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...fin respons

Symf skickade i oktober ut ett brev till landets alla alla orkesterchefer. Vi vädjade om att de 
skulle prioritera frilansande musiker när de tillsatte vakanser och anställde extramusiker. Vi fick 
så fina och uppmuntrande svar. Många berättade att de gjort nya vikarielistor där frilansare 
nästan undantagslöst prioriterades allra högst. En varm känsla av att alla drog åt samma håll 
spred sig i höstmörkret. Håll ut och håll ihop!

Jonas Nyberg
Redaktör
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Efter att vi en kort stund kunde glädjas 
åt att åter få möta en större del av vår 
publik i salongerna kom bakslaget. 
Coronaviruset gjorde en storslagen 
comeback. 

Men hur ska vi, med tanke på pu-
blikantalet, förhålla oss till de olika 
budskapen? Regeringen säger att max 
8 personer får samlas men undanta-
get för sittande publik kvarstår (300). 
FHM meddelar att man inte bör gå på 
konserter och regionerna tycker att 50 
personer är ok, men helst ingen publik 
alls. När tidningen når er kan det vara 
något helt annat som gäller. Med alla 
olika besked och motsägelsefulla bud-
skap går det inte längre att ha någon 
som helst framförhållning.

En total återöppning av kulturlivet 2021 
verkar mer och mer avlägsen. Ris-
ken att viktig kompetens går förlorad 
genom att fler frilansare tvingas byta 
karriär och att institutionernas ekonomi 
undergrävs ökar. Många företag har det 
kämpigt idag och efterfrågar liksom vi 
hjälp för att överleva. Men helt ärligt är 
det inom få branscher, om ens någon, 
som konsekvenserna av denna ekono-
miska dränering skulle bli så lång-
variga och till och med oåterkalleliga 
som inom kulturbranschen. En nyligen 
publicerad rapport från organisationen 
Musiksverige, där Symf är en av med-
lemmarna, visar på en sammanlagd 
intäktsminskning för hela det svenska 
musiklivet (så här långt) på 7 miljarder 
kronor 2020. En summa som ska jäm-
föras med vad som presenterats i stöd.

Det är därför nödvändigt att agera 
kraftfullt. Vi betackar oss för fler has-
tigt sammankallade presskonferenser 
med presentation av stödpaket som i 
sin konstruktion är så komplicerade 
att de medför orimligt långa handlägg-
ningstider. Vi behöver en långsiktig 
finansierad strategi som räcker över 

hela 2021 för att ge kulturen en rimlig 
chans att planera för överlevnad och 
återhämtning. Vi närmar oss en farlig 
brytpunkt med oroande hastighet. 

LAS-utredningens alla turer har sanno-
likt inte passerat obemärkta. Reger-
ingen menade att Toijer-utredningen 
var för obalanserad. I stället skulle 
arbetsmarknadens parter (PTK, LO och 
Svenskt Näringsliv ) förhandla fram ett 
nytt huvudavtal. Man förhandlade inte 
bara en gång, utan två gånger, utan att 
uppnå enighet. Andra gången var dock 
Svenskt Näringsliv och PTK överens. 
Symf, som är en del av PTK, reservera-
de sig däremot mot uppgörelsen. Grun-
derna för reservationen var att ingen 
av de fördelar som skulle uppväga ett 
uppluckrat anställningsskydd kom oss 
tillgodo, och en del formuleringar om 
skäl för uppsägning ansåg vi som direkt 
riskfyllda sett till vår bransch, med 
dess speciella sätt att bedöma kompe-
tens och skicklighet. 

Att vara med i en förhandlingskartell 
där inte alla får något positivt resultat 
ter sig i mina ögon lite märkligt och det 
väcker onekligen frågan om vad vårt 
medlemskap i PTK är värt. Vi beklagar 
därför att vi tvingades ta detta beslut.

Det ska poängteras att Symf trots vårt 
nej står upp för principen att det är 
arbetsmarknadens parter som ska 
förhandla om villkor mellan parterna, 
men låt det fortsättningsvis ske utan 
hot från politikens håll.

På den andra delen av förbundsmötet, 
som även denna gång genomfördes 
digitalt, beslutades det att påbörja 
en utredning om ett organisatoriskt 
närmande till Musikerförbundet. 
Coronakrisen har visat hur viktigt 
samordning är mellan små förbund 
med begränsade resurser. Att försöka 
hitta en lösning som för de nuvarande 

musikerförbunden närmare varandra 
är kanske inte slutmålet utan ett första 
steg för att så småningom kunna samla 
även de musiker som i dag är anslutna 
till andra förbund under ett tak.

När vi nu närmar oss en av årets 
viktigaste helger, låt oss alla hjälpas 
åt så att våra arbetsplatser inte blir en 
grogrund för smitta. Håll därför extra 
hårt fast vid de rutiner som nu byggts 
upp och kompromissa inte. Inte ens av 
konstnärliga skäl. Det som ska till nu 
är att, förutom bra ventilation, hålla en 
extra koll på luftfuktigheten eftersom 
ett virus trivs bättre och sprids lätt-
are i torr inomhusluft. Vi är ju vana att 
kräva att inomhusluften inte blir för 
torr på vinterhalvåret för våra värde-
fulla instrument och stämband men nu 
finns det en extra orsak, att värna vår 
värdefulla hälsa. 

Gunnar Jönsson 
förbundsordförande

Publikantalets uppgång och fall
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Enkätundersökningar, seminarier 
och föreläsningar kom i en strid 
ström. Nya rutiner infördes, riktlinjer 
och handlingsplaner dammades 
av och uppdaterades. Chockade 
ställdes vi inför en mängd vittnesmål 
och enkätundersökningen som 
Sifo genomförde på uppdrag av 
scenkonstbranschen visade tydligt att 
just vår bransch var bland de värst 
drabbade.

Nu har tre år gått, men hur är det 
egentligen på våra arbetsplatser 
idag? 
Då var det var högt i tak och en mängd 
åtgärder sattes in för att öka tryggheten 
så att alla på ar-
betsplatsen 
skulle 
våga  
 

anmäla om något skulle hända. Hur 
är det idag - finns samma takhöjd? 
Informeras man som ny och hittar 
du som anställd lätt information om 
till vem man kan vända sig om man 
utsätts för trakasserier eller sexuella 
trakasserier? Känner du tillräcklig stor 
trygghet och förtroende för att våga 
säga ifrån och vända dig till din arbets-
givare om någonting händer, utan att 
vara rädd för att klassas som ”besvär-
lig”? Vet du hur din arbetsplats konkret 
arbetar för att motverka uppkomsten av 
sexuella trakasserier?

Den kommission som tillsattes pekade 
på att ”Sexuella trakasserier brukar 
trivialiseras, normaliseras, beläggas 
med skam, skämtas bort, bortför-

klaras, osynliggöras, försvaras, 
idealiseras och befästas som 

oundvikligt.”
Många, många vittnesmål 

handlade just om det – att 
man var rädd att inte 

bli tagen på allvar om 
man anmälde. Rädd 
att få stämpeln som 
besvärlig, någon 
som inte ställde 
upp för konsten, 
kommentarer om 
att ” lite får du 
väl tåla”, rädd att 
inte få nya jobb 
eller roller… Hur 
är det hos dig 
– känner du att 
du skulle våga 
säga ifrån om 
du känner dig 
obekväm under 
ett repetitions-
arbete, eller om 
skämten i hissen 

är lite väl mycket 
under bältet?

Följer en ny tystnadskultur i  
pandemins spår? 
Just nu är vi i ett läge där det är svårt 
att säga nej till de få jobb som över-
huvudtaget finns och då kanske det 
är ännu svårare att ställa krav. Flera 
opera- och konserthus är stängda, 
medan några spelar för en liten publik. 
Vi längtar och suktar efter att allt ska 
bli som vanligt igen! Med det är inte 
sagt att de sexuella trakasserierna 
kommer öka, men de riskfaktorer som 
man tidigare pekat på behöver vi vara 
aktsamma på. Många är, och kommer 
vara, i en beroendesituation för att ens 
kunna fortsätta i branschen och kunna 
betala mat och hyra. 

Arbetet att motverka uppkomsten av 
trakasserier och sexuella trakasse-
rier får inte avstanna. Tryggheten och 
förtroendet att våga anmäla eller säga 
ifrån är färskvara, och den behöver vi 
gemensamt se till att värna om! Se där-
för till att nya kollegor informeras om 
vilka riktlinjer och handlingsplaner som 
finns på just din arbetsplats och att in-
formationen finns lättillgängliga. Hjälp 
varandra att skapa trygga arbetsplat-
ser där det är okej att säga ifrån och att 
anmäla, och att även visstidsanställda 
inkluderas i det. Kolla gärna Symfs råd 
på nästa sida – de är lika aktuella idag. 

Våga motverka tystnadskultur oavsett 
om det gäller att följa riktlinjer kring 
sexuella trakasserier eller Corona! 
Var rädda om er! 

Anna-Karin Simlund
Vice ordförande Symf

#metoo tre år

Det är nu tre år sedan det första #metoo-upproret kom och som följdes av en våg av uppror som protest mot den tystnads-
kultur som rått kring sexuella trakasserier. Arbetsgivare och fackliga organisationer tog krafttag för att fortsättningsvis 
förhindra uppkomsten av sexuella trakasserier, och Symf var tidigt ute med råd om hur det kunde motverkas. 

Fortsätter vi i rätt riktning?



SYMFONI I NOVEMBER/DECEMBER 2020 I 5

Susanna Gideonsson valdes till LO:s ordförande 
i Juni 2020. Foto: Joacim Schwartz

Symfs krav på åtgärder för att 
motverka sexuella trakasserier 
inom scenkonstområdet

 Alla anställda, även gästande team, dirigent, solister, 
vikarier, ska personligen skriva under att man är inför-
stådd med den nolltolerans, de policyer och rutiner som 
finns på arbetsplatsen kring sexuella trakasserier. Symf 
vill se ett handslag med arbetsgivarorganisationen Svensk 
Scenkonst om att ingen stor stjärna, dirigent, solist eller 
regissör är viktigare än den enskilde arbetstagaren.

Alla institutioner skall ha särskilt utsedda ombud som 
medarbetarna kan vända sig till om man inte vill eller vågar 
prata med chef eller ledning. Kontaktuppgifter till dessa 
skall göras tydliga på arbetsplatsen. Ombuden utses i 
samråd mellan arbetsgivare och facklig organisation.
Ett konstnärligt koncept får aldrig kränka den enskilde 
medarbetarens integritet.

Vid varje kollationering/säsongsupptakt/orkesterdag skall 
det muntligen och skriftligen, på de språk som används 
inom ensemble och team, informeras om vilka rutiner 
och krav som finns för att motverka sexuella trakasserier. 
Särskild tonvikt skall läggas vid att presentera de utsedda 
ombuden.

Arbetsgivaren ska försäkra sig om att det finns noggrant 
utarbetade riktlinjer för hur repetitioner genomförs i 
produktioner där det kan förekomma intima scener och 
improvisationer som kan uppfattas som obehagliga av den 
enskilde medarbetaren. Det måste få finnas utrymme att 
diskutera värdet och nyttan av scener med sexuella inslag 
innan dessa utförs sceniskt. Den anställde ska ha möjlig-
het att säga nej, även under arbetets gång. För att alla ska 
känna sig trygga ska man kunna begära att ett ombud för 
sexuella trakasserier eller en stödperson finns med under 
särskilt känsliga repetitioner.

Motverkande av diskriminerande subkulturer
Arbetstidens förläggning och arbete på annan ort än he-
morten är exempel på hur den enskildes sociala liv starkt 
begränsas. Därför blir umgänget med kollegorna till stor 
del det sociala nätverk man hänvisas till. Vi ser att det i 
denna alltför vanliga subkultur kan förekomma ett utnytt-
jande av maktpositioner och att den anställde kan uppleva 
sig vara i en beroendeställning, trots att man inte befinner 
sig på arbetsplatsen. För att förebygga risken för missbruk 
av makt och beroendesituation vill vi att arbetsgivaren för-
delar ansvaret för casting, och även tillsättning av frilansa-
re, till en jämställd sammansatt rekryteringsgrupp.

Symf vill på dessa sätt, medverka till att den enskilde med-
arbetaren känner trygghet och att risken för psykosocial 
ohälsa och otrygghet minimeras.

Lediga tjänster i  
Norrlandsoperans  

symfoniorkester

Viola tutti 
(2 tjänster)

3:e Valthorn, med 
plikt till 1:a valthorn

Violin tutti 
(2 tjänster)

Läs mer och ansök på  
norrlandsoperan.se
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Henriikka Gröndahl är sopran i Kungliga Operans kör och en 
av initiativtagarna till ”Öppna salongerna” som står bakom 
de återkommande manifestationerna. När Symfoni träffar 
henne i oktober hade hon just suttit i möte med kulturminis-
tern och hon känner att de har nått fram med sina frågor. 
Tillsammans med Göran Gademan och Ida Falk Winland 
från GöteborgsOperan driver hon Facebookgruppen ”Öppna 
salongerna”. 
– Vi behövde skapa ett forum för folk inom kultur- och even-
tindustrin vars liv ställts på ända av pandemin. Vi skapade 
detta för frilansarna inom sång, teater, dans, teknik, mask, 
kostym, ljus, ljud, regi, festivaler - listan kan göras lång! - 
som förlorat sina kontrakt och sina kommande arbeten, och 
som än idag står utan ekonomisk kompensation, säger hon.

Det fanns efter sommaren en enorm förväntan om att få 
komma igång igen på samma sätt som andra sektorer fått 
göra - smittotalen hade legat nere sedan juni, trots att folk 
trängts på stränder och utomhusbarer, och en känsla av 
stabilitet hade åter infunnit sig i samhället i stort.
– Under samma period hade hela vår sektor tvingats läg-
ga ner all planerad verksamhet under de få månader man 
faktiskt kunnat arrangera gig, konserter, operor och dansfö-
reställningar på utomhusscener. Konsekvensen av detta blev 
ytterligare flera månaders utebliven inkomst efter en svår 
vår, säger Henriikka.

Efter sommaren kom annan verksamhet igång igen med 
skolor, universitet och arbeten. Scenkonsten stod i start-
groparna och stampade med noggrant utarbetade planer 
för smittsäkra evenemang och när branschen fick ett nej 
igen, tröt tålamodet för många, som länge stått tillbaka och 
snällt väntat medan de sett studenternas insparksfester och 
avstått från att åka med de fulla pendeltågen till och från 
stan. Kungliga Operans korister hade sedan våren repeterat 
på distans via YouTube-kanal, och sedan augusti även i strikt 
reglerade grupper om 12 med två meters mellanrum med en 
timmes paus för luftombyte i korsalen.
– Vi skötte oss och nu var måttet rågat, säger Henriikka 
Gröndahl.

Kulturminister Amanda Lind hade flaggat för att det skulle 
komma nya glädjande besked den 8 oktober men den enda 
förändringen som kom var den som gällde restauranger 
och deras möjlighet att ha sittande publik till musikframträ-
danden. Öppna salongerna samlade en hel rad med svens-
ka operasångare för en musikalisk manifestation utanför 
riksdagshuset. De fick med sig Malin Byström, Nina Stemme, 
Katarina Karnéus, Lars Cleveman, Marcus Jupither och 
många fler som framförde Fångarnas kör ur Verdis Nabucco, 
som också blev Öppna salongernas signaturmelodi.
– Vi uppmanade de andra kollegorna runtom i landet att göra 
samma sak, på deras gator och torg. Det blev en fantastisk 
uppslutning från Norrlandsoperan ner till Malmö via Göte-
borg, Karlstad och andra orter, säger Henriikka.

Öppna salongerna!
Varje torsdag sedan den 15 oktober manifesterar sångare, musiker och skådespelare utanför riksdagshuset i Stockholm. På 
Norrbro ställs en ljudanläggning upp och under en stund klingar levande musik ut över Strömmen, som en påminnelse om 
att musiken lever trots att portarna är stängda till landets kulturetablissemang. ”Öppna salongerna” är budskapet och under 
ett par dagar i oktober verkade det ha fått genomslag och publikrestriktionerna lättades. Sedan tog smittspridningen fart och 
det mesta har stängts ner.

Ovan: Henriikka Gröndahl förbereder sig inför manifestationen på 
Norrbro utanför Riksdagshuset.

Till vänster: Ida Falk Winland lämna över namninsamlingen med över 
10 000 namnunderskrifter till kulturminister Amanda Lind.

Signaturmelodin Fångarnas Kör framförs på Norrbro 



De hade också startat en namninsamling som fick över  
10 000 namnunderskrifter och i samband med manifestation-
en överlämnades den till Amanda Lind som de sedan hade 
möte med på kulturdepartementet.
– Vi fick ställa alla de frågor som hade ställts i vår Facebook-
grupp. Vi hade tankar om att de inte förstod att vi har alla 
möjligheter att öppna salongerna för fler än 50 personer på 
ett smittsäkert sätt. Vi ville också veta om de hade läst alla 
rapporter från teatrar över hela världen som hade lyckats 
hålla verksamheterna i gång.

Det visade sig att Amanda Lind hade ett helt team bakom sig 
som höll sig uppdaterade kring allt som händer och rappor-
teras om inom kulturvärlden, både nationellt och interna-
tionellt. Det framgick också hur komplicerad situationen är 
i och med att det är ordningslagen som reglerar förutsätt-
ningarna för publika kulturevenemang. Samma lag reglerar 
loppmarknader, demonstrationer och gudstjänster.
– Det känns lite märkligt att det som utgör mitt yrkesliv är 
något som jämställs med en loppmarknad, säger Henriikka 
Gröndahl.

Eldsjälarna bakom Öppna salongerna jobbade ihärdigt med 
att brädda sina kontaktytor och fördjupa sina försök att på-
verka. Och sannolikt gav det resultat. På eftermiddagen den 
22 oktober meddelade företrädare för regeringen att från 
och med 1 november skulle vissa lättnader börja gälla. Taket 
för publikantal skulle höjas till 300 personer där förutsätt-
ningar för att hålla rimliga och säkra avstånd fanns. Glädjen 
över denna ljusstrimma blev dock kortvarig. Bara två dagar 
innan de nya bestämmelserna skulle träda i kraft kom beslu-
tet om skärpta allmänna råd för flera av Sveriges regioner, 
bland dem både Stockholm och Västra Götaland.

Nu, i mitten på november, är läget fortsatt bistert och det 
är svårt att se någon ljusning. Gruppen Öppna salongerna 
lägger mer fokus på de ekonomiska stödåtgärderna som 
måste skjutas till. Alla de som har sin försörjning inom kultur 

och event måste få långva-
rigt och långsiktigt ekono-
miskt stöd för att överleva i 
pandemin. Mycket stöd har 
tilldelats institutioner och 
företag men sällan eller 
aldrig nått de frilansare 
vars arbetstillfällen dragits 
in på grund av pande-
min. De som inte startat 
aktiebolag, utan valt att ha 
enskild firma, faller ofta 
mellan stolarna i både re-
gelverk och försäkringssys-
tem, trots att Sverige har 
ett enormt antal enskilda 
näringsidkare, som betalar 
lika mycket skatt på sina 
inkomster som alla andra, 
oavsett anställningsform.
– Stridslusten går upp och 
ner eftersom vi hela tiden 
möter så många nya hinder 
på vägen. Men tills vi fått 
våra politiker att förstå 
vikten och värdet av kultur 
så kommer vi att fortsätta, 
skriver Ida Falk Winland i 
en kommentar till Symfoni.

Ida skulle under säsongen ha gjort både Gilda i Rigoletto och 
Violetta i La Traviata på Kungliga Operan.
– För mig personligen kändes nedstängningen av både Gö-
teborgsOperan och Kungliga Operan som ett slag i magen. 
Men tills jag vet all fakta om varför man valde att stänga ned 
så kan jag inte kommentera det mer än så.

Efter regeringens pressträff den 16 november, med allt 
striktare restriktioner och med allt tydligare betoning på 
det egna ansvaret, och då konserthus, operahus och teatrar 
stänger ned sin publika verksamhet resten av året, måste 
gruppen återigen revidera situationen. Arbetet fortsätter, 
men planerna inför den nästkommande manifestationen, 
som på förmiddagen innan pressträffen var i full sving, om-
kullkastades i en handvändning. 
– Även om vi inte kan samlas och synas på samma sätt, 
manifestera oss fysiskt, som en ljudande ”nagel i ögat” på 
beslutsfattarna, vecka efter vecka, så fortsätter vårt arbete 
med att kommunicera vårt budskap och vår industris behov 
till politiker och beslutsfattare, så att vi kan finnas kvar och 
ta upp verksamheterna igen, så fort läget tillåter. Därtill 
måste det framöver finnas färdiga handlingsplaner för kom-
mande liknande situationer, då nya pandemier sprids. Vi får 
inte stå handfallna nästa gång, avslutar Henriikka. 

Jonas Nyberg

Roger Svedberg, slagverkare i Kungliga 
Hovkapellet slår i gång musiken.
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Teleskop 
transport 

lättvikt

Bagatell 2

Teleskop  
standard

TELESKOPET
Världsledande
med bl.a. 85 % 
av den ameri-
kanska marknaden och 
75 % av den franska. 
Inga skruvar - bara att 
dra upp och ner. 
Snygg design som 
passar i alla miljöer. 
Finns i olika modeller 

KLAVERNOTSTÄLL

”Nothajen” slukar alla dina notblad, 
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell 3

450:-

Bagatell 5

Flaggskeppet 
bland våra 
dirigentnotställ.   

TELESKOP 
DIRIGENT REGAL

Bagatell 1

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ
• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ 
• Stor vagn + 18 notställ 

Från  
7 500 kr

Bagatell 6
PIANO PALLAR 

ORKESTER / KÖRSTOL 
Bagatell 4

”Sitt
 rätt

”

AMADEUS

 

Livstids Garanti på alla 
teleskopnotställ & vagnar

Något mindre och 
smidigare än store-
bror, men absolut lika 
stabil och solid.

Super LED lampa 
6-8  timmars batteritid 
alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)

Passar även till våra 
Klavernotställ.

Akustik-skärmar

”Stage” lättvikts Gradänger 

Nyhet 

Köp 6 b
etala för

 5
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Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

bländfri för 
publiken

BACH

Flygel- och pianomedar   
Passar till alla  
pianon och flyglar.  
Kullagrade dubbel- 

Garanti 10 år på

Medar flygel

Medar piano

hjul av hög kvalitet.

Även för 

Digitalpiano 

Flyttas mycket enkelt.
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En av Nordens ledande leverantörer 
av musikinredningar

”Manhasset” 
Världens mest sålda med livstidsgaranti

Välj vagn med 12, 15 eller 25 notställ

  

Teleskop 
transport 

lättvikt

Bagatell 2

Teleskop  
standard

TELESKOPET
Världsledande
med bl.a. 85 % 
av den ameri-
kanska marknaden och 
75 % av den franska. 
Inga skruvar - bara att 
dra upp och ner. 
Snygg design som 
passar i alla miljöer. 
Finns i olika modeller 

KLAVERNOTSTÄLL

”Nothajen” slukar alla dina notblad, 
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell 3

450:-

Bagatell 5

Flaggskeppet 
bland våra 
dirigentnotställ.   

TELESKOP 
DIRIGENT REGAL

Bagatell 1

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ
• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ 
• Stor vagn + 18 notställ 

Från  
7 500 kr

Bagatell 6
PIANO PALLAR 

ORKESTER / KÖRSTOL 
Bagatell 4

”Sitt rä
tt”

AMADEUS

 

Livstids Garanti på alla 
teleskopnotställ & vagnar

Något mindre och 
smidigare än store-
bror, men absolut lika 
stabil och solid.

Super LED lampa 
6-8  timmars batteritid 
alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)

Passar även till våra 
Klavernotställ.

Akustik-skärmar

”Stage” lättvikts Gradänger 

Nyhet 

Köp 6 betala för 5

+46 (0) 13-527 50 • info@bagatell.se • www.bagatell.se
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publiken
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Kullagrade dubbel- 

Garanti 10 år på

Medar flygel
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hjul av hög kvalitet.
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Corona - Covid 19 skydd
Skydd för personal och elever.

Nu har vi fått hem en ny sändning  
av våra plexiglas-skärmar som  
fungerar perfekt som skydd.

Skärmarna har måtten  
1400 x 800 x 6 mm.

Mycket enkelt att flytta tack vare 
stativ med hjul.

När pandemin är över kan ni åter-
använda skärmarna till Akustik- 
skärmar mellan div instrument.
På grund av stor efterfrågan av  

plexiglas i runt hela världen har vi  
ett begränsat antal så gör din  

bokning snarast.

Först och främst: lag stiftas av  
riksdagen. Regeringen utfärdar förord-
ningar. Bindande regler från kommun 
eller förvaltningsmyndighet kallas för fö-
reskrifter. Vissa saker ska som utgångs-
punkt bestämmas i lag av riksdagen. Alla 
de områdena kallas med ett samlings-
namn för riksdagens primärområde. Det 
är ett stort område och innefattar bland 
annat alla bestämmelser om förhållandet 
mellan samhället och den enskilde på ett 
sätt som gör livet svårare för den enskil-
de, till exempel bestämmelser om brott 
och tvångsavgifter. Som en tumregel ska 
de viktiga och känsliga frågorna bestäm-
mas av riksdagen eftersom de är folkets 
valda företrädare. Riksdagen behöver 
dock inte göra allt själv, utan kan i många 
fall delegera lagstiftningskompetens till 
regeringen, samt vidare ner till kommun 
och förvaltningsmyndighet. Regeringen 
har möjlighet att ta beslut snabbt och 
effektivt, vilket är viktigt i en krissituation 
som coronapandemin. Allting som ligger 
utanför riksdagens primärområde får 
regeringen bestämma om. Hit hör bland 
annat sådana föreskrifter från samhället 
som är gynnande för den enskilde, till 
exempel barnbidrag. Riksdagen har dock 
alltid rätt att lagstifta om allt det reger-
ingen får besluta om. Lagar har högre 
ställning än förordningar och riksdagen 
kan därför ogiltigförklara förordningar 
och/eller ta egna beslut.

Vad gäller de grundläggande fri- och 
rättigheterna är de utformade så att 
vissa överhuvudtaget inte kan inskränkas 
genom lag (absoluta rättigheter) och att 
vissa andra kan inskränkas i lag genom 
ett särskilt förfarande (relativa rättighe-
ter). För att relativa rättigheter ska kunna 
inskränkas måste ändamålet till regle-
ringen vara godtagbart i ett demokratiskt 
samhälle, åtgärden får inte gå längre än 
nödvändigt för att uppnå ändamålet, och 
får inte utgöra ett hot mot den fria åsikts-
bildningen. Här finns det nästan inga 

möjligheter för riksdagen att bemyndiga 
regeringen att utfärda förordningar som 
inskränker de grundläggande fri- och 
rättigheterna. Ett undantag är möjligheten 
att inskränka demonstrations- och  
mötesfriheten under just en pandemi. 

Så hur funkar det med begräsningarna 
som drabbat kulturlivet så hårt? Det är 
regeringen som bestämmer det i förord-
ningen om förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga till-
ställningar. Från och med 24 november 
kommer förordningen uppdateras med 
ett tillfälligt maxtak om åtta personer för 
allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar, med undantag för sittande 
publik om högst 300 deltagare. Förord-
ningen utfärdas med stöd av ordningsla-
gen, där riksdagen bemyndigat regering-
en att förbjuda allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar inom visst 
område för att motverka epidemier. I en 
liknande ordning har regeringen kunnat 
besluta att förbjuda försäljning av alkohol 
efter kl. 22. Bestämmelsen inskränker 
ingen grundläggande fri- och rättighet, 
men tillhör ändå riksdagens primärom-
råde. Men här kommer alkohollagen in! 
Riksdagen har där delegerat möjligheten 
till regeringen att kunna förbjuda eller 
inskränka alkoholservering ”om det finns 
synnerliga skäl för det”. På den vägen har 
det varit fritt fram för regeringen att ta 
dessa beslut.

För att sammanfatta: För att regeringen 
ska kunna begränsa förutsättningarna 
för kulturlivets verksamheter så behöver 
de nästan alltid ha blivit bemyndigade 
av riksdagen. I den mån någon grund-
lagsstadgad fri- eller rättighet inskränks 
måste alla krav på bland annat proportio-
nalitet iakttas för att bestämmelsen ska 
vara laglig!

Josefine Mannerfelt
jur. stud.

Var och varannan dag dyker det upp nya beslut och förbud i media som påverkar hur vi 
lever våra liv. Men hur funkar det egentligen? Vem får göra vad? Och hur långt får åtgär-
derna gå? Det och andra frågor beskriver Josefine Mannerfelt i sitt rättsvetenskapliga 
examensarbete hon just nu arbetar med. Symfoni har bett henne reda ut begreppen för 
hur beslut tas om allmänna sammankomster, något som konkret påverkar kulturbran-
chen i dessa tider.

Regeringen och corona-åtgärderna

Snabbguide:
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Egentligen hade Katarina inte en tanke på att börja dirigera. 
Hon ville bara kunna starta orkestern, kunna ge en upptakt.
– Det började med att jag ledde Svenska Kammarorkestern 
ganska mycket från konsertmästarstolen. Till exempel när vi 
studerade in Beethovens symfonier. Först jobbade Thomas 
Dausgaard med orkestern. När han var borta arbetade jag 
vidare. Jag kände att jag behövde gå ifrån och lyssna. Jag 
behövde alltså kunna ge orkestern en upptakt och ville lära 
mig det.

Ringer Jorma Panula
Katarina letade efter kurser och det enda hon hittade var 
ett par helgkurser som SMI, Stockholms Musikpedagogiska 
Institut, anordnade. Från kollegor och musikervänner fick 
hon rådet att ringa Jorma Panula, den legendarisk finska 
dirigenten och pedagogen, som anses ligga bakom det finska 
dirigentundret. Katarina kände sig lite tveksam.
– Men herregud, jag kan inte ringa Jorma Panula. Jag vill ju 
bara lära mig en upptakt!
Till slut ringde hon ändå Maestro Panula. Han tyckte att Ka-

tarina skulle skicka några videoklipp där hon dirigerade. Man 
hon hade ju inga videor.
– Jag är ingen dirigent. Det är nog bäst att jag kommer till dig 
i Helsingfors, sade hon till Panula på telefon.

Och så blev det. Hon fick i uppdrag att studera in en Mozart-
symfoni och åkte till Helsingfors. Hon lyssnade på Jorma 
Panulas klass och när de tog paus var det hennes tur.
– Redan tidigare mitt under lektionen hade en ung kille 
släntrat in. Jag tänkte, vilken dålig disciplin de har. Men när 
jag skulle börja dirigera satte han sig bredvid Jorma Panula 
vid flygeln och de spelade tillsammans. Det visade sig vara 
Mikko Frank, som var hemma och hälsade på sin dirigent-
professor. Så han var med och spelade på min allra första 
dirigentlektion!

Sökte in på KMH
Katarina tog ett par lektioner för Panula i Helsingfors. Sedan 
började han undervisa på Kungliga Musikhögskolan, KMH, i 
Stockholm. Katarina bestämde sig för att söka in, gjorde hela 

Katarina Andreasson är violinist, dirigent och Svenska Kammarorkesterns konsertmästare. Hon är också adjungerad profes-
sor i dirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Lägg till detta en massa annat smått och gott så som konstnärlig 
ledare för Nora Kammarmusikfestival, inspiratör, folkbildare och allmän fritänkare. 

Katarina Andreassons många roller
Konsertmästare, adjungerd professor, konstnärlig ledare... Katarina Andreasson dygn måste var mycket längre än 24 timmar.
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Violinsten KatarinaAndreasson har varit Svenska Kammarorkesterns 
konsertmästare sedan 1996. Foto: Ulla-Carin Ekblom

ansökningsproceduren och kom in.
– Jag hade småbarn hemma men kände ändå att jag verkli-
gen ville göra det här!

Hon påbörjade den treåriga utbildningen år 2003, drog ner på 
takten en aning och blev klar efter fyra år. Hennes inter-
nationella debut blev i Belfast 2006 tillsammans med BBC 
Symphony Orchestra.
– Jag var både solist och dirigent. Det var där det började.

En musikhögskola ska ha en orkester
2012 blev Katarina Andreasson adjungerad professor på 
Musikhögskolan vid Örebro universitet. Hon fick ansvar för 
violin, altfiol och kammarmusiken. Här startade hon Akade-
miska Orkestern.
– Jag tycker att en musikhögskola ska ha en orkester. Nu får 
vi också med de bästa eleverna från kulturskolan och från 
folkhögskolan. 

Hon menar att mentorskap är viktigt så att elever och stu-
denter får förebilder. I Akademiska orkestern gästspelar 
ibland professionella musiker och nu har även ett par lärare 
har börjat i orkestern.
– Nu sist satt Mikael Lindström från Svenska Kammarorkes-
tern och hade sin elev från folkhögskolan bredvid sig. Micke 
spelade förstafagott och hans elev spelade andra. Det är så 
man vill att det ska funka.

Jobbar nära varandra
2019 blev hon adjungerad professor i musikalisk gestaltning 
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och fick ansvaret 
för kandidatutbildningen i orkesterdirigering. B Tommy An-
dersson är professor och ansvarig för masterprogrammet. 
I kollegiet finns också Mats Nilsson och Fredrik Malmberg 
som ansvarar för utbildningen i kördirgering. De jobbar nära 
varandra och har skapat något som kallas Forum.
– Vi turas om att ha föreläsningar. För mig var det rätt natur-
ligt att jag pratade om hur man sätter stråk och om konsert-
mästarens roll. Dels för att jag arbetar som orkestermusiker 
och dels för att jag jobbar mycket med symfoniorkestern och 
stråkorkestern på KMH. Maestro Jorma Panula som fyllde 
90 år i augusti är inbjuden att hålla masterclass på KMH i 
december.

Katarina tycker att det är kul att försöka implementera hur 
man spelar i orkester. Hon menar att det är för lite av det i 
utbildningen.
– Vad går det ut på att spela i en orkester? Hur sorterar man i 
noterna? Alla toner är inte lika mycket värda. Man måste lära 
sig att värdera vad i musiken man kan låta flöda och vad som 
kräver mer koncentration och detaljerad instudering.

Upptakt och första slaget
Katarina berättar engagerat om hur de jobbar med 
workshops där dirigentstudenterna får dirigera och sedan 
tillsammans analysera varför musikerna spelade på de sätt 
de gjorde. Varför blev det plötsligt staccato på några ställen 

och varför musikerna spelade med stort vibrato på andra 
ställen?
– Det här tycker jag är jättekul och spännande. En orkester-
musiker reagerar automatiskt på en dirigents sätt att dirige-
ra och man vet kanske inte varför. Men om man blir tvungen 
att verbalisera vad det var som gjorde att man spelade som 
man gjorde, då börjar man förstå hur det hänger ihop. Det 
räcker med upptakten och sedan det första slaget. Då har 
musikern redan bildat sig en uppfattning.

Fler borde prova dirigentrollen
Katarina trivs i sina olika roller och har inga problem att 
sortera i sina funktioner. 
– Men det jag tycker är självklart som konsertmästare är inte 
lika självklart när jag dirigerar.
Jag tycker att alla musiker borde prova att dirigera så man 
förstå vad det är som händer. 

Att vara dirigent eller spelande ledare innebär helt olika 
tajming.
– Om jag vill få ett kraftigt efterslag så måste jag ligga före 
och slänga ut något som musikerna reagerar på. Det handlar 
om att manipulera och locka fram det man vill få fram.  



12 I SYMFONI I NOVEMBER/DECEMBER 2020

En leende Katarina vid Hjälmaren, ett par stenkast från hemmet i Örebro 

– När man sitter i orkestern så tänker man inte så mycket på 
det här utan man bara reagerar. Det är spännande att testa 
båda positionerna och jag tror att musiker skulle må bra av 
att prova på dirigentrollen.

Kriterier, lagar och krav
Katarina Andreasson har börjat gå en utbildning i hög-
skolepedagogik. Hon tycker att hon behöver lära sig mer 
om det regelverk som omgärdar högskoleutbildningarna. 
Bakgrunden är att Bolognaprocessen, som är ett europe-
iskt samarbete har skapat ett omfattande och i många delar 
svårnavigerat system. I korthet går det ut på att europeiska 
högskoleutbildningar ska vara jämförbara vad gäller exami-
na, poängsystem, utbildningsnivåer och kvalitet.

– Att komma som musiker in i den här världen kan vara lite 
frustrerande. Man måste uppfylla kriterier, följa lagar och 
krav. Därför har jag börjat, tillsammans med flera andra 
lärare på KMH, att gå en högskolepedagogisk kurs. 

Stå upp för musikutbildningarna
Katarina är mycket engagerad i hela utbildningskedjan. Från 
kulturskolan hela vägen upp till musikhögskolenivån. Och att 
studenterna som utexamineras är rustade för verkligheten 
och faktiskt har möjligheten att få ett jobb.
– Jag tänker att om jag lär mig de här reglerna kan jag verka 
fullt ut inom alla nivåer av utbildningskedjan. I en akademisk 
värld där det skrivna ordet dominerar gäller det att stå upp 
för att musikutbildningens värde är minst lika stort som de 
andra högskoleämnena. Det är oerhört viktigt och de behöver 
hända saker annars är vi på sikt illa ute.

Högskolekurserna hon går på är digitala. I våras fick all 
dirigentutbildning ställas om till zoom men under hösten gick 
det att träffas fysiskt. 
– Det var ju långt ifrån optimalt med zoom, men vi gick ige-
nom stora verk och studenterna fick göra scheman, harmo-
nisk analys, studera form och gå djupt in i verket. Det var 
också bra att ge sig tid till det.

Veckan efter att Symfoni träffar Katarina kommer dirigent-
studenter, tonsättarstudenter och Karin Rehnqvist för att ha 
en dags workshop med Svenska Kammarorkestern i Örebro 
Konserthus. Dirigenterna ska bland annat gör Mozarts Jupi-
tersymfoni.
– Vi har delat upp uppgifter och diskuterat verket utifrån det. 
Vi har djupstuderat harmonik, historik och rytmik för att få 
en känsla och kunskap om verket. Men allt mynnar till slut 
ut i: Hur vill du visa det? Det viktigaste för mig är att de vill 
något med stycket och då kan jag hjälpa dem att visa det.

Nora Kammarmusikfestival
Katarina Andreasson startade Nora Kammarmusikfestival 
2012 och året därpå startade hon en orkesterkurs för ung-
domar inom ramen för festivalen. Ytterligare ett år senare 
startades en kammarmusikkurs för vuxna. 
– Vi har inga provspelningar till kurserna. Tanken är att du 
ska få komma och spela med andra, till exempel med de mu-

siker som spelar konserter på festivalen och få en aha-upp-
levelse. Sedan ska du åka tillbaka till din musikskola och vilja 
fortsätta spela.

Kurser i dirigering
Det planeras också en dirigentkurs för musik- och instru-
mentlärare så att de kan utvecklas och leda sina ensembler 
ännu bättre och kunna förmedla ett musikaliskt uttryck. 
Den kursen har inte blivit av ännu men den kommer, lovar 
Katarina. Istället har hon i samarbete med Sveriges Orkes-
terförbund, SOF, genomfört en online-kurs i dirigering för 
hågade musiklärare. Det blev fem entimmeslektioner med tio 
aktiva deltagare (och hur många passiva som helst). I våras 
hade hon två fulltecknade kurser och nu under hösten har 
hon gjort både en steg ett-kurs och en steg två-kurs.
– Det har varit jättelyckat. Jag har fått massor av mejl från 
deltagarna som har sagt att det känts mycket lättare att stå 
framför orkestern efter att ha gått kurserna.

Hon har även gjort ett förslag till en fristående kurs i diri-
gering på Musikhögskolan för musiker och musiklärare till 
nästa höst. Många musiker leder någon form av ensemble 
eller amatörorkester eller håller i olika stämrepetitioner. 
– Kanske finns det fler som vill lära sig en upptakt, som jag 
ville. Man kan göra så mycket mera nytta om man lär sig lite 
grunder i dirigering och framför allt känner man sig mycket 
mer bekväm i rollen.



SYMFONI I NOVEMBER/DECEMBER 2020 I 13

Vi borde dela med oss mer
Katarina tycker att det är lite av folkbildning att lära sig diri-
gera. Hon menar att det finns en attityd till och rädsla inför 
att ställa sig på podiet – att man måste vara perfekt. För att 
musiker kräver det.
– Jag skulle vilja peppa fler att gå en kurs och prova att 
dirigera.

Det finns så oerhört mycket att lära av varandra. Hon tar 
KMH som exempel.
– Den högskolepedagogiska kursen som jag och flera av mina 
kollegor går medför att vi auskulterar hos varandra. Det gör 
att vi börjar diskutera varandras undervisning. Jaha, gör du 
så? Det är ju jättespännande. I den klassiska musikvärlden 
använder vi oss alldeles för lite av varandra. Vi borde ju dela 
med oss mycket mer. Det är konkurrensen som sätter stopp 
för det och den utgår ifrån provspelningar. Det finns en för-
väntan på att man ska vara bäst hela tiden.
– Jag kände av det när jag började undervisa på instrument. 
Halva tiden gick åt att försöka avdramatisera de här förvänt-
ningarna. Det är klart att man måste vara bra, men det är så 
tråkigt om det blir det som är i fokus, att man inte får göra 
fel.

Spela barfota
På Musikhögskolan i Örebro har hon låtit studenterna desig-
na sina konserter. De har fått bestämma ljussättning och hur 
scenen ska se ut. Någon tyckte det var jobbigt med kravet på 
konsertklädsel och att man måste presentera programmet. 
Så Katarina fick frågan: Måste man ha skor på sig eller kan 
man spela barfota? 
– Det bestämmer du själv, svarade jag. Studenten spelade sin 
konsert barfota och kände sig bekväm med det. Hon hittade 
förhoppningsvis sin väg och blev trygg men det. Vem vet, hon 
kanske i framtiden kan vänja sig vid skor också?

Katarina har en avslappnad inställning till den klassiska kon-
serttraditionen. Och hennes studenter har hakat på.
– En gång hade de gjort scenen till ett litet kafé där man 
kunde dricka en kopp te och käka småkakor under konserten. 
Det brukade inte komma så mycket publik så de tyckte att 
alla lika gärna kunde vara på scenen. En annan gång hade de 
ställt upp en soffa på scenen och den som spelade kunde ha 
en kompis som satt i soffan om någon tyckte det kändes bra.

Inte så himla högtravande
Hon menar att det visst kan vara en underbar upplevelse att 
spela en Proms-konsert i London med Svenska Kammaror-
kestern. Men det kan vara en lika fantastisk upplevelse att 
känna hur amatörmusikerna i Halmstads Symfoniorkester 
för ett ögonblick hittar varandra och musiken i Lars-Erik 
Larssons En Vintersaga.
– Den där känslan av att nu hände det! Nu lyssnade alla, 
vi gjorde det tillsammans och vi var här och nu. Att dela 
energier, att ge och få tillbaka, att vara tillsammans och att 
känna delaktighet. För mig är detta vad musik handlar om, 
kommunikation.

Inte så himla högtravande
Katarina gläds åt att jobba med sina studenter, på alla nivåer, 
och hon sitter gärna med och spelar, skrattar och interage-
rar. Hon tycker att det handlar om folkbildning och att alla 
inte nödvändigtvis måste bli musiker. Det behöver verkligen 
inte vara så himla högtravande.
– Jag gillar ordet musikant !

– Det är ett hårt jobb för alla musiker att ta sig in i den här 
klassiska musikvärlden. Nu jobbar jag lika hårt för att fler 
ska våga vara delaktiga och uppleva den fantastiska musik 
som finns där ! Jag vill så gärna luckra upp den klassiska 
miljön så att fler får upptäcka den. Att den inte ska skrämma 
bort människor genom rädsla och prestationsfokus utan att 
den ska vara tillåtande och generös. Jag tror att det sam-
arbete som sker i musiken kan bidra till att vi får ett bättre 
samhälle.

Jonas Nyberg

                                   GotlandsMusiken söker

Trombonist
– en musikalisk kameleont!
Från januari 2022 behöver vi en fantastisk 
och mångfacetterad trombonist! 
Arbetet har stor genrebredd i främst brassextett 
och brunnsensemble men även i storband, blåsorkester 
och sinfonietta – och ibland i militär uniform. Du skall 
även kunna spela ventilbasun, och färdigheter i jazz-
improvisation utgör del av provspelningarna.

Tjänsten utgör en tillsvidareanställning 100% med 
12 månaders provanställning.

Provspelningar genomförs i två omgångar, 
först en digital provomgång med inskickad video sedan 
provspelning på plats. 

Välkommen med din ansökan senast 15 april 2021!
Mer info om tjänsten: 
www.gotlandsmusiken.se/jobba-hos-oss

www.gotlandsmusiken.se
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Frilansavdelningen ǀ E-post: frilans@symf.se

I september valdes jag, efter flera 
månaders uppskjutet årsmöte, till ny 
ordförande för frilansavdelningen! När 
jag tackade ja till att nomineras någon 
gång i februari kunde jag inte ana hur 
situationen för frilansmusiker skulle 
utveckla sig.

I avdelning 14 har jag ett fint gäng med 
flera ledamöter som varit med länge 
och några nya. Vi kämpar på med 
medlemsärenden, möten och långa 
mailtrådar, men det är lätt att känna 
sig maktlös i den situation så många av 
våra medlemmar är i nu.

Nu sitter jag i karantän efter konsta-
terad Covid-19 och visst känns det 
som en bra utgångspunkt för en första 
krönika?

Vi som frilansare och vår ekonomiska 
tillvaro kastas mer än vanligt upp och 
ned i de skiftande besluten om publik-
storlek. En sekund är det 50 personer, 
en annan är det 300 och sedan efter en 
presskonferens så är allt tillbaka på 
ruta ett. Eller kanske ruta noll?

Hur ska vi egentligen förhålla oss till 
dessa siffror? 8, 50, 300, det säger 
ingenting om den faktiska smittorisken 
för vår publik. Förutsättningarna i de 

olika lokalerna är väldigt olika, det går 
inte att jämföra smittorisken i publik-
storlek. Trubbigheten i ordningslagen 
skapar förvirring och osäkerhet inom 
kultursektorn.

Idag är vi i en situation där många läm-
nar yrket och jag tror att fler kommer 
att gå den vägen. Om det blir tillfälligt 
eller permanent är väldigt svårt att 
veta idag. Andra sitter och väntar på 
att jobbsituationen ska lätta, en mycket 
oviss väntan.

Sedan senaste krönikan har Symf 
skickat ut ett brev till arbetsgivarna 
med uppmaningen att värna frilansarna 
just nu – vilket vi är väldigt glada för! 
Många positiva reaktioner från arbets-
givare runtom i landet har kommit in i 
som respons på detta. Det är glädjande 
att flera arbetsplatser vittnar om en 
nyinförd policy att prioritera frilansa-
re framför fast anställda musiker för 
vikariat. Nu hoppas vi på verkstad från 
arbetsgivarna i denna viktiga fråga!

Jag hoppas att alla som var behöriga 
att söka krisstödet från Konstnärs-
nämnden gjorde det och att ni får posi-
tiva besked. Förutom att det förhopp-
ningsvis gör ekonomisk skillnad för 
individen så skickar det en viktig signal 

om att behovet är stort. Vi försöker 
att dela med oss av information kring 
stödpaket och annat som är aktuellt för 
frilansare både i Facebook-gruppen 
och ibland i nyhetsbrev som skickas 
ut via mejl. Och man kan alltid kika 
in på Symfs hemsida där det finns en 
särskild sida med råd och stöd.

Håll i, håll ut – och hör gärna av er!

Chiara Re
Ordförande, avdelning 14, frilans

Några ord från karantänen
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Behöver du få tag i professionella musiker?
Du hittar dem i Frilanskatalogen! 

www.symf.se

Söker du ersättning från a-kassan och fakturerar  
via faktureringsbolag eller egenanställningsbolag?
Om du tar uppdrag och använder ett fakture-
ringsbolag eller egenanställningsbolag när du 
ska fakturera för uppdraget, behöver vi utreda  
om vi ska tillämpa regler för anställd eller 
företagare när du söker ersättning från oss. 
Även antalet uppdragsgivare har betydelse för 
vår bedömning.
Om du tar tillfälliga uppdrag som du fakturerar är 
det viktigt att du får ett avtal eller kontrakt med den 
uppdragsgivare du utför arbete åt. Vi på a-kassan 
behöver få en kopia på avtalet mellan dig och den 
faktiska uppdragsgivaren för att kunna fatta beslut 
om din ersättning.  

Vid avslutat uppdrag är det faktureringsbolaget som 
utfärdar det arbetsgivarintyg som du ska lämna till 
oss. Det enklaste sättet att utfärda ett arbetsgivarin-
tyg är via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu.

Prata med våra specialister
Hör av dig till oss om du har frågor om hur upp-
drag genom faktureringsbolag kan påverka din rätt 
till ersättning från a-kassan. 

Om du är kulturarbetare eller arbetsgivare inom 
kulturområdet kan du ringa vår kultursektion mel-
lan klockan 9 och klockan 10 varje vardag. 

Du hittar mer information om a-kassa och kulturarbete på vår hemsida 
unionensakassa.se/kulturarbete. Har du frågor kan du skicka ett  
meddelande på Mina Sidor. Du kan också ringa oss på 0770-77 77 88.

www..olaffaren.se                                      

Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, mån-fre 11-18  &  lör 11-15

JULKLAPPSTIPS:  Trumpetstrumpor, 
 öjtmugg,  tubaslips,  klarinettmagnet, 
hornkeps,   pianohalsduk,   .olkakform,  
oboepin,  Bachservetter,   fagottpenna, 
G-klavshalsband,  violaduetter,  notljus, 
basharts, Mozartskasse, trombonblock, 
cellonyckelring,  kazoo,  choklad yglar, 
sasaxofonglas,  basklavsörhängen,  tuner, 
gitarrsudd, altklavssmycke...GOD JUL!   

Gå med i 
Symf

Få tre  
månader  
gratis!
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Marie Degener Troelsen

Så skriver Henrik Nordbrandt i sin dikt ”året har 16 månader”. 
Vi är knappt mitt inne i november och ändå känns denna månad 
redan väldigt lång. Fortsätter det som hittills kommer säkert varje 
vecka i november kännas som en månad.
Som i Henrik Nordbrandts dikt.

I helgen hade vi premiär på Malmö Opera.
Det kändes som ett mirakel att nå dit och lättnaden var påtaglig 
då vi efteråt gratulerade varandra (på lagom avstånd).
Det har varit en lång process, och det har känts som att försöka 
springa efter bussen fast i vatten till knäna. Varje dag har inneburit 
nya frågeställningar, nya utmaningar, nya förändringar och 
anpassningar, nya bekymmer. Det är tröttsamt i längden att jobba 
så och att konstant behöva vara så flexibel. En känsla jag tror 
många känner igen i denna tid.

Efter sommarlovet kände jag glädje över att vara tillbaka och få 
jobba igen. Det krävdes lite tillvänjning efter en lång sommar med 
tryggheten i att veta att man själv fick bestämma vilka risker man 
ville ta, att nu plötsligt vara tillbaka i någon form av vardag där 
man inte längre kunde välja vad som var ”absolut nödvändigt”, att 
tvingas använda offentlig transport igen och vara ute bland folk i 
situationer man inte själv rådde över. Samtidigt var det också skönt 
att åter börja musicera och att åter få träffa sina kollegor. Att sitta i 
korsal med avstånd, bra ventilation och kortare pass och ofta i 
mindre grupper visade sig också ha sina fördelar, och det har 
varit intressant att tvingas jobba lite med repetitionsformerna. Det 
sceniska arbetet har dock visat sig vara mycket mera komplicerat. 
Plötsligt blir man varse till vilken grad kreativiteten lever i och av 
samspelet mellan människor. Att stå i en egen liten bubbla och 
spela teater när det inte är tänkt så från början känns märkligt 
fattigt.

Coronarestriktionerna betyder att vi rör oss lite ängsligt mellan 
varandra likt magnetiska poler som stöts ifrån varandra så fort 
någon glömmer bort sig och går för nära någon annan. Våra 
kroppar känns plötsligt besvärliga och i vägen och inga rum känns 
tillräckligt stora.

Jag tror denna ”andra våg” har gjort oss alla lite matta. Det var 
ju inte så att vi inte visste – eller var varnade om – att den skulle 
komma, det är bara det att vi kanske inte var riktigt redo. Mentalt. 
Vi hade väl hoppats på något annat. Att det ville te sig annorlun-
da. Åtminstone att tiden med lägre smittotal skulle vara lite längre. 
Att vi hade hunnit vara igång lite längre och våra frilansare hade 
haft en chans att få lite pengar på kontot. Istället hann många 
teatrar och konserthus knappast sätta på ljusen innan dom fick 
släcka igen. Och åter gå i dvala.

Hur vi på bästa sätt kan kämpa för kulturen just nu vet jag inte. 
Vi har frågat hur det kommer sig, att just vi har tvingats vara så 
gott som stängda så länge och svaret är nog så enkelt som att 

man reglerar det som det går att reglera. Och det är då vi. Just nu 
stänger operahus efter operahus i Sverige ned helt för all aktivitet 
som en reaktion på den stigande smittan i samhället.
Förhoppningsvist fattar politikerna att det också inom kulturen kan 
resultera i en betydande förlust av kompetens och att man måste 
försöka hjälpa kulturbranschen i likhet med andra branscher. 
Förhoppningsvis tänker dom långsiktigt nog till att förstå att det 
kommer en tid efter denna då folk åter vill gå på konserter, på 
teater och på bio och att magin på scenen inte är ren magi men 
faktiskt resultatet av hårt arbete, att kulturlivet inte bara kan resa sig 
ur askan som fågel Fenix och breda starka glittrande vingar över 
en värd i behov av tröst den dagen det blir bestämt, att vi åter får 
öppna dörrarna och tända ljuset. Särskild inte om våra institutioner 
inte finns längre eller inte har råd att producera och om väldigt 
många frilansare tvingats lämna branschen.
 
Man kan försöka se det som en kreativ utmaning, göra det 
bästa av situationen ett tag men ändå kvarstår frågan: Hur länge? 
Hur många Corona-anpassade föreställningar orkar folk se? Hur 
många orkar vi göra?
Jag sitter inomhus i lägenheten på Nörrebro i Köpenhamn och 
drar tröjan tätare runt kroppen. Ute är det grått och plötsligt 
kyligare.

”Året har 16 månader:
November, december, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, november,  
november, november”

Marie Degener Troelsen sjunger i Malmö Operakör och är ledamot i Symfs 
förbundsstyrelse. Foto: Poze, Köpenhamn
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Media ter sig som vansinniga nu för tiden. Gula braskande 
rubriker överallt. Valet i USA, Trump, Coronavirusmutation hos 
minkar, Coronasiffror och rapportering om stigande smitta överallt 
i värden, #metoo’s andra våg har sköljt in över Danmark – och 
det politiska Danmark är pressat av både #metoo och Coronavi-
rus, och det finns skandalmaterial till flera operor just nu. Dessutom 
alla konspirationsteorier.

Mina tankar springer åt alla håll. Tankarna om det nära blandas 
med oro för den generella situationen i värden. Jag försöker hitta 
någon sorts poetisk mening i det hela, men det är svårt och allt 
som händer just nu ute i värden och i mitt lilla hemland känns mest 
som en enda röra som det är omöjligt att hitta någon ordning i. 
Och så är det nog. Det finns inte en mening med allt, men vi kan 
försöka hitta en. Om inte annat får vi konstatera att vi lär oss 
mycket just nu och att inlärningskurvan är brant. 

Jag sitter här och dricker mitt te utan att helt lyckas få upp 
värmen. Medan jag sneglar på nyhetsflödet gläds jag dock 
återigen över att ha förmånen att bo och jobba i ett välfärdssam-
hälle, även om livet med en fot i Danmark och en i Sverige just nu 
är lite extra komplicerat. I våra samhällen finns trots allt marginaler. 
Vi har vårt att kämpa med men är trots allt privilegierade. Och jag 
tycker att pandemin belyser vad vi ska värna om och även vad vi 
kanske har tappat och bör fokusera på att återuppbygga. 
Det finns än så länge plats i vården och vi får röra oss i samhället 
med vissa begränsningar men i huvudsak – framför allt får vi röra 

oss utomhus. Samhället fortsätter – aningen trevande, men står inte 
helt still. 

Det har varit mycket debatt om kulturlivets situation i Sverige, 
och det har gjorts ett gediget gräsrotsarbete. Det har inte varit för 
intet och man lyckades tydligen (bland annat via initiativet Öppna 
salongerna) skapa uppmärksamhet kring oss som bransch även 
om känslan just nu är att vi knappast hann sätta oss i rörelse innan 
vi återigen stoppades och all aktivitet nu återigen är aktivitet på 
trots.
Fast – just nu finns inte mycket annat att göra än att jobba på med 
det vi har och göra det vi kan göra. Vi får ta en dag i taget och 
sätta ton efter ton tills det blir musik. Vi får försöka närma oss 
varandra (fast på avstånd), hålla ihop och göra det vi gör bäst 
– att erbjuda folk glömsel för en stund, ljus i mörkret, inspiration, 
ett nytt perspektiv eller en meditativ stund i en komplicerad värd.

Och på en dag då dom – efter allt att döma – har fått en ny 
president i USA låt mig till slut citera en gammal sådan, därför att 
det ibland finns tröst och styrka i dom mest enkla orden:
”This too shall pass” (Abraham Lincoln)
 

 Marie Degener Troelsen

Dags att nominera!
På Unionens a-kassas stämma i juni ska våra ombud välja styrelse och revisorer. 
Nu kan du som är medlem hos oss nominera personer till dessa uppdrag. 

Vi håller nästa föreningsstämma den 2 juni 2021. Ett av 
stämmans uppdrag är att välja styrelseledamöter, reviso-
rer och valberedning. 

Nu är det dags att nominera för dessa uppdrag 
Nomineringsperioden börjar den 1 december och pågår  
till den 28 februari 2021. Du lämnar dina nomineringar 
på vår webbplats unionensakassa.se/nominera.

Tänk på att den du nominerar måste vara medlem i  
Unionens a-kassa. Personen bör också vara tillfrågad 
innan du nominerar.

Du hittar mer information om oss och om arbetslöshetsförsäkringen på vår 
hemsida unionensakassa.se. Om du har frågor kan du skicka ett medde-
lande på Mina Sidor eller ringa på 0770-77 77 88.



Störande musik

Som tekniker på Visarkivet riktar jag min uppmärksamhet på inspel-
ningarnas fysiska natur, till exempel ljudbandens kondition och 
standard, samt digitiseringsutrustningens begränsningar.
Om vissa villkor för uppspelningen och omvandlingen till fil inte 
uppfylls, förlorar inspelningen i autenticitet: brus och andra 
störningar kan tillföras, tonernas styrkeförhållande kan ändras och 
tonhöjden kan förvanskas.

Jag har länge intresserat mig för audiovisuell reproduktionsteknik, 
såsom bandspelare, grammofoner, film och videokameror, och 
särskilt för hur apparaterna kan användas för att förändra signalen 
på ett kreativt sätt, för att skapa experimentella filmer och musik.

Här vill jag introducera ett omvänt perspektiv: finns det några 
roande eller oroande exempel på hur musik har använts för att 
störa ett tekniskt system?

Säkkijärven polkka
Under Vinterkriget förlorade Finland Karelen och staden Viborg till 
Sovjet 1940, men i början av fortsättningskriget intar finska 
trupper Viborg i augusti 1941. Staden är minerad. Broar och 
posthus exploderar utan förvarning. Ett riskabelt sökarbete för att 
hitta de gömda minorna inleds och efter 17 kraftiga explosioner 
hittas en oexploderad mina, som visar sig vara försedd med en 
mystisk och avancerad utösningsmekanism, vilken analyseras av 
ingenjören Jouko Pohjanpalo vid Yle, den Finska rundradion. Han 
finner att varje mina är försedd med en radiomottagare som driver 
tre stämgafflar stämda i en treklang, vars kombination är unik för 
varje mina. Om en radiosändare på sovjetiskt territorium sänder ut 
motsvarande ackord, bringas stämgafflarna i resonans och sluter 
en strömkrets som detonerar minan. Anledningen till denna 
avancerade finess är att få en möjlighet att avstå från detonationer 
vid en förändring av krigets ställning.

För att förhindra ytterligare explosioner körs transportabla 
radiosändare monterade i bussar till Viborg för att försöka 
överrösta de dödliga treklangerna från Sovjet. En lämplig 
störsignal behöver ha speciella egenskaper: den måsta vara utan 
pauser för att sovjeternas signal inte skall få ett tillfälle att försätta 
stämgafflarna i resonans, den behöver vara polyfonisk och växla 
snabbt mellan en mängd ackord som inte är konsonanta med 
stämgafflarnas toner.

Dragspelsvirtuosen Viljo Vesterinens inspelning av Säkkijärven 
polkka bedöms ha de nödvändiga signalegenskaperna, och den 
sänds tusentals gånger på tre olika frekvenser kontinuerligt, dygnet 
runt, under de höstmånader som batterierna till radiomottagarna i 
minorna beräknas hålla. Den musikaliska försvarsstrategin lyckas 
och inte en enda av de återstående hundratals minorna  
exploderar.

Blåmesen
De som tog del av TV och radioutbudet sena kvällarna på 
1900-talet kanske minns att sändningarna avslutades med tio 
korta tonpulser i snabb följd. Signalen användes av Televerket för 
att stänga av samtliga sändare i landet centralt inför nattens 
sändningsuppehåll.
När Blåmesen gjorde entré som pausfågel på 1960-talet, visade 
det sig att dess sång kunde sammanfalla med avstängningssigna-
lens karaktär, och därför fick den ej sjunga i radio och TV förrän 
distributionen till sändarna digitaliserades på 1990-talet.

En kompositör som medvetet använt denna signal är Zaid Holmin, 
som 19 år gammal 1965 skapade elektronmusikkompositionen 
Genesis med ett par Tandbergbandspelare. För att försäkra sig om 

Mats Lundell jobbar med digitala överföringar av ljud och bild. Han har parallellt med arbetet på visarkivet gjort föreställ-
ningar eller kanske konserter med bandet Asbest som spelar dilletantisk industrimusik (!) på Fylkingen i Stockholm. Just nu 
håller han på med en skiva han hoppas få klar snart som bland annat kommer att innehålla samplat ljud från råttorna som far 
runt i väggarna i hans hem. Mats Lundell publicerade nyligen en artikel på Visarkivets blog som ger ett spännande perspektiv 
på hur musik kan ha funktioner som få kunde ana sig till. Mats gav Symfoni välvilligt  sin tillåtelse att pubicera artikeln.

Radiomina. Foto: Foto: Jouko Kuisma. Viestimuseo, Riihimäki

Viljo Vesterinen, bild från LP, rytmi RILP 7048
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Störande musik att stycket skulle bli det sista som spelades om det sändes i radio, 
avslutade han det med dessa tonpulser. Zaid blev senare kreativ 
programmerare på EMS, Elektronmusikstudion.

Även hiphop-gruppen Just D samplade pipen i låten Fortfarande 
hos J Lindström som därför var bannlyst i radio. Att landets radio 
och TV-nät kunde stängas av på detta sätt betraktades som ett hot 
mot rikets säkerhet.

Den Kinesiska elddraken
Radiovågor respekterar inte nationella gränser och är svåra att 
stoppa, därför uppstår ett problem för länder som vill kontrollera 
medborgarnas tillgång till information.
En energikrävande metod för att hindra informationen, är att 
överrösta radiosignalen genom att sända ut en starkare signal på 
samma frekvens. Vanligtvis bär inte störsignalen på någon 
information i sig, utan den kan bestå av pulserande toner, 
syntetiskt pladder, oväsen eller brus. Störsändaren måste kontinuer-
ligt ställas om till de frekvenser som är aktuella, vilka söks upp av 
speciella lyssningsstationer som övervakar etern. Störsändning var 
en omfattande verksamhet under kalla kriget som sysselsatte 
många och konsumerade stora mängder elenergi.

Ett nutida exempel på störsändare som istället använder sig av 
musik, är The Firedrake, som sänder från kinesiskt territorium för att 
störa ut utländska kortvågssändningar, såsom Radio Free Asia, 
Voice of Tibet och The Sound of Hope- ett internationellt radionät-
verk knutet till Falun Gong-rörelsen.
The Firedrake irriterar radioamatörer med flera, eftersom den når 
hela världen, även på frekvenser som är reserverade för kommuni-
kation och inte rundradio.
Ett radioprogram på kortvåg varar normalt en timme, därför består 
störsändningen av tolv traditionella kinesiska musikstycken med 
sammanlagt en timmes speltid. Efter en timme avbryts störsänd-
ningen så att operatörerna kan lyssna efter om de oönskade 
programmen fortfarande sänder.

Är maskinerna våra vänner?
Människan skapar mer och mer avancerade tekniska system som 
kan te sig hotfulla när vi gör oss beroende av dem. Min förhopp-
ning är att konstnärer utforskar svagheterna hos artificiell intelli-
gens, ansiktsigenkänning, algoritmer och sociala medier med 
mera, och hittar sätt att förvirra dem.

Mats Lundell
Digitaliseringstekniker, Musikverket

Engelskspråkiga förslag på hur man kan förvirra automatisk  
ansiktsigenkänning

Peder Källman Violinbyggarmästare, Göteborg. 
www.pederkallman.se

070-325 21 39

 

www.fioler.se
Medlem av:

Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d’Art 
Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher e. V.

Sveriges Violinbyggarmästare
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symf, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm

Håll avstånd och var 
rädda om er!

Tänk på att hålla det sociala avståndet 
av en liten ren mellan dig och andra 

personer


