har denna något slitna metafor
passat bättre än för att sammanfatta Brors livsverk.
Bror Samuelson föddes i Vargön och gick i skola
i Vänersborg och började samtidigt ta violinlektioner. Men vägen till musikeryrket gick inte spikrakt.
Först efter några terminer vid Göteborgs högskola
och lång militär beredskapstjänstgöring sökte han
till musiklärarklassen vid Musikhögskolan. Hans
begåvning för musikundervisning tycks dock aldrig
ha upptäckts av dåvarande metodiklektor som efter
Brors avlagda musiklärarexamen sade till honom:
»Lova mig, herr Samuelson, att inte sätta er fot i ett
klassrum«. Lyckligtvis lydde inte Bror detta råd. Hur
skulle Västerås körliv då sett ut idag?
Under studietiden mötte Bror sin Birgitta som
skulle bli hans livskamrat i 61 år. Bägge var med i
Eric Ericsons nybildade kammarkör där Brors intresse för körsång väcktes.
I början av 50-talet kom Bror till Västerås som
musikkonsulent i stadens folkskolor. Det blev en
rivstart med besök i skolorna för att hitta sångbegåvade barn. Denna talangjakt gav så småningom
upphov till Mariakören som 1957 knöts till domkyrkan dit Bror hade kallats som körledare. Efter
några år kom så musikklasserna till med Bror som
studierektor.
Mariakören har i hög grad varit med om att skapa
det internationellt goda anseende svenska körer fått.
Inte minst bidrog till detta Mariakörens flitiga deltagande i körtävlingar runt om i Europa, där det mera
var regel än undantag att kören förärades första priset.
Med det som kanske imponerade mest var Brors
förmåga att skapa en gosskör som kunde jämföras
med de bästa engelska katedralkörerna som naturligtvis var förebilden.
Bror var även en flitig kompositör av bruksmusik
för sina kyrko- och skolkörer, musik som vunnit stor
spridning i landet. Av alla dessa hundratals som av

Bror fått sin musikaliska fostran har många kommit
att ägna sig åt musik professionellt som operasångare, kyrkomusiker och musiklärare.
Bror Samuelson blev medlem av denna akademi
1973 och tilldelades 1984 Medaljen För Tonkonstens
Främjande.
Att ha fått samarbeta med Bror i många år i Musica Sacras tjänst har för mig personligen varit ett
stort privilegium som jag känner den djupaste tacksamhet för.
			

Gunnar Nordenfors

Före detta stim-chefen Sven Wilson, Stockholm,
avled den 10 mars i en ålder av 101 år. Han var vår
Akademis äldste ledamot.
Efter uppväxt och skolgång i Stockholm kom Sven
Wilson till Uppsala. Redan vid 25 års ålder hade han
avlagt en fil lic. i romanska språk och samtidigt hunnit med att sjunga i Orphei Drängar, spela violin i
Akademiska kapellet och medverka i Uppsala Nya
Tidning med artiklar och recensioner.
Han anställdes 1932 i Radiotjänst, först på föredragsavdelningen och snart som styrelsens sekreterare och radiochefen Carl Anders Dymlings närmaste
man. Han kom att representera Radiotjänst internationellt och i olika förhandlingar, bland annat med
stim, men hans sonora stämma kom också till användning som radioröst, inte minst i omdömesgilla
referat från olympiaden i Berlin 1936. Genom hans
försorg vidarebefordrades under kriget material till
de allierades radiosändningar över ockuperat område i Norge och Danmark.
Sven Wilson hade ett livligt och receptivt intellekt,
en stor kärlek till musiken samt ett ideellt engagemang
parat med integritet, pliktkänsla och omdöme. Han
hade därtill också ett sinne för affärer och förhandlingar och en självklar auktoritet som gav honom
drag av det bästa hos en patriarkalisk brukspatron.

Alla dessa egenskaper gjorde att han kom att
lyckas utomordentligt väl i det som skulle bli hans
livsuppgift, att från 1945 till 1973 vara vd för stim,
musikupphovsmännens intresseorganisation. När
han tillträdde var organisationen i kris, förtroendet
anfrätt och ett statligt övertagande hotande nära.
Sven Wilson rekonstruerade snabbt organisationen, skapade förtroende både inåt och utåt och omvandlade Stim till ett av de ledande förvaltningssällskapen i den nya expanderande värld som öppnade
sig efter världskrigets slut.
Med sina språkkunskaper och sin starka personlighet blev han snart internationellt och nordiskt
ledande samtidigt som han i Sverige med naturlig
auktoritet kom att personifiera stim och dess strävanden. Hans lidelse för upphovsmännens rättigheter, hans förståelse för kulturskapandets villkor och
hans omsorg om människorna bakom verken gjorde
honom till ett med sin uppgift.
Under hans ledning utvecklades Stim till en modern och framgångsrik förvaltningsorganisation
vars växande avräkningar spelade en nyckelroll för
den svenska musikens dynamiska utveckling. Inom
organisationen är hans minne fortfarande levande,
och när någon särskilt komplicerad fråga pockar på
sin lösning rådfrågas ibland den svarta vaxduksbok
där maximer enligt Dr Wilson finns samlade.
Självfallet kom en man med hans kvaliteter att utnyttjas i många samhälleliga sammanhang. I Svenska Sångarförbundet var han ordförande i många år,
han var vice preses i vår Akademi i två omgångar,
långvarig ordförande i Oscars församlings kyrkoråd
och mycket, mycket annat.
I 61 år var han förenad med Ingrid Andrae i ett
lyckligt äktenskap. När hon på gamla dagar blev
vårdbehövande axlade han med självklarhet också
denna uppgift. Han klarade sig i det längsta på egen
hand i sin våning på Narvavägen, och hans intellekt
var vitalt in i det sista. Det var en fröjd att besöka
honom för att skvallra lite om gamla och nya tider,
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få del av hans erfarenheter och pregnanta omdömen
och styrka av hans levnadslust och levnadsmod.
Sven Wilson invaldes i denna akademi 1953.
				
				
Gunnar Petri
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Docent Hans Eppstein avled den 6 juli. Budet om
Hans Eppsteins bortgång kom inte oväntat. Förutom
att han uppnådde en synnerligen mogen ålder – hela
97 år – tycks han efter förlusten av hustrun Lilli ha
varit en skugga av sig själv. Bland de närvarande i
kvällens sammankomst är jag förmodligen en av
dem som känt Hans Eppstein längst vilket inte behöver betyda att jag känt honom bäst. Vår bekantskap
daterar sig till den 4 januari 1940 och omständigheterna har jag beskrivit i mina memoarer med titeln
Född på Krigsstigen. Jag tillåter mig att här anföra
vad jag där skriver om Hans och avsnittet i fråga utvecklar sig både till ett porträtt av honom och av vår
relation.
»Under beredskapsåren var Yngve i likhet med
exempelvis mina bröder inkallad i olika omgångar
varför mina föräldrar såg sig om efter en ersättare.
De fann honom i Hans Eppstein, en musikvetenskapsman och pianopedagog från Mannheim som
på grund av den tyska raspolitiken hade kommit till
Sverige i mitten av 1930-talet. En större kontrast än
den mellan Yngve Flyckt och Hans Eppstein kan inte
tänkas. Den förre: entusiast, polemiskt anlagd, snar
till snabba och ibland förhastade omdömen. Den
senare: eftertänksam, grundlig, ibland omständlig.
Bakom Hans Eppsteins mindre sprudlande framtoning upptäckte man dock småningom att gedigenheten parades med ett musikerskap av renaste
vatten. Detta i förening med hans pedagogiska kvaliteter och förmåga att tillägna sig svenska språket
gjorde att han relativt snabbt kunde etablera sig i
svenskt musikliv. Hans aktiviteter har omfattat det
mesta: privatundervisning, lexikonredaktör, lärare

vid Framnäs folkhögskola, docent i musikvetenskap
vid Uppsala universitet. Trots att han medförde en
doktorsavhandling i bagaget – om Nicolaus Gombert som motettkomponist – drog han sig inte för att
disputera även för en svensk doktorsexamen, denna
gång på Bachs sonater för melodiinstrument och
obligat cembalo. Ämnesvalet är typiskt: Bach har
förblivit en livslång kärlek hos Hans och karakteristiskt nog var det första stycke jag studerade in för
honom den tvåstämmiga E-durinventionen.
Pianoundervisningen för Hans ägde alltså rum
under Yngves bortovaro. Emellertid hade jag komponerat sedan 6-årsåldern och mina föräldrar tyckte
att dessa försök borde stagas upp med lämplig teoretisk handledning. Ånyo engagerades Hans. Under
hans ledning fick jag bekanta mig med olika musikverk utifrån en analytisk aspekt och jag frapperades
av och avundades Hans förmåga att på pianot omsätta de mest komplicerade partitur. Tack vare Hans
fick jag en första introduktion till Anton Bruckner,
där inkörsporten var den sjunde symfonin och de
brucknerska typbildningarna. Ett pedagogiskt riktigt grepp i både verkval och metod.
Musikteori består också av musikalisk praxis,
paradoxalt nog. Det gäller här det som kallas satslära, det vill säga ackordbehandling, stämföring
med mera. För att möjliggöra en mer sammanhängande studiegång ordnade mina föräldrar så att jag
tre somrar i rad, 1942-44, kunde följa med familjen
Eppstein till Hjortnäs vid Siljan och arbeta med olika satstekniska uppgifter jämte eget komponerande.
Vid några tillfällen framfördes också mina etyder av
en liten vokalensemble, som även jag själv ingick i
och som också exekverade körvisor från 1600-talet.
Att det var möjligt att engagera så många sjungande
amatörer hängde samman med att ett antal Stocksundsfamiljer, förutom Eppsteins själva, hade valt
att förlägga sin sommarvistelse till Hjortnäs. Jag var
alltså ingen okänd person för sångarna, flera av dem
var klasskamrater. Att ha med sig elever till sommar-

nöjet var dåförtiden inget ovanligt. I Hjortnäs fanns
också Hilding Rosenberg och hans familj samt hans
elever Sven-Eric Johanson, Ingvar Lidholm och, om
jag minns rätt, Klas-Thure – sedermera Claude Loyola – Allgén. Sven-Eric deltog vid något tillfälle i våra
körövningar medan Ingvar var tvungen att lämna
lantlivet på grund av svårartad hösnuva, betydligt
värre än den jag led av.
Vad fick jag ut musikaliskt av dessa somrar? Inte
så mycket, om man får tro Hans själv. Vid ett samtal med mina föräldrar menade han att jag borde ha
kunnat utvecklas snabbare om jag hade arbetat hårdare. I detta hade han sannolikt rätt. Vidare ställde
han en prognos: att komponerandet nog var av övergående karaktär och att min egentliga framtid låg i
musikvetenskapen. I den förstnämnda spådomen
fick han fel men i den sistnämnda träffade han något
väsentligt. Spänningen mellan konst och vetenskap
har följt mig genom livet och har ofta urladdats i lärarrollen«.
Så långt memoarerna. Ur detta miniporträtt framträder typiska drag hos Hans Eppstein: betoningen
av sambandet mellan sett och hört, teori och praxis.
I detta anknyter han till stolta traditioner inom äldre
musikvetenskap, inte minst inom den tyskspråkiga
sfären där musikforskarna samtidigt var utövande
musiker. Tänk bara på Hugo Riemann och Jacques
Handschin! Ett annat framträdande drag hos Hans
Eppstein var att kunna organisera ett gemensamt
musicerande, att trumma ihop folk, en egenskap
som han säkerligen fick användning för som studierektor vid musiklinjen vid Framnäs folkhögskola.
Icke desto mindre tycks han ha sett musikvetenskapen som sin centrala uppgift och från mitten av
1960-talet ägnade han sig uteslutande åt akademisk
undervisning, utgivningsarbete koncentrerat på
äldre svensk musik inklusive Franz Berwalds samlade verk samt åt författarskap både inom ramen för
samlingsverket Musiken i Sverige och mer specifika
ämnen såsom biografier över Heinrich Schütz och

Johannes Brahms. I sådana sammanhang excellerade forskaren Hans Eppstein i grundlighet, saklighet,
välavvägda omdömen där de ibland framskymtande
konstnärliga ställningstagandena ger texten en lyster, något som exempelvis träder i dagen i kapitlet om
Franz Berwald i nyssnämnda samlingsverk.
Hans Eppstein tillhörde den generation musikforskare som genom den politiska utvecklingen i
30-talets Tyskland tvingades i landsflykt och därmed
kom att berika de länder där de fick sin tillflykt. För
svenskt vidkommande kan man förutom Eppstein
också nämna Ernst Emsheimer och Richard Engländer. Dessa tre kom att tillföra svensk musikvetenskap
ett internationellt perspektiv inte minst i metodiskt
hänseende och de har betytt mycket för ämnets
professionalisering. Det är således många aspekter
som aktualiseras när man försöker att sammanfatta
Hans Eppsteins livsgärning och vi är många som står
i tacksamhetsskuld till honom i hans egenskap av lärare, mentor och vän.
Hans Eppstein blev 1979 ledamot av denna Akademi.
				

Gunnar Bucht

Hjördis Schymberg, hovsångerska, avled den 8 september, endast några månader före sin 100-årsdag.
Hon föddes på Alnön utanför Sundsvall och kom
att göra en glänsande karriär som lyrisk sopran och
dramatisk koloratursopran. Hjördis visade tidigt sin
musikaliska talang och spelade tillsammans med
sina systrar i ortens barnorkester. Hon spelade piano
och fick ibland spela på biograf-föreställningar. Så
småningom bar det av till Stockholm, där hon studerade sång för friherrinnan Brita von Vegesack och
vid Operaskolan.
1934 debuterade Hjördis Schymberg på Kungl.
Teatern som Bertha i Adams opera Nürnbergerdockan. Samma säsong sjöng hon även Mimi i La
Bohème tillsammans med Jussi Björling. Dessa två
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skulle komma att sjunga tillsammans i över 100 föreställningar i 17 olika operor på Stockholmsoperan:
Traviata, Trubaduren, Rigoletto, Romeo och Julia
med flera. Hon var Jussi Björlings favoritsopran här
i Stockholm. Själv sade Hjördis att de var »som ett
gemensamt musikinstrument«. Hon var under 40och 50- talen den ledande lyriska sopranen på Stockholmsoperan, beundrad för sin ljusa, smidiga, personligt färgade röst. Hon var intensivt närvarande
på scenen och hade ett starkt dramatiskt utspel, som
fördjupades under åren, vilket bland annat gällde
Violetta i La Traviata, som hon sjöng 108 gånger. Hon
hänförde också sin publik med sin stilrena tolkning
av grevinnan i Figaros bröllop. Listan på hennes roller
kan göras oändlig. Hon sjöng »allt«, givetvis alla Mozartroller, inklusive Susanna och Nattens drottning
och självklart den längsta av dem alla, Zerbinetta i
Strauss Ariadne på Naxos. Inte minst var hon eftersökt som romans- och konsertsångerska.
På grund av kriget stannade hon hemma under större delen av sin sångarbana, till gagn för oss svenskar
och övriga skandinaver. Hon gästspelade flitigt i våra
grannländer och deltog i månadslånga och många
gånger obekväma turnéer genom hela vårt land. Efter
kriget bar det iväg till utlandet, där hon bland annat
sjöng på Met och på Covent Garden.
Hjördis Schymberg gick i pension 1959 men gästspelade på teatern under hela 60-talet. Efter pensioneringen kom hon att bli en efterfrågad och älskad
sångpedagog för flera av våra nu välkända sångerskor.
1997 donerade Hjördis Schymberg sitt barndomshem Schymbergsgården på Alnön till en musikstiftelse, vars uppgift är att främja kulturlivet däruppe,
och där ges varje sommar först och främst sångkurser. Hemmet står då till förfogande för gästerna.
Hjördis Schymberg blev medlem av vår akademi
år 1963.
				

Berit Lindholm

Den 28 september avled en av den svenska jazzens
främsta representanter, altsaxofonisten, klarinettisten och orkesterledaren Arne Domnérus, 83 år gammal och med en aktiv musikalisk bana som sträckte
sig från början av 1940-talet in i 2000-talet.
1900-talet utmärks ju bland annat av att vara ett
klassresornas århundrade och om man kan tala om
musikaliska klassresor så är Arne Domnérus ett bra
exempel på en sådan. Samtidigt symboliserar och
sammanfaller hans musikaliska utveckling, kanske
mer än någon annans, med den svenska jazzens från
Vinterpalatset, folkparkernas dansbanor och Nalen
till konserthus och domkyrkor.
Arne Domnérus blev tidigt uppmärksammad och
efter ha varit bemärkt solist i orkestrar som Simon
Brehms och Thore Ehrlings, och ha deltagit i den
internationella framgången med den så kallade Parisorkestern 1949, framstår han omkring 1950 som
en av den svenska jazzens starkaste profiler. Han är
given i de elitorkestrar som i tidens anda väljs fram
i dagspress och facktidskrifter, han får utmärkelser
som Årets jazzmusiker, och han får uppmärksammade recensioner och erbjudanden från usa.
Från och med denna tid träder han också fram
som ledare för egna ensembler, något som han fortsätter med karriären ut. 1951 bildar han det så kallade Nalenbandet, som existerar till 1968 och som
av många anses som svensk jazz främsta ensemble
genom tiderna. Här visar sig hans unika vilja och
förmåga att samla de främsta musikerna och kompositörerna kring sig, vilket grundar sig i en bestämd
och målmedveten konstnärlig hållning.
Genom åren samarbetar han i sina orkestrar med
namn som Lars Gullin, Bengt-Arne Wallin, Monica Zetterlund, Georg Riedel, Jan Johansson, Bengt
Hallberg, Rune Gustafsson etcetera. Arne Domnérus försummade inte att påpeka at han i mycket
hade dessa musiker att tacka för sin egen framgång.
Parallellt ingår han på 1950-och 60-talen som en
mycket viktig ingrediens i Radiobandet där hans

tolkning av Quincy Jones The Midnight sun never
sets framstår som en av de verkliga klassikerna i
svensk jazz.
1967 bildas den nya ensemblen Radiojazzgruppen
där Arne Domnérus är kapellmästare åren 1967-78,
en 12-mannagrupp som består av en blandning av
musiker från hans egen septett och yngre musiker
från den nya generationen. Från första början står
gruppen för en spännande och nyskapande musik, i
huvudsak skriven av Jan Johansson och Georg Riedel
och i efterhand utvecklas den till en beställningsverksensemble, utan internationell motsvarighet, med en
mängd uruppföranden av jazzens främsta svenska,
europeiska och amerikanska kompositörer.
Från 1960-talet och framåt blir också en annan
sida tydlig hos Arne Domnérus, den gräns- och
genreöverskridande, som också möjliggörs genom
de musiker han väljer att samarbeta med: BengtArne Wallin, Jan Johansson, Georg Riedel och Bengt
Hallberg – musiker med ett perspektiv som förutom
jazzen innefattar såväl den västerländska konstmusiken som folkmusiken. På så sätt banas väg för
jazzen ut i kyrkor och konserthus, i samarbete med
folkmusiker, symfoniorkestrar, körer, teatrar och
balettkompanier. Ett banbrytande brott med den
genrebundenhet som dittills dominerat det svenska
musiklivet.
Det som utmärker Arne Domnérus som musiker,
såväl på klarinett som altsax är hans helt specifika
unika sound. Trots starka amerikanska förebilder
som Johnny Hodges, Benny Carter, Charlie Parker
och Lee Konitz – musiker som han också fick tillfälle
att spela med – är Arne Domnérus ton omedelbart
och ofelbart identifierbar och kan inte förväxlas med
någon annans, i likhet med en annan av hans stora
svenska kollegor, Lars Gullin. Båda har också i hög
grad bidragit till skapa ett speciellt svenskt sound
som även färgar de ensembler de medverkat i till en
unik svensk klang. Arne var också en mästare i melodisk gestaltning, oavsett vilket sammanhang han

förekom i, och hans musicerande karakteriseras av
en lätthet och lekfullhet men även av starkt allvar
och passion.
Anre Domnérus var en sammansatt personlighet
med ett dynamiskt temperament och drog sig inte
för att uttala sig om de avarter han tyckte sig se i
svenskt musikliv, orädd, seriös, gammal boxare och
idrottsman, samtidigt behäftad med en stor portion
självkritik och självironi, som bland annat tog sig i
uttryck i att han kunde underteckna sina lakoniska
brev med »saxofonägaren Dumnérus«, kalla sig diversearbetare i musik, vilket också var ett uttryck för
en humor som även kunde ta sig i uttryck i avancerade practical jokes och ibland i sanslösa roliga spontana musikaliska parodier.
Till sist var det ändå den renodlade klassiska jazzen, som den tar sig i uttryck hos en av hans stora
husgudar Duke Ellington, som blev ett slags avklarnad harmonisk slutpunkt i hans långa bana.
Arne Domnérus mottog bland många utmärkelser Gyllene Skivan för bästa svenska jazzinspelning
vid fyra tillfällen, Illis Quorum 1994, Django d’Or
Master of Jazz 1999, Professors titel 2001 och Medaljen För Tonkonstens Främjande 2003. Han invaldes i
Kungl. Musikaliska Akademien 1989.
				

Lennart Åberg
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SVENSKA LEDAMÖTER

Nyinvalda ledamöter

Foto: Hanna holmberg
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Viktoria Borisova-Ollas
Med en omfattande verklista för de mest skiftande
besättningar intar tonsättaren Viktoria BorisovaOllas (född 1969) en ledande ställning blandade de
yngre svenska tonsättarna. Hon förenar på ett ofta
storslaget sätt sina rötter i den ryska orkestertraditionen med ett transparant, fantasieggande och kontaktskapande berättande.

Foto: MATS BÄCKER

Foto: Keith Saunders
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Malin Broman

Martin Fröst

Violinisten Malin Broman (född 1975) är en lysande
representant för den unga svenska musikergenerationen; internationellt respekterad och verksam på
högsta konstnärliga nivå. Som kammarmusiker, solist och konsertmästare i Radiosymfonikerna är hon
en musikerpersonlighet med stark och tydlig konstnärlig integritet.

Med sin bländande teknik och musikaliska fantasi,
sceniska utstrålning och självklara umgänge med de
mest skiftande musikaliska stilarter och genrer spelar klarinettisten Martin Fröst (född 1970) en aktiv
roll i det internationella musiklivet. I sin verksamhet
ger han lysande exempel på den förnyelse av konsertformen som på många håll sker inom det klassiska
musiklivet
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Joakim Milder

Sara Trobäck-Hesselink

Saxofonisten, kompositören, arrangören och pedagogen Joakim Milder (född 1965) är med sin mångsidighet en lysande företrädare för svensk jazztradition av allra bästa märke, exponerad och verksam i
dagens musikliv, men med riktning in i framtidens
konstnärliga uttryck. Med sin sensibla och ofta lyriska ton bygger han suggestiva tonmålningar – ibland
harmoniska, ibland dissonanta.

Sara Trobäck-Hesselink (född 1978) är en violinist
med teknisk briljans och ton utöver det vanliga men
alltid underordnad musikens innersta väsen. I positionen som alternerande förste konsertmästare i
Göteborgs Symfoniker axlar hon med lågmäld men
självklar auktoritet och tydligt ledarskap rollen som
länk mellan dirigent och orkester.

Foto: ANDERS VÄSTLUND
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Paula af Malmborg Ward

Erik Westberg

Paula af Malmborg Ward (född 1962) omfattar de
flesta stilarter i sitt komponerande men det är framför allt inom musikdramatiken som hon rönt sina
största framgångar. Med en personlig stil, stark rytmisk drive och finurlig instrumentering hittar hon
effektiv till kärnan i de mest skilda libretton. Orädd,
debattglad och offensiv är hon också en frisk fläkt i
svenskt musikliv.

Erik Westberg (född 1956) är en genuin och erfaren körledare med ett synnerligen brett repertoarspektra. Hans förmåga att se sammanhang och ge sig
ut i det okända har resulterat i spännande projekt till
inspiration för många människor. Som ett resultat av
detta har han lyckats skapa en elitensemble på högsta
nivå som rönt stora framgångar både inom och utanför landets gränser.

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER

Foto: SIMON FOWLER/EMI CLASSICS
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Leif Ove Andsnes

Philip Gossett

Med hela världen som sitt arbetsfält trollbinder Leif
Ove Andsnes (Norge, född 1970) sin publik med omväxlande program inom såväl solorepertoaren som
i en omfattande kammarmusikverksamhet. Genom
sina inspelningar av fantasifulla, spännande och
personliga tolkningar av bland annat Grieg, Mozart,
Schubert, Brahms och Schumann har han befäst sin
position som en av vår tids mest intressanta yngre
pianister.

Musikforskaren Philip Gossett (USA, född 1941) är
en av världens ledande operaexperter, verksam som
författare, föreläsare och konsult vid universitet,
operahus och festivaler i både USA och Italien.

Foto: TANJA AHOLA
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Lars-Ulrik Mortensen

Susanna Mälkki

Lars-Ulrik Mortensen (Danmark, född 1955) kombinerar gediget stilistiskt kunnande med djärvt musikanteri. Han är en av världens främsta cembalister, tillika
uppskattad pedagog och under senare år även dirigent
och konstnärlig ledare för Nordens mest framgångsrika barockorkester, Concerto Copenhagen.

Susanna Mälkki (Finland, född 1969) är en spännande dirigent med stark koppling till Sverige och
Norden och med en allt större del av världen som sitt
arbetsfält. Hennes repertoar är både bred och omväxlande med musik från Wienklassikerna till vår
tid, det senare bland annat i rollen som konstnärlig
ledare för en av Europas främsta ensembler inom
samtida musik, Ensemble Intercontemporain.

Foto: W. bergmann
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Steve Reich
Steve Reich (USA, född 1936) är en av vår tids internationellt mest inflytelserika tonsättare. En minimalismens mästare som skapar hela universum av
suggestiv musik med omedelbar klanglig skönhet.
Hans produktion är sparsmakad och av högsta kvalitet. Ofta inspirerad av musikkulturer utanför den
västerländska har han själv blivit en inspirationskälla för musiker och kompositörer inom alla genrer.

Svenska ledamöter

Akademiens ledamöter
den 31 december 2008

Abenius, Folke, Professor, Regissör
Ahlbäck, Sven, Professor, Fiolspelman
Andersson, Benny, Kompositör, Musiker
Andersson, Greger, Professor
Andersson, B Tommy, Professor, Dirigent, Tonsättare
Andersson-Palme, Laila, Hovsångerska
Aruhn, Britt Marie, Hovsångerska
von Bahr, Gunilla, Rektor, Flöjtist
von Bahr, Robert, Skivproducent
Belfrage, Bengt, Valthornist
Bergfelt, Ingemar, Pianist
Bergström, Mats, Gitarrist
Berlin, Leo, Professor, Violinist
Blomstedt, Herbert, Professor, Dirigent
Bodin, Lars-Gunnar, Tonsättare
Bodin-Karpe, Esther, Professor, Pianist
Bohlin, Folke, Professor em.
Bokstedt, Bertil, f.d. Operachef
Bondeman, Anders, Professor, Organist
Borisova-Ollas, Viktoria, Tonsättare
Boström, Erik, Musikdirektör, Organist
Broman, Malin, Violinist
Bucht, Gunnar, Professor, Tonsättare
Börtz, Daniel, Tonsättare
Chini, André, Tonsättare, Dirigent
Crafoord, Gert, Professor, Violinst
Edlund, Lars, Tonsättare
Ehrenlood, Lennart, Professor, Flöjtist
Eliasson, Anders, Tonsättare
Elmquist, Håkan, Grammofonproducent
Engström, Bengt Olof, Fil. dr
Ericson, Eric, Professor, Kördirigent
Erikson, Greta, Professor, Pianist
Eriksson, Gunnar, Professor, Kördirigent
Ericsson, Hans-Ola, Professor
Ernman, Malena, Operasångerska
Eyron, Jan, Pianist
Fagius, Hans, Professor, Organist
Finnilä, Birgit, Sångerska
Forsberg, Bengt, Pianist
Fresk, Lars, Violinist
Fröst, Martin, Klarinettist
Gabrielsson, Alf, Professor
Gabrielsson, Ingemar, Professor
Gedda, Nicolai, Hovsångare
Gefors, Hans, Professor, Tonsättare
Hagegård, Håkan, Professor, Hovsångare
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Hall, Bengt, Teaterchef
Hall, Lennart, Professor
Hallberg, Bengt, Pianist, Tonsättare
Hallin, Margareta, Professor, Hovsångerska, Tonsättare
Hanson, Sten, Tonsättare
Hardenberger, Håkan, Professor
Hardy, Rosemary, Sångerska
Hedström, Åse, Tonsättare
Hedwall, Lennart, Docent, Tonsättare
von Heijne, Ingemar, Producent
Helmerson, Frans, Professor
Hillborg, Anders, Tonsättare
Hjorth, Ole, Spelman
Holm, Anna Lena, Förste bibliotekarie
Holmquist, Åke, Fil. dr, Ständig Sekreterare
Holmstrand, Bengt, Musikdirektör
Ingebretsen, Kjell, Professor, Dirigent, Operachef
Irving, Dorothy, Professor, Sångerska
Ivarsdotter, Anna, Professor
Jahren, Helén, Oboist
Jennefelt, Thomas, Tonsättare, Vice preses
Johansson, Bo, Körledare
Johansson, Johannes, Rektor, Tonsättare, Kyrkomusiker
Johnson, Bengt Emil, Programdirektör
Jormin, Anders, Professor, Kontrabasist
Karkoff, Maurice, Tonsättare
Karlsson, Henrik, Docent
Kingstedt, Sölve, Professor, Klarinettist
Kjellberg, Erik, Professor
von Koch, Erland, Professor, Tonsättare
Lanzky-Otto, Ib, Solovalthornist
Laretei Bergman, Käbi, Pianist
Larsson, Gunnar, Fil. lic.
Laurin, Dan, Professor, Blockflöjtist
Lavotha, Elemér, Cellist
Leygraf, Hans, Professor, Pianist
Lidholm, Ingvar, Professor, Tonsättare
Ligendza, Catarina, Kammersängerin
Lind, Michael, Kammarmusiker
Lindal, Anna, Violinist, Vice preses
Lindberg, Christian, Trombonist
Lindenstrand, Sylvia, Hovsångerska
Lindgren, Pär, Tonsättare, Professor
Lindholm, Berit, Hovsångerska
Ling, Jan, Professor
Loguin, Anders, Professor, Kammarmusiker
Lundén-Bergfelt, Elisif, Pianist
Lundkvist, Erik, Musikdirektör, Organist
Lysell, Bernt, Konsertmästare, Violinist

Lännerholm, Torleif, Oboist
Löndahl, Tomas, VD, Konserthuschef
Lönn, Anders, Överbibliotekarie
Malm, Krister, Docent
af Malmborg, Lars, Professor, Dirigent
af Malmborg Ward, Paula, Tonsättare
Malmgren, Göran, Musikdirektör
Mannberg, Karl-Ove, Professor, Violinist
Mannheimer, Irène, Professor, Pianist
Maros, Miklós, Tonsättare
Martinpelto, Hillevi, Hovsångerska
Meyer-Bexelius, Kerstin, Professor, Hovsångerska
Milder, Joakim, Saxofonist, Kompositör
Månsson, Ingemar, Musikdirektör, Kördirigent
Negro, Lucia, Pianist
Nilsson, Alf, Professor, Oboist
Nordenfors, Gunnar, f.d. Domkyrkoorganist
Nordmark, Hans, Direktör
Nässén, Eva, Professor
Ohlin, Gösta, Professor, Kördirigent
Olofsson, Åke, Konsertmästare, Violoncellist
von Otter, Anne Sofie, Hovsångerska
Parkman, Stefan, Professor, Dirigent
Parmerud, Åke, Tonsättare
Pehrsson, Clas, Professor
Petri, Gunnar, f.d. Generaldirektör, Preses
Pålsson, Hans, Professor, Pianist
Pöntinen, Roland, Pianist
Ramsten, Märta, Docent
Raymond, George, Konsertmästare, Violinist
Rehnqvist, Karin,
Reimers, Lennart, Professor, Musikförläggare
Riedel, Georg, Kompositör
Rondin, Mats, Cellist, Dirigent
Rydén, Susanne, Operasångerska
Rydinger Alin, Cecilia, Professor, Dirigent
Saedén, Erik, Professor, Hovsångare
Samuelson, Mikael, Sångare
Samuelsson, Marie, Tonsättare
Sandström, Jan, Professor, Tonsättare
Sandström, Sven-David, Professor, Tonsättare
Schaub, Gérard, Professor, Flöjtist
Scheja, Staffan, Professor, Pianist
Schéle, Märta, Professor, Sångerska
Scholz, Kristine, Pianist
Schuback, Thomas, Professor, Dirigent
Sjöblom, Alice Babs, Hovsångerska
Sjökvist, Gustaf, Professor, Dirigent, Domkyrkoorganist
Sjöqvist, Gunnar, Professor

Sjöström, N Gunnar, Professor, Pianist
Solyom, Janos, Pianist
Sparf, Nils-Erik, Violinist
Stemme, Nina, Sångerska
Stenlund, Dan-Olof, Professor, Kördirigent
Stenson, Bobo, Pianist
Strindberg, Henrik, Tonsättare
Sundberg, Johan, Professor
Svendén, Birgitta, Hovsångerska
Söderström-Olow, Elisabeth, Professor, Hovsångerska
Söllscher, Göran, Professor, Gitarrist
Sönstevold, Knut, Fagottist
Tegen, Martin, Docent
Ternhag, Gunnar, Docent
Thedéen, Harald, Professor, Violinist
Thedéen, Torleif, Professor, Violoncellist
Thorvaldsson, Christer, Konsertmästare, Violinist
Tobeck, Christina, Fil.dr, Musikdirektör
Trobäck-Hesselink, Sara, Konsertmästare, Violinist
Ullén, Fredrik, Pianist
Wennberg, Gunnar, Kammarmusiker, Valthornist
Westberg, Erik, Kördirigent
Wiklund, Anders, Professor
Wikström, Inger, Pianist, Tonsättare
Willemark, Lena, Sångerska
Wixell, Ingvar, Hovsångare
Wolf, Endre, Professor, Violinist
Zetterqvist, Mats, Konsertmästare, Violinist
Åberg, Lennart, Jazzmusiker
Åhlén, Carl-Gunnar, Fil.dr
Åstrand, Hans, Professor
Öhman, Anders R., Advokat
Öhrwall, Anders, Professor, Kördirigent
Östman, Arnold, Dirigent

Hedersledamöter
Welin, Ingrid, Fru
Welin, Per, Direktör
Wikström, Jan-Erik, f.d. Landshövding

Utländska ledamöter
Aho, Kalevi, Tonsättare
Alain, Marie-Claire, Organist
Andsnes, Leif Ove, Pianist
Bengtsson, Erling Bløndal, Professor

Berglund, Paavo, Dirigent
Bonney, Barbara, Operasångerska
Boulez, Pierre, Tonsättare
Brincker, Jens, Universitetslektor, cand. mag.
Csaba, Peter, Tonsättare
Dausgaard, Thomas, Dirigent
Davies, Peter Maxwall, Sir, Tonsättare
De Priest, James, Dirigent
Eötvös, Peter, Dirigent, Kompositör
Fischer-Dieskau, Dietrich, Kammersänger
Gilbert, Alan, Dirigent
Gossett, Philip, Professor
Groop, Monica, Operasångerska
Gubaidulina, Sofia, Tonsättare
Halffter, Cristóbal, Tonsättare
Harnoncourt, Nikolaus, Professor
Heiniö, Mikko, Tonsättare
Hendricks, Barbara, Sångerska
Holliger, Heinz, Oboist
Honeck, Manfred, Dirigent
Jarrett, Keith, Pianist
Johnson, Graham, Pianist
Järvi, Neeme, Dirigent
Kaljuste, Tönu, Kördirigent
Kamu, Okko, Dirigent
Kelly, John-Edward, Saxofonist
Klobuçar, Berislav, Dirigent
Krummacher, Friedhelm, Professor
Kvifte, Tellef, Musikforskare, Professor
Leonhardt, Gustav, Cembalist
Lindberg, Magnus, Tonsättare
Manze, Andrew, Violinist, Dirigent
Massengale, James, Professor
Mortensen, Lars-Ulrik, Cembalist, Dirigent
Muti, Riccardo, Dirigent
Mälkki, Susanna, Dirigent
Nordal, Jón, Tonsättare
Nordheim, Arne, Tonsättare
Nørgård, Per, Tonsättare
Panula, Jorma, Professor
Penderecki, Krzysztof, Tonsättare
Pärt, Arvo, Tonsättare
Rautavaara, Einojuhani, Professor
Reich, Steve, Tonsättare
Rilling, Helmuth, Professor
Rozhdestvensky, Gennady, Dirigent
Ruders, Poul, Tonsättare
Russell, George, Tonsättare
Saariaho, Kaija, Tonsättare
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Sallinen, Aulis, Tonsättare
Salonen, Esa-Pekka, Dirigent
Schreier, Peter, Kammersänger
Schwab, Heinrich W., Prof. Dr Phil.
Segerstam, Leif, Hovkapellmästare
Sigurbjörnsson, Thorkell, Tonsättare
Spierer, Leon, Konsertmästare
Sveinsson, Atli Heimir, Tonsättare
Sørensen, Bent, Tonsättare
Tellefsen, Arve, Professor
Thommessen, Olav Anton, Tonsättare
Vasks, Péteris, Tonsättare
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BESKYDDARE
H. M. Konungen
FÖRSTE LEDAMÖTER
H. M. Drottningen
H. K. H. Kronprinsessan
Prinsessan Christina Fru Magnuson
PRESES
Professor, Hovkapellmästare Kjell Ingebretsen
VICE PRESIDES
Tonsättare Thomas Jennefelt
Violinist Anna Lindal

Kungl. Musikaliska
Akademien

STÄNDIG SEKRETERARE
Fil. dr Åke Holmquist
AKADEMIENS STYRELSE
Preses, vice presides, hovsångerska Britt Marie Aruhn, professor
Anders Loguin, musikdirektör Göran Malmgren, hovsångerska Birgitta Svendén, professor Anders Wiklund, jazzmusiker
Lennart Åberg, professor Sven Ahlbäck (suppleant), verkställande direktör, konserthuschef Tomas Löndahl (suppleant)
AKADEMIENS KANSLI
Ständig Sekreterare Åke Holmquist, Ständige Sekreterarens
assistent Kim Pettersson (tjänstl.), Ständige Sekreterarens
assistent Anna Ingvarsdóttir-Cronström (vik.), kamrerare
Agneta Engblom, ekonomiassistent Helena Karlsson, kanslisekreterare Agneta Lagström Nyberg, producent Ann-Charlotte
Hell, huvudredaktör (Utgivning av äldre svensk musik)
Margareta Rörby, vaktmästare Kerstin Ericsson, arkivarie
Katarina Thurell
Musica Sveciae
Producent Ann-Charlotte Hell
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MUSIKALISKA AKADEMIENS NÄMNDER
Förvaltningsnämnden
f. d. Generaldirektör Gunnar Petri (ordförande), rådgivare
Bengt Ahrén, finansdirektör Mats Guldbrand, civilekonom
Sverker Lundkvist, portföljförvaltare Staffan Thorslund, f. d.
landshövding Jan-Erik Wikström, Ständige Sekreteraren
(adjungerad), kapitalförvaltare Fredric Höglind (adjungerad),
Kamreraren (föredragande)
Stipendienämnden
Musikdirektör Göran Malmgren (ordförande), cellist Elemér
Lavotha, violinist Tale Olsson, professor Clas Pehrsson, professor
Staffan Scheja, sångerska Anita Soldh, fagottist Knut Sönstevold,
Kanslisekreteraren (föredragande)
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Forsknings- och publikationsnämnden
Professor Anna Ivarsdotter (ordförande), fil. dr Anders Carlsson,
professor Clas Pehrsson, professor Gunnar Ternhag, fil. dr Christina Tobeck, fil. dr Carl-Gunnar Åhlén, Ständige Sekreteraren
(föredragande), Kanslisekreteraren (sekreterare)
Biografi-projektets redaktion
Ständige Sekreteraren (ordförande), docent Thomas Anderberg,
musikskriftställare Göran Bergendal, professor Gunnar Ternhag,
fil. dr Carl-Gunnar Åhlén
Kammarmusiknämnd
Tonsättare Marie Samuelsson (ordförande), tonsättare Anders Hultqvist, oboist Helén Jahren, violinist George Kentros,
violinist Anna Lindal, professor Anders Loguin, journalist Maria
Eby von Zweigbergk (sekreterare)
Nämnden för Utgivning av äldre svensk musik
Professor Gunnar Ternhag (ordförande), professor B. Tommy
Andersson, fil. dr Mattias Lundberg, konserthuschef Tomas Löndahl, professor Eva Nässén, Ständige Sekreteraren,
fil. dr Owe Ander (adjungerad), fil. kand, Margareta Rörby
(huvudredaktör)
Kommittén för Franz Berwalds Samlade Verk
Professor Gunnar Bucht (ordförande), fil. dr Karin Hallgren,
fil. dr Erling Lomnäs, professor Hans Åstrand, fil. kand.
Margareta Rörby (huvudredaktör)

Programråd
Preses (ordförande), tonsättare Thomas Jennefelt, violinist Anna
Lindal, professor Thomas Schuback, Ständige Sekreteraren,
Producenten (föredragande)
Valberedningen
Professor B. Tommy Andersson, kompositör Georg Riedel,
professor Cecilia Rydinger Alin, professor Thomas Schuback,
fil. dr Christina Tobeck, tonsättare Åse Hedström (suppleant),
professor Hans Pålsson (suppleant), professor Gustaf Sjökvist
(suppleant)
VISSA STIFTELSER OCH FONDER
Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond
Arkivchef Dan Lundberg (ordförande), gitarrist Mats Bergström,
musiker Jan Schaffer, musiker Jörgen Sundeqvist, verkställande
direktör Ulf Zandhers, fru Kärstin Hagström-Heikkinen (adjungerad), musiker Niklas Sundén (adjungerad), Kamreraren (adjungerad), Ständige Sekreterarens assistent (sekreterare)
Erik Järnåkers donation i Kungl. Musikaliska Akademien
Stråkinstrumentfonden
Musikförläggare Kjell-Åke Hamrén (ordförande), cellist
Elemér Lavotha (vice ordförande), f. d. generaldirektör
Axel Edling, konsertmästare Bernt Lysell, professor Torleif
Thedéen, violinist Christian Bergkvist (suppleant), violinist
Tale Olsson (suppleant), Kamreraren (adjungerad), Ständige
Sekreteraren (adjungerad)
Stiftelsen Saltö
Musikdirektör Göran Malmgren (ordförande), tonsättare
Anders Hultqvist, rektor Johannes Johansson, tonsättare Sten
Melin, ekon. dr Alf Westelius, tonsättare Britta Byström (suppleant), tonsättare Kim Hedås (suppleant), tonsättare Thomas
Jennefelt (suppleant), violinist Anna Lindal (suppleant), professor Anders Wiklund (suppleant), Kamreraren (adjungerad),
Ständige Sekreteraren (adjungerad)
Göran Lagervalls Stiftelse
Ständige Sekreteraren Åke Holmquist (ordförande), Eva
Sandberg (Stockholms stad), Ständige Sekreteraren vid Akademien för de fria konsterna Olle Granath, Sigismund Bergelt
(Stockholms stad, suppleant), Preses vid Akademien för de fria
konsterna Mats Edblom (suppleant), Kamreraren (suppleant)

Hugo Alfvén Fonden
Professor Gunnar Ternhag (ordförande), civilekonom Måns
Alfvén, docent Lennart Hedwall, programdirektör Bengt Emil
Johnson, director musices Stefan Karpe, fil. lic. Jan Olof Rudén,
kulturchef Anna Svensson, hovkapellist Alm Nils Ersson
(suppleant), forskningssamordnare Gunnel Fagius (suppleant),
hovsångerska Berit Lindholm (suppleant), professor Stefan
Parkman (suppleant), violinist Nils-Erik Sparf (suppleant), tonsättare Fredrik Österling (suppleant), psykolog Cecilia Gylland
(adjungerad), intendent Anders Lian (adjungerad), kamreraren
(adjungerad), Ständige Sekreteraren (adjungerad), Ständige
Sekreterarens assistent (adjungerad, sekreterare)

Polar Music Prize ab
Ständige Sekreteraren Åke Holmquist (ordförande), ek. dr
Anders Anderson, direktör Marie Ledin, verkställande direktör
Kenth Muldin, professor Roger Wallis, direktör Lennart
Wiklund (suppleant), kamrerare Agneta Engblom (adjungerad),
producent Esbjörn Mårtensson (adjungerad), projekt
koordinator Kim Pettersson (adjungerad)

Stina och Erik Lundbergs stiftelse
Ständige Sekreteraren vid Svenska Akademien Horace Engdahl
(ordförande), Ständige Sekreteraren Åke Holmquist, advokat
Anders R. Öhman
Stiftelsen The Rolf Schock Foundation
(Priskommittén i de musikaliska konsterna)
Preses (ordförande), professor Håkan Hagegård, professor
Håkan Hardenberger, oboist Helén Jahren, pianist Roland
Pöntinen, tonsättare Karin Rehnqvist, professor Torleif
Thedéen, Ständige Sekreteraren (adjungerad)
Stikkan Andersons Musikprisfond i Kungl. Musikaliska Akademien
Styrelse: Ständige Sekreterare Åke Holmquist (ordförande),
verkställande direktör Kenth Muldin (vice ordförande), tonsättare Thomas Jennefelt, direktör Marie Ledin, professor Roger
Wallis, , ek. dr Anders Anderson (adjungerad), kamrerare Agneta
Engblom(adjungerad), professor Cecilia Rydinger Alin (adjungerad), Ständige Sekreterarens assistent (adjungerad)
Prisnämnd: Ständige Sekreteraren Åke Holmquist, ordförande,
verkställande direktör Kenth Muldin, vice ordförande, ek. dr
Anders Anderson, direktör Marie Ledin, professor Hans Gefors
(fst), professor Kjell Ingebretsen (kma), tonsättare Thomas
Jennefelt (kma), professor Roger Wallis (skap), musikförläggare
Kjell-Åke Hamrén (smff), direktör Lars Anderson, suppleant,
tonsättare Marie Samuelsson, suppleant (fst), professor Cecilia
Rydinger Alin, suppleant (kma), jazzmusiker Lennart Åberg,
suppleant (kma), musikproducent Johan Ekelund, suppleant
(skap), musiker Tomas Ledin, suppleant (skap), musiker BengtArne Wallin, suppleant (skap), verkställande direktör Stefan
Gullberg, suppleant (smff), informationschef Roland Sandberg,
suppleant (stim), Ständige Sekreterarens assistent, adjungerad
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