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Bästa julklapparna

Det sägs att julhandeln kommer att slå nya rekord i år. Igen! Vi som applådererar Greta Thunberg 
och tycker att hennes insatser för att medvetandegöra oss alla om klimatkrisen är toppen på alla 
sätt. Sen julhandlar vi prylar och tycker att det också känns toppen. Av gammal vana liksom.   
Ska vi ändra något måste vi nog börja med oss själva. Jag ska börja med min familj. Jag ska köpa 
teaterbiljetter, operabiljetter och konsertbiljetter till allihopa. Riktigt präktig ska jag sitta där på 
jualafton och vara självbelåten. Och klimatsmart. Själv önskar jag mig en resa till solen. Fan 
också...

Jonas Nyberg
Redaktör
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Vi närmar oss slutet på vårt nuvarande 
kollektivavtals livslängd och förbere-
delserna inför vårens förhandlingar är 
i full gång hos oss. Det är en stor fördel 
att vi och Musikerförbundet planerar 
att gå fram gemensamt i det som ser ut 
att bli en rörig avtalsrörelse. LO-sam-
ordningen har spruckit i vad som tycks 
bli tre delar. 

Det är därför oklart hur starkt det så 
kallade ”märket” kommer att bli. Vi 
(Symf-SvS) har sällan haft några stora 
bråk om nivån på lönejusteringarna 
men om inte resten av arbetsmark-
naden kan enas om en siffra kan 
det kanske ställa till det. Frågan om 
digitala rättigheter är högaktuell och 
det beror inte bara på DSM-direktivet. 
Det tycks finnas en uppfattning om att 
den tekniska utvecklingen av nya sätt 
att sprida och sända inspelningar står i 
direkt proportion till en sänkning av de 
ersättningar som vi har rätt till. 
Vi måste också vara medvetna om att 
vi går mot en avmattning av ekonomin 
i Sverige och vissa kommuner och 
regioner brottas med rejäla underskott. 
Det kan bli en avtalsrörelse där vi kan 
komma att ställas inför avväganden 
som vi inte är vana vid. Effekterna av 
kulturbudgetens svaga uppräkningar 
riskerar att bli mer än tydliga. 

Riksdagen hade den 6 november en 
heldag i kulturens tecken med två 
seminarier. Ett om principen om en 
armlängds avstånd och ett om musikli-
vets villkor.
I första numret av Symfoni 2018 skrev 
jag om principen ”en armslängds 
avstånd” och uppmärksammade de allt 
tydligare politiska avsikterna att styra 
kulturen. Nu är frågan högaktuell. Inte 
minst beroende på de uppmärksam-
made turerna i Sölvesborg, Nacka och 
Täby. På seminariet i riksdagen verkade 
alla vara överens om principens nöd-
vändighet men ingen kunde egentligen 
klart definiera betydelsen. Den demo-
kratiska utvecklingen ska dock stå över 
principen om armens längd. Därav kan 
man anse att de kriteriekrav som till 
exempel kulturrådet ställer i dag för 

att fördela statliga kulturmedel, inte 
inkräktar på principen att politiker ska 
hålla sig borta från att styra kulturen. 
Det finns en politisk majoritet bakom 
inriktningen och regeringen har utfär-
dat ett regleringsbrev. 

Men vad är det då egentligen för prin-
cipiell skillnad på att demokratiska 
majoritetsbeslut styr skattefinansierad 
verksamhetsstöd på riksnivå mot att 
det görs på lokal eller regional nivå?
Det farliga i att med utgångspunkt från 
ideologiska motiv göra avsteg, tänja på 
principer – och hänvisa till demokratisk 
och samhällsutvecklande nytta – är 
att när en annan majoritet med andra 
värderingar styr så är den principiella 
tröskeln borta. Om det är okej med 
dagens ordning att styra kulturen, hur 
trovärdigt blir det att sedan kritisera 
morgondagens upplevda oordning? Jag 
menar att skadan redan är skedd och 
det manar till eftertanke runt begreppet 
armlängds avstånd och kring en instru-
mentell användning av skattefinansierat 
verksamhetsstöd. 
Vägen till avgrunden är som bekant 
stensatt med goda avsikter.

Seminariet om musiklivets villkor är ett 
stort steg framåt. Kanske inte så myck-
et beroende på det man sa utan mer på 
att det genomfördes. Ett första steg på 
vägen mot den utredning som krävs av 
22 olika organisationer – varav Symf är 
en – i uppropet ”Ett musikliv för alla”. 
Blir den utredningen av är det första 
gången sedan 1970-talet som en total 
genomlysning av villkoren för hela Sve-
riges musikliv sker. Vi behöver ha svar 
på ett antal frågor från politiken om hur 
man ser på framtiden, inte minst för att 
undvika att vi splittrar musikervärlden 
i en dragkamp om pengar mellan olika 
genrer. Att musikerna har enats över 
genregränserna skickar en signal till 
politikerna att nu är det upp till dem att 
ge svar på våra frågor. En utredning 
behövs också som ett komplement till 
den statliga utredningen om konstnä-
rernas villkor som enligt oss innehöll 
stora luckor. 

Betydelsen av en hög organisations-
grad inom fackföreningsrörelsen blir 
allt mer tydlig. Det pågår nu en drag-
kamp mellan de nordiska länderna 
och resten av EU om det ska införas 
lagstadgade minimilöner. Att det blivit 
så beror på låga lönenivåer i vissa 
länder i kombination med mycket svaga 
fackföreningar, i motsatts till hur det 
är i Norden. Vi måste ha all respekt för 
viljan att med andra metoder höja de 
löjligt låga lönerna, men vi ska i och 
med det inte göra avkall på hur vi han-
terar vår lönesättning. 

Den geografiska åsiktsskillnaden går 
genom alla nivåer, från fackförening-
arnas internationella organisationer 
upp till EU-kommissionen. Det avgörs 
nu hur mycket de löftensom gavs i 
samband med beslutet om den sociala 
pelaren – att den nordiska modellen för 
lönebildning ska kunna bibehållas – är 
värda.
Även om vi nu lyckas behålla ett undan-
tag i Norden så visar det på vikten av att 
vi behåller vår starka representativitet, 
hög anslutningsgrad, inför framtida 
utmaningar av den svenska modellen. 

Gunnar Jönsson 
förbundsordförande

Goda avsikter på väg till avgrunden
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Undersökningar pekar på att 1 av 4 
musiker i Sverige har tinnitus och 
att mer än hälften av landets 
klassiska musiker är oroliga 
för framtida negativ hörsel
utveckling. Känner du till 
dina rättigheter, möjlighe
ter och skyldigheter som 
rör hörseln? Vår föreläs
ning ger förebyggande 
kunskap kring hur du för
bättrar din ljudmiljö, mins
kar risken för hörselskador 
men även vad du kan göra 
om du drabbats av problem. 

Ljuv musik idag! 

Med öra för orkester, som 
drivs av Sveriges Orkester
förbund, föreläser för orkestrar 
och institutioner över hela 
landet. För bokning eller mer 
information, se orkesteröra.nu 
eller kontakta oss på  
0705611050.

Tinnitus imorgon?

Nominera förtroendevalda till a-kassan
På Unionens a-kassas stämma i juni är det dags att välja styrelse och  
revisorer. Du som är medlem kan nominera personer till uppdragen. 
Nästa föreningsstämma är den 3 juni 2020. Ett 
av stämmans uppdrag är att välja nya styrelse- 
ledamöter, nya revisorer och en ny valberedning.

Nu är det dags att nominera för dessa uppdrag. 
Nomineringsperioden startade den 1 december 
2019 och pågår till den 28 februari 2020. 

Alla nomineringar skickas via ett formulär på 
vår webbplats unionensakassa.se. 

Även nomineringarna till valberedning görs via 
formuläret, men de kommer inte att hanteras 
av valberedningen, de lämnas till valt utskott på 
stämman.

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

Tänk på att den du nominerar måste vara medlem i Unionens a-kassa!

Stipendier
för förkovran och utbildning  

av sångare, dansare, musiker och  
andra som varit verksamma på
Drottningholms Slottsteater

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser stipendier för 
 sångare, dansare, musiker och andra  konstnärskategorier 

samt teknisk personal som har varit verksamma på 
Drottningholms Slottsteater.

Stipendierna skall gå till förkovran och utbildning  
inom yrket, företrädesvis inom slottsteaterns 

 repertoarområde. Hur stipendiet använts skall redovisas  
i efterhand. Meddelande om beviljade stipendier  

lämnas under våren 2020.
Stipendier kan också sökas för vetenskapliga 

 forskningsarbeten som är relevanta för 
 Drottningholmsteaterns verksamhet.  

För dessa arbeten skall en namngiven referens anges.
Skriv en kortfattad beskrivning, max en A4,  

om vad stipendiet skall användas till och skicka den  
till Drottningholmsteaterns Vänners kansli,  
Box 6, 178 02 Drottningholm eller e-post till 
dtv@drottningholmsteaternsvanner.se senast  

fredagen den 31 januari 2020.

DROTTNINGHOLMSTEATERNS VÄNNER
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Det som inte ligger till grund för SGI 
är exempelvis kostnadsersättningar, 
stipendier, bidrag, gåvor, arv, aktie-
utdelningar, ersättning för inkomst-
bortfall, sjuklön och avgångsvederlag. 
Socialförsäkringssystemet finansieras 
av sociala avgifter på inkomst av arbete. 
Det är därför endast inkomst för vilken 
man betalar skatt, arbetsgivaravgifter 
och egenavgifter som ingår i ens SGI. 
Därför är till exempel inkomst av kapi-
tal inte möjlig att räkna in i SGI:n.

Vid anställning
Det är ganska lätt att räkna ut vilken 
SGI du har om du har en anställning. 
Då tittar man helt enkelt tillbaka på 
de senaste sex månaderna och räknar 

om det till en årlig inkomst. Om du 
dessutom vet vad du kommer att tjäna 
kommande sex månader så räknar 
man på den förväntade inkomsten. Om 
du inte har en rejäl löneökning på lut 
så blir resultatet ungefär detsamma. 
Högsta möjliga SGI är 8 prisbasbelopp 
och i år betyder det att du inte kommer 
att få tillgodoräkna dig årsinkomster 
över 372 000 kronor, vilket motsvarar 
en månadslön på 31 000 kronor.

Frilansare
För frilansare kan det vara knepigare 
att räkna ut vilken SGI man har. Om 
du inte vet vad du kommer att få för 
framtida inkomster ska du räkna på 
inkomsterna sex månader tillbaka. 
Om du har haft arbete varje månad av 
de sex senaste månaderna är det den 
inkomsten (som dubblas så att den blir 
en årsinkomst) som utgör din SGI. Det 
räcker med att du har jobbat en dag 
varje månad för att den ska räknas men 
det får inte finnas några glapp som är 
längre än en månadsperiod. Om du inte 
får ihop en sexmånadersperiod får man 
istället titta framåt. Då är grundregeln 
att den framtida inkomsten ska komma 
från ett arbete som har tillträtts. Det 
kriteriet kan vara svårt att uppfylla för 
exempelvis frilansande musiker. Men 
lite hopp finns det. Läs mer under SGI-
skydd längre fram i artikeln.

Ett exempel kommer här: Maria vill 
ha tillfällig föräldrapenning (vård av 
sjukt barn) den 30 november 2019. Eva 
har haft olika uppdrag, hon arbetade 
50 procent från juni till september, 
tog ströjobb i oktober och november 
men har fått ett halvårsvikariat från 1 
december 2019.
Finns det inkomst sex månader i följd 
räknar man på den inkomsten, men 
bara på arbete som har tillträtts. Eva 
har inte tillträtt heltidsvikariatet ännu 
och därför räknas SGI av inkomsten 
från juni till november gånger två. Hade 
hon begärt tillfällig föräldrapenning 
den 1 december då hon hade tillträtt 
vikariatet hade hon fått SGI:n beräknad 
på den kommande inkomsten.

Beräkning SGI av näringsverksam-
het
Om du har startat en verksamhet, 
till exempel en enskild firma eller ett 
handelsbolag, gäller speciella regler 
under de första tre åren. För nystar-

tad verksamhet har man under de 36 
första månaderna nämligen rätt till SGI 
utifrån en så kallad jämförelseinkomst 
från Statistiska Centralbyrån (SCB). En 
sökning på SCB:s hemsida visar att en 
musiker enligt dem tjänar 37 100 kr i 
månaden i genomsnitt. 

När 36 månader har passerat ska 
Försäkringskassan beräkna SGI utifrån 
inkomstbeskattningen de senaste tre 
åren, det vill säga näringsverksamhet-
ens överskott. Allt detta går att läsa 
mer om i Riksförsäkringsverkets all-
männa råd (RAR 2002:2) om sjukpen-
ninggrundande inkomst och årsarbets-
tid. Här finns en hel del fakta att hämta.

Kombinatörer
Kombinatörer är personer som har 
både inkomst av anställning och in-
komst av näringsverksamhet. Därför 
ska de ha både SGI av anställning och 
SGI av näringsverksamhet.
En person med egen näringsverksam-
het bedöms arbeta i någon utsträckning 
under hela året även om den säljande 
tjänsten är mer säsongsbetonad. Ur 
ett musikerperspektiv skulle det kunna 
vara en frilansare som försörjer sig 
som musiklärare men under som-
maren har återkommande jobb som 
musiker på en sommaropera som hen 
fakturerar. Det är viktigt att räkna för-
väntad inkomst av anställning och nä-
ringsverksamhet för samma tidsperiod. 
Det kan så klart vara problematiskt ef-
tersom inkomst av näringsverksamhet 
oftast beräknas på gamla inkomster.

Vi tar ett exempel
Andreas vill vara föräldraledig med 
barnen i juli månad 2019. Han är musi-
ker med egen turnéverksamhet sedan 
många år. Han arbetar deltid med den 
verksamheten. Övrig tid jobbar Andreas 
som lärare inom kommunala musik-
skolan. Han har följande deklarerade 

Information från Symf

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Den används för att räkna ut hur mycket du får i ersättning när du har föräldra-
penning eller sjukpenning. Hur stor din SGI blir räknas ut av Försäkringskassan och grundas först och främst på din inkomst 
från arbete. Utöver den inkomsten kan lön under uppsägningstid, betald inarbetad semester, statlig lönegaranti och lön under 
utbildning också ligga till grund för SGI.

Vilse i sjukpenningsträsket?

Fo
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överskott från sin firma (näringsverk-
samhet):
2016: 97 000 kr, 2017: 102 000 kr, 2018: 
100 000 kr
Från kommunala musikskolan har han 
haft följande inkomster (anställning):
2017: 150 000 kr, 2018: 189 000 kr

Nu frågar Försäkringskassan hur han 
arbetar under 2019. Han har sålt in sin 
musikverksamhet rejält och turne-
rat regelbundet under våren och har 
projekt som fortsätter under hösten. 
Därför har det inte blivit så mycket un-
dervisning i musikskolan. Det betyder 
att intäkterna i firman ökar jämfört 
med tidigare år och att inkomsten av 
anställning minskar jämfört tidigare 
år. Inkomsten från näringsverksamhet 
2016 till 2018 ger ett genomsnitt på  
99 700 kronor och inkomsten av an-
ställning för år 2018 var 189 000 kronor.

Försäkringskassan ber Andreas om en 
halvårsrapport för 2018. Den visar ett 
resultat av 160 000 kronor. Efter avdrag 
för egenavgifter på 25 procent återstår 
120 000 kronor. Ett årligt resultat skulle 
alltså motsvara 240 000 kronor. För-
säkringskassan ber om anställnings-
inkomst och arbetstid i anställningen 
de senaste sex månaderna. Den är 
sammanlagt på 21 000 kronor vilket ger 
en förväntad årlig inkomst på 42 000 
kronor. Andreas får nu en SGI på 42 000 
kr av anställning och 240 000 kr av nä-

ringsverksamhet. Försäkringskassan 
kollar alltså på inkomster under tidi-
gare år men måste beräkna SGI utifrån 
den aktuella inkomstsituationen.

Egenanställda
Det är personer som arbetar mot 
faktura men inte har en egen firma. De 
kan istället ha slutit ett avtal med ett 
företag som sköter administration som 
fakturering, lön, skatter och avgifter. 
Sådana upplägg innebär att personerna 
faktiskt har SGI av anställning. När det 
här funkar som det bör ska egenan-
ställningsföretag betala sjuklön till 
och med dag 14 med stöd av regler i 
sjuklönelagen.

SGI-skydd
Om man har kvalificerat sig för en SGI 
finns det möjlighet att behålla den trots 
att man inte längre arbetar eller arbe-
tar mindre. Exempelvis om:
Man är helt eller devis arbetslös och är 
anmäld som aktivt arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen 

Man studerar med studiestöd, en 
studiemedelsberättigad utbildning eller 
inom eget yrkesområde

Man vårdar barn (från barnets ettårs-
dag måste man ta ut föräldrapenning)

När arbetsförmågan är nedsatt med 
minst en fjärdedel på grund av sjukdom

SGI-skydden löper utan tidsbegräns-
ning fram tills man fyller 65 år. Om 
man helt avbryter arbete som ligger 
till grund för SGI är inkomsten skyddad 
mot sänkning – oavsett vad man gör, 
under tre månader så länge man inte 
påbörjar ett nytt arbete som kvalifice-
rar för ny SGI.

Orkar du ett exempel till?
Sara är violinist och tar alla jobb hon 
kan få. Så har hon arbetat i flera år. 
Senaste produktionen hon spelade i var 
i mars och anmälde sig sedan direkt till 
Arbetsförmedlingen.
Sara ansöker om föräldrapenning i juli. 
Vid Försäkringskassans utredning visar 
det sig att Sara inte har haft arbete 
som pågått minst sex månader i följd. 
Däremot har hon inkomst av årligen 
återkommande arbete. Kontrolluppgif-
ten föregående år visar bruttoinkomst 
180 000 kronor från olika uppdrags-

givare. Sara har svårt att säga vad 
inkomsten förväntas blir i år men hon 
tror att den blir ungefär som förra året. 
Försäkringskassan kommer fram till 
att hennes SGI blir 180 000 kronor av 
årligen återkommande arbete som hon 
skyddar mot sänkning tack vare att 
hon är anmäld som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen. Hon kan alltså få 
föräldrapenning från 1 juli trots att hon 
senast arbetade med inkomst i mars.

Alltså:
Man måste ha inkomst av arbete för att 
få SGI

Man får inte SGI på stipendier, bidrag, 
kostnadsersättningar och dylikt

Skyddsreglerna för SGI är omfattande 
och erbjuder i princip skydd för alla om 
man håller sig till förutsättningarna för 
skydd

Reglerna om SGI är generella och sär-
behandlar inte olika yrkesgrupper

Jonas Nyberg

Dags 
att söka 
stipendium
Stiftelsen RABIOKA
lämnar understöd för 
beredande av utbildning 
eller fortbildning till en 
erkänt begåvad musiker 
inom områdena klassiskt 
och jazz. Varje år lämnas 
stipendier till enskilda 
personer om 25.000 kr.

Sista ansökningsdag 
1 april

Mer info och kontakt: 
www.rabioka.se

Ska du vara hemma med sjukt barn? Kolla din 
SGI! Foto: Jane Lund
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Medlem i fokus

Man brukar säga att musikers viktigaste instrument är öronen. Därför är alla hörselförändringar ofta ett dråpslag och ställer 
allt på ända. För Torbjörn Lundberg, trombonist i Gävle Symfoniorkester, kom förändringen plötsligt. Från en dag till en 
annan. Han tyckte att hans eget spel lät bedrövligt och för ett år sedan ringde han till mig för att jag skulle komma upp till 
Gävle och hjälpa honom att avsluta sin musikertjänst. Men han gav inte upp sin tjänst och nu ett år senare, när vi träffas för en 
pratstund, är han fortfarande kvar i orkestern. 

Som en slagborr i örat

I början av år 2015 satt Torbjörn Lund-
berg och värmde upp på podiet i Gävle 
Konserthus. Han tyckte att det skrällde 
och lät konstigt när han spelade.
– Jag kände inte igen mig när jag värm-
de upp. Jag kunde inte förstå att jag 
hade tappat formen så fort. Jag hade ju 
övat dagen innan och då hade det låtit 
som vanligt.

Dagen innan hade han också suttit i 
provspelningsjury. Orkestern sökte 
en trombonist. Det hade varit en lång 
dag men det hade inte varit speciellt 
ljudstarkt. Nu hade han plötsligt en helt 
annan upplevelse av sitt eget ljud. Och 
andras.
– Det lät konstigt. Alla spelade så 
dåligt.

Han spelade hela den produktionsveck-

an och tyckte att den funkade ganska 
bra ändå.
– Det var mer som om jag hade en kraf-
tig förkylning. 

Men ”förkylningen” gick inte över och 
veckan därpå gick han till vårdcentralen 
och träffade en läkare. Läkaren sa att 
han hade vätska bakom trumhinnan 
och att det var anledningen till att det 
skrällde. Det skulle visa sig vara en helt 
felaktig diagnos, men det visste han 
inte då.
– Jag hade mycket distorsion och orent 
ljud i ett frekvensområde, framför allt i 
lilla oktaven. Det som var dumt var att 
det skulle kunna hålla i sig i upp till 12 
veckor.   

Han spelade nästan ingenting under 
semestern och besvären försvann mer 

eller mindre. Men i samband med den 
första abonnemangskonserten under 
hösten kom hörselproblemen tillbaka.
– I slutet på första delen före paus 
skrällde det till ordentligt. Efter paus 
spelade jag utan att veta vad jag höll 
på med. Det var ett fantastiskt oväsen, 
speciellt från flöjter och trumpeter.

Torbjörn skrev en egen remiss till öron, 
näsa, hals på Gävle Sjukhus (man kan 
göra det på vårdguiden). Inget hände 
dock. Han fick vänta länge. Först i 
januari 2016 blev han kallad till en hör-
selundersökning. Under tiden fortsatte 
han att jobba i orkestern.
– Jag spelade allt sämre och för första 
gången började jag kixa. Jag som 
knappt visste hur man gjorde det! Jag 
försökte kompensera för mitt trombon-
ljud som jag tyckte lät helt fel. 

Bastrombonisten Torbjörn Lundberg på sin hemmaplan, Gävle Konserthus.
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På sjukhuset i Gävle fick han äntligen 
göra riktiga hörseltester. Det visade sig 
att han hade typiska bullerskador på 
öronen. Det konstaterades också att 
han hade tinnitus.
– Jag som är musiker borde ju veta 
vad tinnitus är. Jag trodde det var höga 
toner som tjuter. Men tinnitus är allt 
det ljud som man hör som inte kommer 
utifrån. 

Han fick kontakt med Artist- och musi-
kerhälsan i Malmö och fick träffa läka-
ren Karin Engqvist och audiologen Per 
Broms. De konstaterade också att han 
hade hörselnedsättningar och tinnitus.
– En förklaring kunde vara att musk-
lerna kring hörselbenen var trötta och 
inte riktigt visste hur de skulle hantera 
ljuden som kommer in. De krampade 
ibland och gjorde högfrekventa rörelser 
som skapade ett distorderat ljud som 
ifrån en slagborr.

Att spela i orkestern blev allt mer pro-
blematiskt.
– Jag hadde jättesvårt att spela och 
hemskt svårt att höra. Jag visste ibland 
inte var jag var i musiken. Och dessut-
om kände jag av stressen som uppkom 
i allt det här. Jag hade absolut ingen 
kontroll alls.

Han fick tydliga instruktioner att alltid 
spela med hörselskydd. Det gör han nu. 
Inte alltid när han övar själv men alltid 
med orkestern.

– När det var som värst var det som om 
någon stod med en gatuborr tätt intill. 
Fast jag spelade med en 15 decibels 
dämpning och med övningssordin 
lät det ändå som någon stod där och 
borrade. 

Torbjörn var sjukskriven under en peri-
od för att öronen skulle få vila. Men det 
hjälpte inte mycket. Trots åtta veckors 
frånvaro gav inte problemen med sig.
– Det bästa med mitt spel har alltid va-
rit mitt sound. Nu hatar jag mitt sound. 
Allt låter illa.

Hans hörselskada har gjort att han 
har tappat mycket övertoner. Han hör 
dem inte och han tycker att det saknas 
lyster. 
– Det försöker jag dumt nog kompen-
sera för genom att pressa upp klangen. 
Men det gör bara att det lättare kixar. 
Audiologen Per Broms sa att det kan-
ske skulle ta upp till ett halvår att vänja 
mig vid mitt nya sound men jag har 
fortfarande inte gjort det.

För ett år sedan var Torbjörn beredd att 
ge upp. Han hörde av sig till Symf för 
att få hjälp med att förhandla ett avslut 
på sin tjänst i Gävle Symfoniorkester 
och diskutera villkoren under ett möte 
med representanter för ledningen. Jag 
och Torbjörn träffades och pratade. Jag 
frågade då hur han definierade sig själv 
och han svarade, efter en stunds efter-
tanke, att han var Torbjörn trombonis-
ten. Vi pratade om huruvida han tyckte 
att han och hans arbetsgivare uttömt 
alla möjligheter och provat alla meto-
der för att han skulle kunna fortsätta 
jobba eller inte. 
– När vi träffade arbetsgivaren hade jag 
ändrat mig och det var nog rätt beslut.

En av åtgärderna för att få Torbjörn att 
lära sig handskas med att spela med 
ett sound som han själv inte gillar var 
att boka ett möte med en coach. Valet 
föll på Rex Martin, amerikansk tubaist 
och numera bosatt i Schweiz. 
– Han jobbade mycket med att man ska 
ha en inre bild om hur man vill att det 
ska låta men släppa resultatet, alltså 
hur det låter. Det är knepigt. Tanken 
är att nästa ton som kommer inte ska 
påverkas av den man just har spelat. 

Jag måste erkänna att jag inte riktigt 
förstod vad han menade. Jag spelade 
för honom och så säger han: Nu lät det 
bättre. Men jag hörde ingen skillnad 
alls. 

En annan coach som fanns på närmare 
håll var Bodil Rummelhoff. 
– Hon var tidigare oboist i Kungliga 
Filharmonikerna och har själv haft en 
resa med spelproblem. Hon tappade 
sin naturlighet i spelet. Hon insåg att 
hon hade en felaktig föreställning om 
att hon måste spela perfekt för att 
platsa och trodde att hon kunde göra 
det genom att kontrollera sig själv och 
sitt spel på olika sätt. Det gjorde henne 
spänd, stressad och orolig, vilket ledde 
till att hon istället presterade på en 
sämre nivå än hon annars skulle ha 
gjort.

Bodil Rummelhoffs pedagogik liknade 
Rex Martins men var ännu mer fokuse-
rad på detaljer. Man ska gå in i bilden 
av hur man spelar och gå tillbaka till 
de lyckade tonerna. Man ska strunta i 
resultatet och bara göra det. Experi-
mentera och våga och bara vara i nuet, 
berättar Torbjörn. Det är inte så lätt 
att förklara och det kanske låter som 
flum. Det handlar egentligen om att 
bara spela på med bilden vad en vacker 
klang är och så bara göra det. 

– När det som var som värst för mig 
visste jag nästan inte hur man spe-
lade trombon. Jag hade ingenting att 
luta mig på. Jag hade börjat ändra på 
massa saker för att hitta tillbaka. Förut 
spelade jag bara utan att tänka på vad 
jag gjorde. Jag hade inga som helst 
problem. 
 
När Torbjörns hörsel hade försämrats 
frågade han sina kollegor: Låter inte 
den här tonen konstig? 
– De bara tittade på mig och sa att det 
låter som vanligt.

Hans kollegor har varit bra och stöttan-
de. De har märkt att han har haft (och 
har) det jobbigt men de tycker att det 
funkar bra. 
– Det är mest jag som inte tycker att det 
gör det.

Sjunde läget på en bastrombon. Fullt drag!
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Ljudkabin
Ljudisolerade övningsrum 
som man monterar själv

Sparta System ab
www.spartasystem.se

När man
vill öva
utan att
störa sin
omgivning.
Flera
storlekar.

0730-211 472

!

!!

!!
 

-move better to play better 

Introduktionskurs i Timani: 

Stockholm 25 – 26 januari 2020  

Anmälan/info till Sigrid Egtvedt  

musikerfriskvard@gmail.com  

Fortbildningsdagar och workshops för  

kulturskolor eller orkestrar  

anordnas på förfrågan. 

 

För mer info och uppdaterad kurskalender se 

www.timani.no/kurs 

www.musicianshealthandmovement.com 

 

 S T R Å K S T U D I O N
VIOLINATELJÉ

Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

Tegnérvägen 5b
802 67 Gävle
073-5150992

michael@wallmo.com
wwwww.thebowstudio.com

Han har tillbringat en hel del timmar 
med Bodil och han tycker att det har 
förändrat något. 
– Det går upp och ner, till och med från 
dag till dag, men på lång sikt kan jag 
ändå se att det har blivit en viss utveck-
ling och att jag kommer tillbaka till det 
naturliga. 

Han spelar in ibland när han övar och 
han tycker att det låter ungefär som 
förr i tiden. Det kan han faktiskt höra. 
Han tycker dock att det är hemskt job-
bigt med flöjt och trumpet.
– Men det är jag inte ensam om, säger 
han med ett skevt leende.

Han går också regelbundet till både 
sjukgymnast och naprapat. Den senare 
tyckte att han var alldeles för sned i 
kroppen. Bland annat var höger axel för 
långt fram. Det är inte ovanligt bland 
trombonister.
– Det har ju göra att man måste nå ner 
till sjunde positionen med draget. Om 
man sitter parallellt med axlarna når 
man kanske till fjärde, femte posi-
tionen. Sen är vänstersidan alldeles 
för stel och dessutom håller man en 
bastrombon med bara tre fingrar. Tum-
men och långfingret måste jag ha för 
att sköta ventilerna. 

Många år av trombonspelande har gått 
sedan Musikhögskolan i Göteborg på 

80-talet. Till Gävle Symfoniker kom han 
1992 via Oslo Filharmoniker och Stora 
Teatern (numera Göteborgsoperan). Om 
han skulle skicka en hälsning till da-
gens musikstudenter och unga musiker 
skulle det var den här:
– Lär dig att använda skydd innan det är 
för sent. Det blir så mycket svårare när 
man är äldre.

Vardagen är också förändrad. Om nå-
gon tappar ett handtag från varukorgen 
i en affär så bara smäller det till och 
skräller jättelänge i hans öron. Och or-
kesterns uppehållsrum i konserthuset 
är ljudstarkt och han får ingen vila. 
– Jag använder elektroniska hörsel-
skydd med dynamisk dämpning. De 
dämpar mer ju starkare ljudet blir. 
De har också minst oklusionseffekt, 
alltså det som händer om man stop-
par fingrarna i öronen. Då hör man 
helt plötsligt hur ens käkar rör sig när 
man tuggar och alla ens egna inre ljud 
förstärks. 

Att spela med de här hörselskydden 
erbjuder vissa svårigheter. De går att 
ställa in i två olika dämpningslägen, 
9 respektive 15 decibel. I det svagare 
läget förstärker de svaga ljud. Det blir 
en kompressoreffekt. Då förstärks 
bakgrundsljud från andra yttre ljud 
som exempelvis fläktar och papper-
svändningar. 
– Det har därför tagit en stund att förstå 
hur svagt det låter när jag spelar svagt 
eftersom hörselskydden förstärker det 
jag spelar. Man tappar mycket informa-
tion med hörselskydd. Det är som att 
måla utan att se alla färger eller som 
att äta godis med pappret på. 

Nu tänker han att livet går vidare även 
om han skulle råka kixa. Om han hade 
gjort det förr när han var som hårdast 
mot sig skulle han ha blivit helt knäckt. 
– Nu försöker jag att dra ner kraven 
på mig själv en aning. När det var som 
värst tänkte jag att jag inte kan sitta så 
här i 15 år till och undra över vilken av 
alla tonerna jag hör som är min egen. 
Så är det inte nu. 

Jonas Nyberg

Torbjörn proppar igen med dynamiska skydd
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Artister i Serbien

Den sista anhalten på Symfonis resor i österled blev Novi Sad i regionen Vojvodina i norra Serbien. Där ligger landets äldsta 
teater, den Serbiska Nationella Teatern. Där finns opera, teater och balett. I juni hade man premiär på Verdis Rigoletto i en 
riktigt klassisk uppsättning. Succén var ett faktum och publiken jublade i salongen. Då var det feststämning men vardagen för 
de anställda är mindre glamorös. Underbemanning, dålig arbetsmiljö och obefintligt fackligt inflytande präglar arbetslivet.

“Vi behandlas som sopor”

Efter att Slobodan Milosovic förlorade 
presidentvalet år 2000 och försvann ur 
den serbiska politiken andades liberala 
politiska krafter frisk luft. Men fristen 
blev inte långvarig. Serbiens Progres-
siva Parti under ledningar av Alexander 
Vucics blev största parti efter valet 2012 
och det högernationalistiska partiet 
har sedan dess kopplat ett allt hårdare 
grepp om landet. Sedan 2017 är Vucic 
Serbiens president, efter ett val som 
många anser riggat. Vucics Serbien 
präglas av betydande korruption och 
en hård styrd media. Den politiska 
toppstyrningen är påtaglig och de de-
mokratiska processerna haltar rejält. 
Allmänhetens förtroende för politiker 
och beslutsfattare på alla nivåer är i 
allmänhet extremt lågt, i synnerhet i 
intellektuella kretsar. Förtroendet för 
fackföreningar är också lågt och an-
slutningsgraden blir allt lägre, för varje 
år som går.

Sofija Stanic, är förtroendevald och 
operakörens representant för det 
serbiska musikerförbundet, Sindikata 
Muzicki Umetnika. Det är ofta motigt 
och otacksamt. 
– I Serbien behöver inte arbetsgivaren 
ta hänsyn till fackens krav om inte de 
har under 50 procent av de anställda 
som medlemmar, säger hon.

Det är inte många arbetsplatser som 
når upp till den siffran. Operakören är 
nära men det går trögt att rekrytera 
nya medlemmar. Dessutom konkur-
rerar flera olika fackförbund med 
varandra vilket splittrar och gör dem 
om möjligt ännu svagare.

Den offentligt finansierade kulturen får 
inte med automatik pengar som räcker 
till verksamheterna och teatern i Novi 
Sad är inget undantag. Den regionala 
politiska ledningen har infört anställ-
ningsstopp och håller på att ta ett 

beslut om hur många tjänster som får 
finnas inom teaterns olika avdelningar. 
Förslaget skulle innebära ytterligare 
neddragningar och de vakanser som nu 
finns skulle inte få fyllas. Kören, som 
redan nu är underbemannad, kämpar 
med näbbar och klor för att stoppa 
förslaget.
– Vi skrev ett öppet brev till styrelsen 
för teatern och beskrev det orimliga i 
personalsituationen. Det saknas mu-
siker i orkestern, sångare i kören, tek-
niker på scenen och varenda avdelning 
går på knäna. Vi fick chefen för opera-
sektionen att skriva under brevet men 
vi fick ingen reaktion alls från styrel-
sen. Det känns tröstlöst, säger Sofija.

Sångare och musiker kunde tidigare gå 
i pension vid 55 års ålder. Nu är det 65 
år som gäller och det innebär att inga 
nya instrumentalister eller sångare 
anställs eftersom de äldre inte slutar. 
Operakören lider av en alltmer åldran-
de medlemsskara.
– Så nu är vi färre och ska sjunga läng-
re. Dessutom är ungefär tio procent 
borta av olika anledningar. De är sjuka, 
föräldralediga och vissa är för gamla 
för att agera på scenen, säger Sofija 
Stanic.

Zeljko Andric är baryton och solist – det 
är han som sjunger titelrollen i Rigolet-
to. Han är fackligt engagerad och är be-
kymrad över artisters status i Serbien.
– Vi behandlas som dörrmattor. Vi är 
inte många operasolister i det här lan-
det men ändå behandlas vi som sopor, 
säger han.

Han menar att ingen tar ansvar för 
arbetsmiljö eller de anställdas hälsa. 
Som facklig förtroendeman tog han ini-
tiativ till att en brandingenjör gjorde en 
besiktning av teatern. Dennes bedöm-
ning var inte nådig.
– Om en brand skulle bryta ut skulle 

ingen överleva. Ingen! Vi har så stora 
problem på vår teater. Ta slottet i Rigo-
lettos dekor som väger 1300 kilo och 
det finns bara åtta tekniker som sköter 
både ljus och scenteknik. De har inte en 
chans om något skulle gå fel under ett 
scenbyte. Jag har pratat inför styrelsen 
för operan och påtalat det livsfarliga 
i att vara så underbemannade. Men 
ingen lyssnar. Det märkliga är att vd för 
operan är ansvarig om något händer 
men det är styrelsen som tar besluten. 
Det är en milt sagt komplicerad situa-
tion, säger Zeljko.

Anställda musiker på den Nationella 
Serbiska Teatern i Novi Sad tjänar un-
gefär som genomsnittet i landet men de 
flertalet måste jobba extra vid sidan av 
för att få ekonomin att gå ihop. 
– Om du vill ha mat måste du jobba vid 
sidan av, konstaterar Sofija Stanic.

Jovanka Mazalica spelar fiol i operaor-
kestern. Hon har en stråkkvartett med 
tre andra kvinnor från orkestern. De 
har spelat tillsammans i över 20 år och 
har gett ut ett flertal skivor, bland annat 
en med musik av den svenske basisten 

Zeljko Andric i rollen som Rigoletto

Föreställningsbild från Rigoletto i Novi Sad
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Helsingborgs Symfoniorkester söker

Viola, tutti
Tillsvidareanställning 100%

Provspelningsdatum
14 februari 2020

Provspelningar sker efter personlig 
kallelse.

Anmälan 
Anmäl dig via formuläret på vår 
hemsida. 

www.helsingborgskonserthus.se/
konserthuset/lediga-tjanster 

Skicka din ansökan senast  
söndag 19 januari 2020.

Tillträde
Tillsvidareanställning 100%. För 
tjänsten gäller tillträde augusti 2020 
eller efter personlig överenskom-
melse.  
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning 
med provår.

RADIOKÖREN  
SÖKER SÅNGARE
ALT OCH BAS 2,  
50% TJÄNST

PROVSJUNGNING  
23 –25 MARS 2020

Ansök senast 10 februari  
på radiokören.se

 

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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Thommy Andersson. De startade dock 
med att spela i restauranger och på 
hotell. De försöker numera att vara 
selektiva med sitt konserterande. 
– En del av orkstermusikerna kan 
repetera tre olika program under en 
dag. Det blir ingen bra kvalitet och 
många mår fysiskt dåligt av att spela 
så mycket. Många betalar läkare och 
fysioterapeuter mer än vad de tjänar på 
extrajobben, säger Jovanka.

Det finns ett fåtal möjligheter till ex-
trajobb för musiker i Novi Sad. Stadens 
filharmoniska orkester är en frilansor-
kester som till största delen använder 
sig av musiker från operan och studen-
ter och lärare från akademin (musik-
högskolan i staden) Det finns också 
några kammarorkestrar. De gör kanske 
tre projekt per år. Om de får pengar vil-
ket de inte alltid får. Tyvärr är inte alltid 
produktionerna så genomarbetade och 
kvaliteten heller inte den bästa.
– Det är oftast bara en repetition, när 
det i själva verket behövs flera. Vi har 
bra musiker här men vi behöver bättre 
producenter och bättre dirigenter, 
säger Jovanka 

Hon säger att operaorkestern kan vara 
en stark kraft. I varje fall ibland. 
– Problemet är att musikerna inte 
förstår att de är slavar. Jag önskar att 
vi kunde protestera och bara vägra att 
spela utanför teatern. Ingen skulle dö 
av att vi inte spelade alla extragig men 
all musik skulle stanna av och det skul-
le bli tyst, säger hon och tillägger:
– Sen skulle jag starta en fackförening!
– Men det finns ju en fackförening, 
utbrister Sofija Stanic.

– Ja, men de säljer ju bara kakor!
– Nej, det gör vi verkligen inte, replike-
rar Sofija.

Sofija förklarar för Jovanka att hon hela 
tiden förhandlar med arbetsgivarna. 
Hon letar i avtal, i lagböcker och ringer 
juristerna på centrala facket. Hon skri-
ver brev och inlagor. Varje dag ringer 
någon av körens medlemmar och vill ha 
hjälp och Sofija hjälper dem oavsett om 
de är med i facket eller inte. Hon tycker 
att det är värt det och kanske vill de bli 
medlemmar om de får bra hjälp.
– Men jag är mest intresserad av 
hälsoaspekterna. Om vi får med fler 
av orkesterns musiker skulle vi kunna 
göra mycket större insatser, säger hon.
– Ja, visst! Låt oss prata mer om det, 
säger Jovanka som har lyssnat och 
blivit allt mer entusiastisk.

De är eniga om att det behöver re-
kryteras många fler medlemmar till 
musikerfacket för budgeten för deras 
fackförening är alldeles för liten. Den 
räcker till att betala en jurist en mycket 
låg ersättning. Och till små personli-
ga gåvor till det ortodoxa nyåret. Och 
presenter till alla kvinnliga medlemmar 
på internationella kvinnodagen den 
åttonde mars (!).
– Ja, det är verkligheten här. Om de kan 
få dyrare presenter av en annan fack-
förening så väljer de den, säger Sofija 
uppgivet.

Jonas Nyberg

  

Resan till och artiklarna om Serbien 
möjliggjordes av organisationen 
Union to Union som beviljat tidning-
en Symfoni anslag för detta informa-
tionsprojekt. Union to Union – som 
är LO, TCO och Sacos gemensam-
ma organisation för det fackliga 
utvecklingssamarbetet – arbetar 
för att stärka fack i världen, bidra 
med kunskap och påverka för global 
rättvisa.

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!   

Serbiska Nationella Teaterns manskör in action

Sofija Stanic är operakörens fackliga företrädare. 
Här på internationellt musikermöte i Amsterdam.



14 ǀ SYMFONI ǀ NOVEMBER/DECEMBER 2019

Frilansavdelningen ǀ E-post: frilans@symf.se

Först vill jag tacka för all respons som 
jag har fått på krönikan från förra 
numret. Det har kommit mejl, tele-
fonsamtal, folk har kommit fram och 
pratat och det har delats på facebook. 
Stort tack! Det känns som det här med 
provspelningar är ett ämne som berör 
och många har så klart både positiva 
och negativa erfarenheter. Jag hoppas 
att diskussionerna kan fortsätta och 
även nå in till institutionerna.

Sen vill jag uppmana ALLA att tänka 
till på personer som kan och vill sitta 
i frilansstyrelsen. Vi har i år haft en 
vakant plats och som det ser ut nu så 
kommer det att bli en till två platser 
ytterligare lediga, så fram med namn. 
Kan ni själva tänka er att ställa upp? 
Eller vet ni någon som skulle passa? 
Hör av er till valberedningen. Eller till 
någon i styrelsen så vidarebefodrar vi 
det till valberedningen. Det som saknas 
är från kör samt en ökad geografisk 
spridning. Frilansavdelningen står för 
resekostnader så ingen ska behöva 
betala något för att komma på möten. Vi 
har inte så väldigt många möten heller 
– cirka åtta per år – men det är otroligt 

viktigt att det förs diskussioner regel-
bundet. Både om akuta ärenden och 
om hur vi ska bli bättre på att nå ut till 
medlemmar samt strategifrågor kring 
inriktning och prioriteringar. 

Det fackliga arbetet är otroligt viktigt. 
Ofta kan det räcka med att vi finns som 
bollplank för medlemmar, för vi är en 
utsatt grupp, eftersom vi saknar repre-
sentation på arbetsplatserna. Förvisso 
finns den lokala symfavdelningen men 
ibland, eller ganska ofta, ställs våra 
krav mot de tillsvidareanställdas och 
då kan det så klart kännas konstigt att 
behöva prata med det lokala facket. 

Tänk nu till och kom med förslag!  An-
nars så måste vi se över organisationen 
och kanske minska på antalet styrel-
semedlemmar – i dagsläget ska vi vara 
nio stycken – men det är komplicerat 
då stadgar måste ändras. Jag person-
ligen tycker att det är bra om vi kan få 
till en så stor spridning och bredd som 
möjligt.

Jag kan inte låta bli att skriva lite om 
svenska kyrkan. Många församlingar 

brottas med ansträngd ekonomi. Det 
beror framförallt på att inkomstunder-
laget minskar men så klart även på att 
kostnadsläget ökar, vilket i längden inte 
är hållbart. En sak som det sparas på 
är kultur. En del församlingar går ut 
offentligt med att ”Det går lika bra med 
amatörmusiker”. Det är utalanden som 
vi alla måste hjälpas åt att motbevisa.

 Vi måste stå för hög kvalitet och vi 
måste verkligen hjälpas åt att förklara 
att kvalitet kostar. Det här är något som 
vi i frilansstyrelsen också måste jobba 
aktivt med gentemot svenska kyrkan 
och verkligen lobba för att skapa för-
ståelse för kvalitet. 

Fredrik Dickfelt
frilansordförande

Frilansare!

Violin, Carlo Ferdinando Landolfi, Milano 1780, 
såld av Sebastian Skarp.

Sebastian Skarp Violinateljé, Regeringsgatan 72, 
111 39, STHLM, Tel: 08-222420, www.sebastianskarp.se

Nya medlemsavgifter från 1 januari 2020
Avgiften för de med inkomst över 275 000 kr/ år höjs till 320 kr/månad från och med 1/1 2020. Reducerad avgift höjs med 
20 kr till 256 kr • Avgiften för de med inkomst från 200 000 upp till 275 000/år höjs till 265/månad från och med 1/1 2020. 
• Reducerad avgift höjs med 9 kr till 211 kr • Avgiften för de med inkomst upp till 200 000 höjs från och med 1/1 2020 med 
av förbundsstyrelsen fastställt index.•  Reducerad avgift höjs från och med 1/1 2020 med av förbundsstyrelsen fastställt 
index. • Avgiften för medlemsgrupper med begränsade förmåner höjs till 340 kr/år förutom Symf intro som är kvar på 0 kr.
• Alla avgifter finns på symf.se/bli-medlem



Skicka avtal och intyg med en gång
Om du söker a-kassa och får ett tillfälligt arbete är det viktigt att du 
skickar in alla handlingar så snart de är påskrivna.

Kom ihåg att alltid skicka in en kopia på ditt 
anställningsavtal eller kontrakt så fort du får det.

Kom också ihåg att skicka in ett arbetsgivarintyg 
så snart arbetet är klart.

Du kan ladda upp dokument och begära arbets- 
givarintyg från din arbetsgivare i våra e-tjänster  
på Mina sidor.

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

Violin, Carlo Ferdinando Landolfi, Milano 1780, 
såld av Sebastian Skarp.

Sebastian Skarp Violinateljé, Regeringsgatan 72, 
111 39, STHLM, Tel: 08-222420, www.sebastianskarp.se
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Malmö Operakör i Hongkong

SUCCÉ, UPPLOPP OCH JETLAG

Höst i Hongkong betyder ca 30 grader i luften - och i vattnet! 
Så när Malmö operakör den 11 oktober anlände och möttes 
av Höstsonatens gula löv på kulturcentrets flitigt affischera-
de väggar, vajade samtidigt gröna palmer längs promenader 
och i frodigt blommande parker!

Under sommaren hade vi alla följt den politiska utvecklingen 
i Hongkong, upploppen och demonstrationerna. Situationen 
förvärrades framåt hösten och veckan före avfärd var det 
högst oklart om UD och ambassad skulle ge grönt ljus för vår 
resa. I väntan på definitiva besked hade Symf avdelning 12, 
tillsammans med arbetsgivaren, att djupare än vanligt, sätta 
sig in i frågor som: traktamenten, sjukskrivning, försäk-
ringar, vaccinationer, myggmedel och växlingskurser! Bland 
mycket annat. Ett avblåsande av hela turnén på grund av 
stridigheterna hade inte kunnat beskrivas som något annat 
än ett enormt antiklimax för alla inblandande parter, men 
självklart sattes säkerheten först och UD hade fram till av-
färd det helt avgörande beslutet. Det gröna ljuset kom! Bad-
kläder, noter och kontaktadaptrar fick trängas i resväskan. 
Att flyga 13 timmar runt jorden, för att jetlaggad sjunga opera 
på svenska i ett asiatiskt operahus, under någon form av 
politisk oro, ja, det får väl närmast beskrivas som ett äventyr.

Marie Degener Troelsen, mångårig medlem av Malmö  
Operakör och suppleant i förbundsstyrelsen, har gjort följan-
de resebeskrivning:

”Vi ankom under lördagen till ett varmt och fuktigt Hongkong 
och golvades av staden, ljusen och stämningen; blandningen 
av det moderna, urbana, igenkännbara och allt det auten-
tiskt annorlunda. Kanske på grund av läget i Hongkong och 
osäkerhet gällande om resan skulle bli av, så hade många av 
oss inte riktigt läst på om Hongkong, vad vi kunde vänta oss. 

Malmö operakör sjöng in hösten med Höstsonaten, Sebastian Fagerlunds och Gunilla Hemmings Bergman-baserade opera 
på World Cultures Festival i Hongkong. En biennal som denna gång speglade det nordiska kulturlivet. Under en månads tid, 
från mitten av oktober, framförde nordiska konstnärer  nordiska verk vid fler än 50 evenemang! Festivalen innefattar allt 
från musik, dans, och teater till cirkus och litteratur - med ett mål att över tid värna och ge prov på världens olika kulturer. En 
sannolikt kostsam, men oerhört inspirerande och beundransvärd ambition.

Hongkong sett från stadens högsta utkikspunkt. Foto: Johan Tötterström

Protester utanför teatern i Hongkong. Foto: Johan Tötterström
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Kanske bland annat därför blev resan så speciell! Vi lät oss 
helt enkelt förföras av det okända.
 
 Vi var ”uthyrda” till Hong Kong Cultural Centre, de hade 
hand om allt praktiskt, och vi blev väl omhändertagna på 
plats. Men det betydde samtidigt att det skulle hittas en del 
kompromisser gällande arbetstider, ledigheter och andra 
fackliga kärnfrågor, där vårt lokala fack fick en ovanlig upp-
gift. Hongkong har en - milt sagt - annorlunda arbetsrättslig 
struktur och man blir väldigt medveten om hur långt vi har 
kommit när det gäller rättigheter för arbetstagare och hur 
viktigt det fackliga arbetet är. Eftersom vi samarbetade med 
både teknisk personal på plats och Hong Kong Philharmonic 
Orchestra, fick vi tillmötesgå varandra något. Till exempel 
jobbade orkestern 15-18 och 19-22, medan vi ju alltid har en 
längre paus mellan två rep.

Originaluppsättningens kostymer hade skickats tillbaka till 
Finland (där föreställningen snart skulle ha nypremiär), så 
vi fick anpassa klädsel i samråd med regissören och man 
hade dessutom byggt en helt ny replika av scenografin på 
scenen. Salong och scen var dock mycket annorlunda mot 
Malmö Operas diton, så även här fick vi anpassa oss till helt 
nya förhållanden. Till exempel fanns väldigt få monitorer - 
ett redskap vi var helt beroende av i detta verk! - vilket blev 
en oerhörd utmaning. Samtidigt var det spännande att få ett 
prov på hur väl kören kan jobba som ett team i en utsatt si-
tuation och hur stor betydelse det har, att vi känner varandra 
så väl. Det var en fin erfarenhet att få med sig att det gemen-
samma ”instrumentet” kan mera än vi kanske visste om!

18:de oktober hade vi alltså asiatisk premiär på Höstsona-
ten. Det var spännande och lite nervöst. Höstsonaten är inte 
precis något festfyrverkeri som verk betraktat. Snarare en 
rysare, ett introvert kammarspel - om än med allmänmänsk-
liga och igenkännbara teman. Hur skulle man ta emot ett så 
klassiskt skandinaviskt uttryck som detta, i Hongkong? Och 
dess nyskrivna musik? Jo, väldigt väl, visade det sig. Biljet-
terna sålde i det närmaste slut och publiken var begeistrad. 
Tillsammans med solister, briljant dirigent och ett ljuvligt 
spelande Hong Kong Philharmonic Orchestra (som under 
vistelsen tilldelades en Grammy för Orchestra of the Year!), 
så blev det ett väldigt lyckat samarbete och en stor konstnär-
lig framgång.”

Inför produktionens tredje och sista föreställning förflyttades 
scenens drama ut till gatan och verkligheten! Protester och 
upplopp kom nu att ta plats både kring teatern och det hotell 
där vi bodde. Här gällde att agera. För allas säkerhet så 
ställdes den sista föreställningen in. Publiken kunde dessut-
om inte ta sig till teatern, då vägar och tunnelbana spärrades 
av. 

Marie fortsätter:
”Två av tre föreställningar blev det till slut. Natten till söndag 
revs scenografin och då vi satt på bussen till flygplatsen på 
väg hem, mätta på upplevelser, gick många av dem vi precis 
hade jobbat med på teatern, istället på gatan i HK för att 
kämpa för att få behålla rättigheter som vi i Europa uppfattar 
som självklara.”

Ja, nog var det kontrasternas Hongkong vi fick erfara. Ena 
stunden konstnärlig koncentration, i den andra kravaller. En 
till synes lugn och välmående stad, plötsligt kokande och 
upprorisk. Väl hemma igen följer vi de båda sidornas fort-
satta kamp och minns vår resa. Nyhetsbilder av bränder och 
tårgas rimmar märkligt illa med våra vackra turistfoton. 
Ytterligheter från en trots allt underbar resa, som kanske 
bäst beskrivs såhär: Hong Kong was the only place I expected 
too much of, and got way more from than expected.

Jonas Samuelsson  
Malmö Operakör

Hong Kong Cultural Center, där Höstsonaten framfördes. Foto: Johan Tötterström

Medverkande solister var Charlotte Hellekant, Erika Sunnegårdh, Fredrik 
Zetterström, Helena Juntunen, Nicholas Söderlund. Dirigent: Patrik 
Ringborg. Foto: Jonas Samuelsson

Föreställningsbild från Höstsonaten på Malmö Opera. Foto: Jonas Persson
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Spinroads Studios & Factory

Sveriges enda vinylpresseri

För sex år sedan flyttade Pedro 
Ferreira till Sverige från London med 
sin svenska fru och deras barn. Han 
hade då arbetat som ljudtekniker och 
producent i London under 20 års tid. 
Där hade han jobbat i samarbete med 
riktiga höjdarstudios som Strongroom 
där legendariska band och artister som 
Nick Cave, The Prodigy och Spice Girls 
gjort sina plattor och på Air Studios 
som startades av Sir George Martin 
som gjorde sig närmast odödlig som 
Beatles producent.

Efter flytten till Göteborg hittade han 
snart det perfekta stället att bygga en 
egen studio, den gamla spinnerifabri-
ken i Lindome. Till sin hjälp hade han 
en av världens bästa akustiker, Nick 
Whitaker. Han har en imponerande 
meritlista och har varit anlitad av snart 
sagt alla stora inspelningsstudios, där 
ibland Abbey Road.
– Nick var fantastisk. Med hans hjälp 
kunde vi behålla de flesta av de stora 

fönsterna och ha dagsljuset kvar. Hans 
viktigaste råd var att taket skulle få 
vinklar som var på exakt sju grader, 
säger Pedro.

Han började bygga studion i början av 
2014. När innertaket skulle sättas upp 
var han där varje dag för att kontroll-
era att vinklarna var de livsviktiga sju 
procenten. Åtta månader senare stod 
studio, mixerrum och loungen färdig. 
– Studion är helt ljudisolerad. Den är 
byggd som en låda inuti en låda med 
flytande golv, säger han.

Mixerbordet är en 48 kanalig Neve V3 
ursprungligen byggd i Stockholm men 
köpt billigt från Örebro Universitet. Pe-
dros stolthet är dock pianot, en Yamaha 
C3 från 1973.
– Alla engelska studios har en C3:a och 
jag ville verkligen ha en sådan. Men när 
jag åkte runt och tittade på tillgängliga 
instrument upptäckte jag att de lät så 
olika. Något kunde låta underbart men 

nästa helt förskräckligt. Jag insåg att 
det berodde på vilket trä klangbotten 
var byggd av så jag åkte runt och letade, 
tittade på serienumret och kollade upp 
det. Till slut hittade jag ett i Malmö som 
jag fick till ett bra pris. 

Det mest av den tekniska ljudutrust-
ningen är från 80- och 90-talet. Han 
menar att om man vill ha ett bra ljud så 
behöver man gå tillbaka till den tiden.
– Det är skivinspelningarnas gyllene 
tidsålder. Jag är inte någon ljudpuritan. 
Jag har moderna digitala plug-ins men 
om man vill ha jobba utanför boxen 
måste man gå tillbaka till den tiden. 
Och jag gillar ”soundet” från den tiden, 
säger han.

I Lindome, söder om Göteborg, ligger Sveriges enda vinylfabrik. Sedan ett par år pressar man här LP-skivor för en skiv-
marknad som ständigt växer efter att ha varit mer eller mindre död i decennier. I inspelningsstudion, två trappor upp i den 
gamla spinnerifabriken från 1907, spelar Pedro Ferreira in artister och musikgrupper från mestadels Sverige och England. 
I princip allt som spelas in blir till LP-skivor.

I ett fönster på vinylfabriken i Lindome hänger LP-skivor i olika färger och bildar ett kalejdoskop av nostalgi.
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Pedro menar att det finns en förändring 
i musikers attityder till ljudinspelningar. 
Man har börjat lämna inspelningarna 
som man ett tag gjorde rakt in i den 
egna datorn, till förmån för ett mer 
professionellt ljud. Musiker har insett 
att om man vill ha det mer distinkt så 
behöver man gå in i en riktig inspel-
ningsstudio. 

– Och priserna har i det närmaste legat 
stilla de senaste 25 åren. Nu har man 
råd med studiotid. Idén om att det är 
jättedyrt att spela in i en studio, det 
stämmer inte längre, säger han.

Sen var det där med LP-produktionen. 
I bottenvåningen av huset ligger sedan 
ett par år vinylfabriken. Här tronar två 
helautomatiska vinylpressar. Pedro 
Ferreira förklarar hur de fungerar. 
Materialet till skivan består av små 
kulor av polyvinylklorid (pvc) som hettas 

upp av trycksatt ånga till ungefär 190 
grader och formas till något som ser ut 
som en hockeypuck. Den förs vidare till 
själva pressen samtidigt som skiv- 
etiketten fästs. ”Pucken” trycks ut av 
pressen under enormt tryck. På ovan- 
och undersidan ligger metallmatriser-
na – stämpelskivorna – som innehåller 
spåren till a- och b-sidan på LP-skivan. 
Efter en stunds nedkylning transporte-
ras den till vidare till en automatisk kniv 
som skär bort överflödigt material på 
skivans ytterkant. Sen får den vila med-

an nästa skiva pressas. Hela processen 
tar 24 sekunder.

I ett av fönsterna har han satt upp 
massa skivor i olika färger och längs 
långväggen står mängder av säckar 
med pvc-plast av alla tänkbara kulö-
rer. På bord står tusentals LP-skivor 
och svalnar. I ett hörn av lokalen finns 
de obligatoriska ölbackarna fulla av 
skivkonvolut. Det är inte utan att ett 
visst mått av nostalgi frigörs vid åsynen 
av det hela
– Jag startade fabriken för att jag är 
knäpp, säger Pedro med ett skratt. 

Han säger att vinylen är på väg till-
baka och att alla hans kunder ville ha 
LP-skivor. Under en ganska lång tid har 
artister velat ha vinylskivor, inte minst 
för att sälja på turnéer. Därför kändes 
det som en bra idé att starta en egen 
tillverkning.

– Man kan ha hela världens musikpro-
duktion i telefonen men om man älskar 
musik och vill samla på den, då är 
vinylen oöverträffad. Det är ju knappast 
någon idé att samla på cd-skivor läng-
re, den marknaden är i det närmaste 
död. Nu vill man ha de stora fodralen 
och de ljudegenskaperna som gör en 
vinylskiva speciell, menar Pedro.

I vinylfabriken pressar de inte bara de 
egna inspelningsproduktionerna utan 
åt alla som vill ha vinylskivor. Många 
stora skivbolag använder sig av dem. 
Deras konkurrensfördel är att de kan 
leverera snabbt. På bara fem veckor 
kan de fixa fram färdiga skivor och då 
är tiden för att förzinka masterskivorna 
till stämpelskivor, vilket görs i England, 
inräknad. Andra fabriker utomlands, 
många av dem finns i Tyskland, tar 12 
veckor på sig.

Vinlyfabriken har betydligt mer ka-
pacitet än vad som utnyttjas idag och 
pressmaskinerna som är tillverkade i 
Stockholm arbetar bara i ett skift som 
det är nu.
– På det klarar vi att pressa 15 000 
skivor på en vecka, säger Pedro.

Pedro Ferreira, som för övrigt är född 
och uppvuxen i Portugal, spelar mest 

in pop och rock. Men också en del jazz. 
Själv har han musikerbakgrund och 
började först spela saxofon men bytte 
till gitarr i tonåren. Men han övergav 
gitarren också.
– Jag började spela bas för att jag inte 
kunde hitta några bra basister till mitt 
band. Alla jag kände spelade trummor 
och gitarr.

Han spelar upp nya inspelningar av 
några av de talangfulla musiker han 
just har jobbat med. Göteborgarna Tilde 
Inghams och Albin Lee Meldaus musik 
strömmar ur högtalarna i mixerrum-
met. Det låter ruggigt bra. Instinktivt 
vill man höra mer och kanske även av 
andra genrer.
 – Vi har inte spelat in något rent 
klassiskt ännu. Det är lite utanför min 
trygghetszon och jag skulle såklart inte 
ha några starka åsikter om musiken, 
vilket jag alltid har när det gäller de 
genrer jag behärskar. Men jag skulle 
jobba med timing, ljudkvalitet, mickar 
och placering och annat som har med 
det inspelningstekniska att göra, säger 
han och skyndar iväg för att spela in 
bandet som väntar otåligt i studion.

Jonas Nyberg

Pedro Ferreira framför ölbackkarna fyllda med 
LP-skivorna som pressats i hans fabrik

Den automatiska skivpressen i vinylfabriken 
kommer från Pheenix Alpha AB i Stockholm
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symf, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm

PROMETHEUS
14–16 februari 2020 

Mora, Orsa & Älvdalen
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15 år av gnistrande kammarmusik i Ovansiljan!w
w


