
Sveriges Yrkesmusikersförbunds tidskrift I No 3 september/oktober 2020

Festivalen Till havs! • Var tredje musiker slutar • A-kassa för fler? 



2 I SYMFONI I SEPTEMBER/OKTOBER 2020

Några ord om...

SYMF KANSLI
Alströmergatan 21
112 47 Stockholm
E-post: symf@symf.se 

VERKSAMHETSANSVARIG
Gunnar Jönsson
Tel: 08-693 03 33
Mobil: 0705-16 38 37
E-post: gunnar.j@symf.se

FÖRHANDLINGSANSVARIG 
Anders Filén 
Tel: 08-693 03 31
Mobil: 0730-46 03 31
E-post: anders.filen@symf.se

EKONOMI/ADMINISTRATION 
Margareta Strid 
Tel: 08-693 03 32 
Mobil: 076-878 20 06 
E-post: margareta.strid@symf.se 

REDAKTÖR/KOMMUNIKATÖR/
ARBETSMILJÖ/WEBMASTER
Jonas Nyberg 
Tel: 08-693 03 35
Mobil: 070-787 11 11
E-post: jonas@symf.se

MEDLEMSREGISTER  
Tel: 08-693 03 32 
E-post: medlemsregistret@symf.se 

FRILANSAVDELNING 
Ordf Fredrik Dickfelt 
Mobil: 0708-86 84 99
E-post: frilans@symf.se

Sveriges Yrkesmusikersförbunds tidskrift | No 3 september/oktober 2020

Festivalen Till havs! • Var tredje musiker slutar • A-kassa för fler? 

Tidskriften SYMFONI
Ansvarig utgivare: Gunnar Jönsson
Redaktör: Jonas Nyberg 
Foto i tidningen: Jonas Nyberg
(när inget annat anges)
E-post: symfoni@symf.se
Tel: 08-693 03 35
Nästa nummer kommer ut i  
slutet av NOVEMBER 2020
Annonser: MO Marketing, Marie Olausson
info@marieolausson.se
Tel: 0911-21 10 09  • Mobil: 070 - 320 78 83

att vara besvärlig

När det nu börjar vädras morgonluft och framtidshopp startar verksamheterna på våra avdel-
ningar. Nu ska här produceras opera och konserter. På vissa håll tummas det på avstånd och 
rekommendationer. Det kan man göra med gott samvete för nu är högsta prioritet att få igång 
verksamheten. De som tycker att hindra smittspridning borde vara det allra viktigaste tystas ner. 
Av både arbetsgivare och kollegor. Är det bara jag som tycker att resonemangen andas precis 
samma hyschande som under #metoo? Ett nyp i stjärten ska du väl kunna tåla? Eller, lite corona 
har väl ingen dött av? Sluta gnäll! Konsten framför allt... Ridå

Jonas Nyberg
Redaktör
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Låt oss först tacksamt konstatera att 
kulturbranschens yrkesförbud tycks 
vara på väg att upphöra. Den begräns-
ning som infördes som en konsekvens 
av smittspridningen i våras var säkert 
nödvändig då, men med tiden framstod 
konsekvenserna som orimliga sett till 
hur samhället fungerade i övrigt. Den 
här upplevelsen delade vi med sport-
världen och andra verksamheter som 
bygger på publikkontakt. Låt oss hopp-
as att regeringen filar bort lite från det 
remissvar som FHM lämnade. Räkna 
inte in personal i det totala antalet om 
500 personer. 

Men, kära politiker, detta är inte 
räddningen för oss. Det är en lång väg 
innan vi är tillbaka åtminstone till det 
ekonomiska gungfly som gällde innan 
pandemin. Vad vi nu kan göra är följa i 
realtid frågan om hur viktig kulturen är, 
och framför allt i vårt fall, hur viktig den 
klassiska musiken är för Sverige. 

Det finns två stora frågetecken för hur 
vägen tillbaka skall lyckas. Vågar publi-
ken komma tillbaka? Och kan vi arbeta 
säkert? 

Vi har en publik som till stor del består 
av människor som är 50 år och uppåt 
där många av olika anledningar kan 
hamna i riskgrupp. Det kommer nog att 
ta lång tid innan flertalet av våra mest 
trogna besökare vågar sig tillbaka, hur 
mycket avstånd mellan sittplatser som 
än erbjuds.

Ett sätt att bibehålla kontakten med 
hela vår publik är att sända digitalt 
och Symf har varit, och kommer en 
tid till att vara, generösa med lokala 
undantagsavtal om upphovsrätt för att 
ekonomiskt göra det lättare att produ-
cera sändningar. Balansgången är dock 
svår mellan ambitionen att via digitala 
sändningar behålla vår publik och ris-

ken med att vänja av samma publik att 
komma till konsertlokalen. Hur lockar 
man ny publik med spontanbesök? Hur 
hög är datakunskapen och intresset 
bland de äldre att lyssna via datorn? 
Kan man tillgodogöra sig ett utbud via 
nätet? Myntet har alltid två sidor.

Nästa frågetecken är vår egen sä-
kerhet.  Återgången till arbetet i en 
pågående pandemi har förorsakat 
många reaktioner från våra medlem-
mar. Allt från de som kanske inte är så 
oroliga för viruset utan mer för att för-
lora sitt arbete, till de som är genuint 
rädda för att bli sjuka, alternativt smitta 
anhörig i riskgrupp. Arbetsplikten 
gäller. Vi kan inte alla, som FHM vill, 
arbeta hemifrån och den ekonomiska 
ersättning som samhället erbjuder 
för riskgrupper är långt ifrån generös. 
Det är därför viktigt att det kollegor 
emellan finns en ömsesidig respekt 
och balans mellan allas åsikter, oro och 
önskemål, och att alla utifrån sin egen 
situation bidrar till att arbetet kan fort-
sätta med iakttagande av nödvändiga 
säkerhetsåtgärder. Vårt arbete behövs 
inte bara i ett samhälle i kris utan även 
som en viktig del i återhämtningen och 
återgången till det normala när den 
akuta krisen är över. 

Ansvaret för att vid en smittsam sjuk-
dom riskbedöma och vidta nödvändiga 
åtgärder för en säker arbetsmiljö är 
arbetsgivarnas. Eventuell argumen-
tation om att man måste göra avsteg 
från säkerheten, och till och med 
andemeningen i FHMs rekommenda-
tioner, för att det inte ska bli kritiskt 
för verksamheten kommer vi att agera 
emot. Det är en av grundpelarna i det 
fackliga arbetet att aldrig ställa arbete 
mot liv och hälsa. Det finns ingen 
konstnärlig ambition som kommer före 
den personliga säkerheten. Då får man 
förändra arbetets utförande istället och 

göra det som är möjligt. Likt vi krävde 
av politikerna i kölvattnet av #metoo, 
att stå upp för beslut som har ekono-
misk påverkan på verksamheten, måste 
samma insikt finnas när det handlar om 
liv och hälsa i samband med Covid-19.

Vårt budskap till politikerna, och resten 
av samhället, blir: Vill ni ha oss kvar 
kommer det att krävas långtgående och 
substantiella insatser för vår bransch 
över lång tid. Det paket med 300 miljo-
ner extra till samverkansmodellen som 
just i skrivandets stund presenterats, 
visar möjligtvis på en positiv inriktning 
men inte en lösning. Det krävs, för att 
det ska bli verkningsfullt, att regioner 
och kommuner möter med motsvaran-
de summa. ”It ain’t over ’til the fat lady 
sings” gäller inte i det här läget. När 
sången åter hörs är vi bara i början, inte 
i slutet. 

Så Sverige, hur ska vi ha det?

Gunnar Jönsson 
förbundsordförande

Nå, Sverige, hur ska vi ha det?
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– Vår ambition har varit att inte försäm-
ra villkoren och jag bedömer att det, 
om något, kommer att vara lättare att 
kvalificera sig för rätten till ersättning 
med det inkomstvillkor som utredning-
en föreslår, än med dagens arbets-
villkor, sa utredaren Maria Hemström 
Hemmingsson när hon intervjuades av 
tidningen Arbetet i våras. 

Enligt utredningens förslag kan man 
kvalificera sig till a-kassa om man 
under 12 månader haft en inkomst på 
120 000 kronor och under minst fyra 
månader tjänat 10 000 kronor. Det 
motsvarar ungefär en halvtidstjänst, 
enligt utredaren. Det föreslås också en 
undantagsregel som gör att man ska 
kunna kvalificera sig för en period av 
ersättning. Man ska då under fyra sam-
manhängande månader tjänat minst 10 
000 kronor. Ersättningens storlek ska 
baseras på tre kriterier: inkomst från 
förvärvsarbete, hur länge man varit 
medlem i en a-kassa och hur länge 
man har varit arbetslös. 

Utredningen har utarbetats så att 
förslagen i sig inte ska öka statens 
kostnader. Direktivet var att det ska 

vara så kallat budgetneutralt, och det 
har räknats på ett tak på 25 000 kronor. 
Det är samma nivå som a-kassetaket 
var på innan det tillfälligt höjdes till  
33 000 kronor efter att coronapandemin 
brutit ut.

Förslaget är också utformat på ett 
sådant sätt att försäkringen kan göras 
mer eller mindre generös, beroende på 
ekonomiskt utrymme och politisk vilja. 
Det ska alltså gå att justera maxbelopp 
och antal ersättningsdagar om den ak-
tuella politiska majoriteten så önskar.

Hur länge man får ersättningen ska, 
enligt utredningen, baseras på ”den 
sökandes förankring på arbetsmark-
naden”. Det betyder att den arbetslö-
ses inkomster under den så kallade 
ramtiden (de senaste tolv månaderna) 
blir avgörande för hur länge man kan få 
ut sin arbetslöshetsersättning.

Så här ser förslaget ut för hur lång 
period av ersättning en arbetslös ska 
kunna få:
• 12 sammanhängande månader där 
man tjänat minst 10 000 kronor i mån-
aden ger 300 ersättningsdagar
• 8-11 månader under en 12-månads-
period där man tjänat minst 10 000 
kronor i månaden ger 200 ersättnings-
dagar
• 4-7 månader under en 12-månadspe-
riod där man tjänat minst 10 000 kronor 
i månaden ger 100 ersättningsdagar 
• 4 sammanhängande månader där du 
tjänat minst 10 000 kronor i månaden 
ger 66 ersättningsdagar (=undantags-
regeln)

Utredningen bedömer att många fler 
sökande än idag skulle kvalificera sig 
för ersättning. Till det kommer att 
administrationen blir avsevärt enklare 
och att handläggningstiderna därmed 
kortas, jämfört med hanteringen av da-

gens arbetsvillkor som kräver arbets-
givarintyg.

Problemet är att få ekvationen att 
gå ihop. Om man till samma kostnad 
som tidigare ska få in fler människor i 
a-kassesystemet så blir det självklart 
dyrare. För att motverka det måste 
ersättningen sänkas. Efter hundra 
dagar sänks ersättning med tio pro-
centenheter och efter två hundra dagar 
sänks den med ytterligare fem procent-
enheter. Lite cyniskt kan man säga att 
försäkringsskyddet blir sämre ju sämre 
man passar in på arbetsmarknaden.

Utredningen föreslår också att man 
redan från dag ett ska tvingas söka 
arbete över hela landet och ta bort den 
frist från detta tvång som tidigare gällt 
de första 100 dagarna av arbetslöshets-
perioden.

En förändring som presenteras är 
också att man ska kunna få ersättning 
utan att vara med i a-kassan, en sorts 
allmän försäkring. Så här tänker man 
sig det:
• Den som har varit med i a-kassan 
i minst 12 månader får 80 % av in-
komstbortfallet (om det inte överstiger 
a-kassetaket)
• Den som har varit med i minst 6 
månader men kortare än 12 får 65 % av 
inkomstbortfallet
• Den som har varit med kortare tid 
än 6 månader (eller inte medlem alls) 
får 50% av inkomstbortfallet (= allmän 
försäkring)

Anledningen till den lägre ersättning-
en på 50 procent finns med är att man 
sneglar mot LAS-utredningen som kom 
med förslag på uppluckring av anställ-
ningstryggheten. En försvagad anställ-
ningstrygghet leder till en arbetsmark-
nad där det är lätt att säga upp folk 
men för att det ska fungera måste det 

Information från Symf

I juni tog regeringen emot a-kasseutredningens slutbetänkande. Utredaren Maria Hemström Hemmingsson kommer med 
förslag på långtgående förändringar som bland annat innebär att arbetsvillkoret ska ersättas med ett inkomstvillkor och en 
ny modell för avtrappning av ersättningen ska tillämpas. Reaktionerna har varit mycket olika från den fackliga världen. TCO 
är försiktigt positiva men LO tycker att den missgynnar de som behöver den mest, de lågavlönade med osäkra anställningar.

En ny arbetslöshetsförsäkring för fler?

Maria Hemström Hemmingsson, lämnade 
a-kasseutredningen till regeringen i juni 2020. 
Foto: Linus Liljeberg/IFAU
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Upplev Dalasinfoniettan live! Under hösten livestreamar vi konserter gratis via

dalasinfoniettan.se/live

Dalasinfoniettans chefdirigent 
Roberto González-Monjas
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finnas bra omställningsinsatser och 
en god ekonomisk trygghet för de som 
befinner sig mellan jobb. Det är så som 
begreppet flexicurity brukar beskrivas, 
ett begrepp som återfinns i den politis-
ka överenskommelsen (januariavtalet) 
mellan regeringen, Liberalerna och 
Centerpartiet.

LO är kritiska och tycker att både 
a-kasseutredningen och LAS-utred-
ningen har stora brister.
– Man verkar sträva efter flexi, men inte 
security. Tryggheten lyser totalt med 
sin frånvaro i båda förslagen, menar 
LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt 
Näringsliv har inte officiellt uttalat sig 
om vare sig LAS-utredningen eller 
a-kasseutredningen. Däremot har man 
tillsammans med LO och PTK sedan i 
vintras tillsatt tre arbetsgrupper som 
utrett hur eventuella förändringar skul-
le kunna se ut inom tre områden: LAS, 
en ny a-kassemodell samt omställning 
vid uppsägning. De förhandlingarna 
kommer att slutföras senast sista sep-
tember i år.

Många frilansare är vana att läsa in sig 
på nya regler i a-kassan, men med det 
nya förslaget kommer stora föränd-
ringar och helt andra förutsättningar 
för hur det fungerar.  

Några saker att hålla uppsikt på är:
• Färre ersättningsdagar. Vi är vana 
med 300 dagar, men med nuvarande 
förslag riskerar de flesta att hamna på 
200 dagar eftersom det kan vara svårt 
att få till inkomst alla årets 12 månader.
• Lägre ersättning ju längre du är 
arbetslös.

Förändringar som kan vara positiva för 
oss är:
• Lättare att kvalificera sig till a-kas-
san
• Lättare för egenföretagare att få 
tillgång till a-kassa. Bland annat så be-
hövs bara tre verksamhetsår istället för 
nuvarande fem för att få lägga företaget 
vilande igen.
• Mindre administrativt arbete när du 
är arbetslös.

Jonas Nyberg/Håkan Svedell

Susanna Gideonsson valdes till LO:s ordförande 
i Juni 2020. Foto: Joacim Schwartz
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Sverige är sedan många år ett musik- 
exportland som ligger i framkant vid 
internationella jämförelser. Bransch-
organisationen Musiksverige uppskat-
tar att musikbranschen under 2019 
omsatte 12,2 miljarder kronor. Det finns 
inga absoluta siffror på hur många pro-
fessionella musiker det finns i Sverige 
men Musikcentrum Riks uppskattar att 
det rör sig om cirka 6000. Enkätens 964 
musiker utgör sannolikt en sjättedel 

och blir därmed ett kvalitativt statis-
tiskt underlag. I snitt kommer varje 
enskild musiker ha förlorat 178 237 
kronor.

Karin Inde är nationell samordnare för 
Musikcentrum Riks och verksamhets-
ledare på Musikcentrum Väst.
– Det är skrämmande att så många 
som en tredjedel av de tillfrågade mu-
sikerna har bestämt sig för eller är på 
väg att lämna musikeryrket, säger hon.

Karin menar att det kanske inte var helt 
oväntat men hon är ändå lite förvånad.
– Frilansande musiker är ju väldigt kre-
ativa krishanterare och det ska mycket 
till innan man ger upp. Att så många 
väljer att sluta som musiker gör att 
man fattar allvaret i den här krisen.

Av enkätsvaren framgår också att det 
är långt ifrån någon självklarhet att 
söka stöd och bidrag. Hela 49 procent 
har inte sökt något stöd över huvud 
taget.
– Det säger en hel del om att vi musiker 
är ett folk som är vana att kämpa i mot-
vind och att vi inte förväntar oss någon 
hjälp från andra, säger Karin Inde.
Det finns anledning att tro att bidrags-
givarna är mer eller mindre okända 

för många av musikerna. De som i alla 
år har klarat sig med inkomster från 
spelningar har inget förhållande till 
Kulturrådet och Konstnärsnämnden. 
Många musiker med egen firma har är 
inte anslutna till a-kassan och de långa 
väntetider som nu gäller kan dessutom 
verkat avskräckande.

– När man läser de personliga kom-
mentarerna i enkäten framgår att 
många nu lever på besparingar och 
man tar av pengar man har lagt undan 
till pensionen. En del berättar att de 

Var tredje musiker lämnar yrket
Musikcentrum Riks har gjort tre enkäter sedan coronapandemin bröt ut i mars i år. Den senaste redovisades i slutet på 
augusti och blottade en skrämmande verklighet. Av de 964 musiker, från alla musikgenrer, som svarade var en tredjedel på 
väg att lämna musikeryrket. Intäkter på mer än 171 miljoner kronor har gått förlorade och över 40 000 speltillfällen har och 
kommer att ställas in, såväl nationellt som internationellt.

www..olaffaren.se                                      

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

Beställ strängar, tillbehör 
noter  och annat  som du 
behöver i vår  webbshop 
 
Där .nns också många
musikaliska presentartiklar

Karin Inde, nationell samordnare för  
Musikcentrum Riks och verksamhetsledare på 

Musicentrum Väst. Foto: Privat
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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

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

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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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.

har flyttat hem till sina föräldrar med hela 
familjen för att dra ner på hyreskostnader 
och därmed kunna överleva, säger Karin.

Karin Inde har också noterat att det finns 
ett fåtal musiker i enkäten som skiljer ut 
sig, musiker med väldigt stora inkomst-
bortfall. Hon säger att det bekräftar det 
faktum att det råder en så kallad su-
perstar-ekonomi inom musikområdet. 
Några få har stora ekonomier, som inne-
fattar stora produktioner där massor av 
personer är inblandade, medan de flesta 
har betydligt mindre. 
– Jag kan tycka att det blev lite olyckligt 
när media ställde musiker mot musiker 
och hävdade att det var orättvist rakt över 
att musiker med stora ekonomier fick del 
av krisbidragen. Vissa av de här verksam-
heterna har förlorat mångmiljonbelopp 
och de har haft ansvar för många männ-
iskors försörjning, säger hon.

– Samtidigt var det bråttom och var 
tvunget att gå fort, så myndigheterna kan 
säkert förbättra kontrollsystemen ytterli-
gare inför den andra vändan nu i höst. 

När år 2020 är över planerar Musikcen-
trum Riks att göra en uppföljning för att 
se hur det blev till slut.
– Vi ser en enkät-trötthet och får väl se 
hur svarsviljan blir, säger Karin.

Enkäterna som Musikcentrum Riks har 
gjort har gått ut brett till Sveriges mu-
siker. Man fick hjälp av SAMI – Sveriges 
Musiker och Artisters Intresseorganisa-
tion – att nå ut till så många som möjligt. 
Symf gjorde också en mindre enkät i 
våras i syfte att då få en ögonblicksbild 
som kunde förmedlas vidare till kulturde-
partementet. Den enkäten ställde frågor 
om inställda spelningar, brutna kontrakt 
och om medlemskap i a-kassan. Däremot 
frågades inte om huruvida det var aktuellt 
att byta yrke. Frieda Mossop är vice ordfö-
rande i Symfs frilansavdelning och tror att 
Musikcentrum Riks enkät stämmer bra 
med verkligheten för Symfs frilansmed-
lemmar.
– Jag kan inte svara på om våra medlem-
mar funderar på att byta jobb eller inte. 
Däremot ser vi tydligt att många just nu 
söker sig till alternativa försörjningar. 
Många söker jobb och är beredda att 
arbeta med vad som helst bara det ger en 
inkomst, säger Frieda.

Hon menar att de närmaste månaderna 
blir avgörande för hur det ska gå för de 
musiker som lever på att hoppa in som 
extramusiker och vikarier i orkestrar runt 
om i landet.
– Det är vikariestopp i många av de 
stora orkestrarna och om det fortsätter 
så kommer situationen bli ohållbar för 
många av våra medlemmar, säger hon.

I Storbritannien har pandemin fått ännu 
större konsekvenser för musikindustrin 
än i Sverige. Bokningsplattformen Encore 
Musicians har genomfört en undersökning 
som visar att 64 procent av de brittiska 
musikerna överväger att lämna yrket. 
För perioden augusti till december har 
bokningarna gått ned med 87 procent. 
Kvinnliga musiker är värre drabbade än 
män. Deras nedgång i bokningar under 
perioden är 37 procent större än för deras 
manliga kollegor.

Den brittiska musikindustrin sysselsätter 
årligen mer än 200 000 människor och 
bidrar med 60 miljarder kronor till landets 
ekonomi.

Jonas Nyberg

Frilansviolinisten och frilansavdelningens vice 
ordförande Frieda Mossop

Graf ur den brittiska enkäten
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När flöjtisten Cecilie Hesselberg Løken kom till Stockholm 
från Oslo 1999 köpte hon ett hus utanför Åkersberga. Det 
ligger på en kulle, vänligt inbäddat av gran och fur. Den stora 
verandan blickar ut över havsnära ängar och Furusundsleden 
glimmar i fonden.
– Det här stället är så speciellt. Jag har alltid velat samla 
mina musiker- och konstnärsvänner här och göra en festival.

I början på juni i år bestämde hon sig. Hela våren hade gått 
utan publik verksamhet på musikinstitutionerna. Frilansande 

musiker hade varit 
utan jobb och det 
fanns ett uppdämt 
behov av att få 
spela, att lämna 
övningsrummen, 
streaminginspel-
ningarna och dans-
studior. 
Det fanns inte tid 
att söka pengar för 
festivalen och de 
som ville deltaga 
kunde inte räkna 
med höga gager. 
Trots de blygsam-

ma ekonomiska förutsättningarna var det inte svårt att få 
musiker och konstnärsvänner att tända på idén.
– Vi hade alla längtat efter att få spela tillsammans och vi 
hade längtat efter publik. 

Cecilie samlade 30 musiker och dansare. Det var musiker 
och dansare från Kungliga Operan, Kungliga Filharmoniker-
na och frilansare. Cecilie hade tre veckor på sig för att få ihop 
allting.
– Det var så kort om tid så jag gjorde allt själv. Marknadsfö-
ring, programsättning och biljettförsäljning.

Festivalen spelades helgen efter midsommar. Det blev sam-
manlagt sex konserter med program med stor variation och 
bredd. Det spelades svensk och syrisk folkmusik, cellosvit 
av Bach, flöjtkvartett av Mozart, Griegs Holbergsvit, Trio av 
Beethoven, Orsasvit av Gunnar Hahn och mycket mycket mer. 
Och publiken kom. Alla konserter var utsålda.
– Allt var ju lite gambling. Här finns inget kulturutbud och 
det var fantastiskt att få hit så många som aldrig gått på en 
konsert.

Biljetpriserna var låga. Ett hundra kronor kostade en kon-
sertbiljett och Cecilie ville att det skulle vara billigt eftersom 
många har förlorat sina jobb och har det ekonomiskt knappt. 
Hon ville också att tröskeln inte skulle vara för hög för de 

Sommaren 2020 blev i stort sett en tyst sommar. Alla sommarfestivaler och sommaroperor ställdes in. Med något enstaka 
undantag. Ett sådant undantag var festivalen Till havs i södra Roslagen. Cecilie Hesselberg Løkens veranda och naturen runt-
omkring blev skådeplatsen för sex konserter med dans och konst. Här möttes professionella musiker och livs levade publik 
– inte på ett webben – på riktigt!

Till havs! - en festival på riktigt
Festivalgeneralen Cecilie Hesselberg Løken och cellisten Kajsa William-Olsson spelar duett med sommargrönska i bakgrunden. Foto: Maria Westerberg

Till Havs! igen 2021? Cecilie ler och lovar inget.
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Dansare nästan till havs. Från vänster:  Natalie Ogonek, Emily Slawski 
Samuelsson, Julien Heulen, Haruka Sassa. Foto Ceclie Hesselberg Lœken

som kanske för första gången skulle lyssna till en stråkkvar-
tett. 
– Jag har en granne i 35-årsåldern, en sån där hockeykille. 
Han skrev till mig och ställde massa frågor. Han undrade 
om det här verkligen var något för honom. Jag svarade: Ja, 
ja. Kom bara! Men han köpte ingen biljett. Jag blev lite trött. 
Men så var han där och gick på en konsert. Och på nästa, och 
nästa. Han gick på alla konserterna och swishade in pengar 
till biljetten eftersom. Det gjorde mig alldeles varm i hjärtat.

Det fanns mycket att glädjas över. Vädret var fantastiskt hela 
helgen. Det var först efter sista konserten på söndagen när 
publiken och artisterna hade lämnat som himlen öppnade 
sig och regnet öste ner. Det var nästa som ett mirakel. Ett 
mirakel var också att alla artister lyckades få till repetitioner 
inför festivalen och att alla var så positiva. Trots att förutsätt-
ningarna var långtifrån optimala.
– Jag fick tag i dansare från operabaletten via Kati Raitinen. 
Hon hade jobbat med dem tidigare och tyckte att de var 
fantastiska. Och det var de verkligen. De satte ihop en helt 
ny koreografi på bara två veckor som de sedan dansade på 
stranden sent på lördagsnatten. Kati spelade en cellosvit 
av Bach sittande ute i vattnet och dansarna framför sig på 
stranden. Det var det finaste jag har sett!

Cecilie lyckades få en konstnärsvän, Maria Westerberg, som 
målade akvareller live under alla konserter så att alla kunde 
se hennes verk växa fram.
– Det var häftigt att se hur hon jobbade. Hon talade också till 
publiken om hur hon lyssnade och hur hon såg på musik.

Hela festivalen andas en sorts nyfiken nybyggaranda och 
sprittande upptäckarglädje. Kanske är det så att kriser kan 
ta fram det finaste hos oss människor och att band förstärks 
mellan oss när det är som tuffast. Cecilies entusiasm, energi 
och engagemang är smittande. Hon har också stor erfaren-
het av ideellt arbete. När syrienkrisen bröt ut och flyktingar 
i mängder riskerade sina liv för att ta sig bort från krigets 

fasor startade hon organisationen Röda hjärtat. Med mas-
sor av frivilliginsatser från musikerkollegor och vänner har 
hon gjort viktiga insatser för att hjälpa människor på flykt. 
Inte bara här i Sverige utan också på Lesbos där i skrivande 
stund flyktinglägret Moria står i lågor. Ett flyktingläger hon 
har kallat ”Helvetet på jorden”.
– På något sätt blev också det här ett välgörenhetsprojekt. 
För musiken, för kulturen och för publiken.

Festivalen Till havs hade inte varit möjlig om inte Cecilie 
hade haft ett stort nätverk. Det nätverket har vuxit fram 
under alla hennes år som musiker. Hon kom till Sverige från 
Norge för drygt 20 år sedan. Hon hade då fått fast tjänst som 
soloflöjtist i Kungliga Hovkapellet.
– Innan jag kom till Operan var soloflöjtist på Den Norske 
Opera. På den gamla teatern, Folkteatern. Om man tände en 
tändsticka där så var hela det bygget övertänt på en minut.
Just då kändes Kungliga Operan som ett karriärsteg uppåt. 

Innan Den Norske Opera var hon i filharmonin i Bergen och 
spelade piccola. Efter Kungliga Operan spelade hon med 
Mahler Chamber Orchestra, i Rotterdam Philharmonics 
med Gergiev, Theatre de Monnaie i Bryssel och sen blev hon 
soloflöjtist i Bergen. 
– Så var cirkeln sluten.

Efter Bergen frilansar hon enbart. Hon drivs fortfarande av 
att viljan att bli ännu bättre och att spela med musiker och 
dirigenter som hon känner att hon utvecklas med. Hon har 
en son som är åtta år. För att det ska fungera och bli bra för 
dem båda försöker hon ha en vecka hemma med sonen och 
en vecka med musikerjobb när han är hos sin pappa.

Nu under hösten ligger turnerandet på is, precis som för de 
allra flesta frilansmusiker. Hon jobbar halvtid som musiklä-
rare på en skola för barn med särskilda behov. Men festiva-
len gav mersmak och under hösten fyller hon sin veranda, 
när vädret tillåter, och sitt hem med musik en gång i mån-
aden. Lite som ett efterspel till festivalen. Den som vill kan 
hålla utkik efter Till havs, konsertserie, på Facebook. Och 
kanske, kanske blir det en festival igen nästa år.

Jonas Nyberg

Haruka Sassa dansar på verandan. Foto Klara Hellgren
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En musikers värsta mardröm är att något ska otäckt ska 
hända med ens instrument. Många investerar stora av peng-
ar i nya, fina fodral som ska klara allt från en cykelkrasch 
till en större jordbävning. Men ibland inträffar olyckor när 
man minst anar det. Då är det bra att vara försäkrad. Det fick 
Adrianna Arapinowicz erfara när hennes cello under våren 
2019 blev skadat efter en konsert.

– Vi hade spelat Bruckner symfoni nr 5 med UGSO – Uni-
versity Gothenburg Symphony Orchestra i Sjöströmsalen på 
Högskolan för scen och musik. Efter konserten stod jag och 
pratade med familj och vänner inne i salen medan tekniker 
packade ner. Jag hade ännu inte packat ner när teknikern 
bad mig och mitt sällskap att flytta på oss. Självklart gjorde 
vi det så att de kunde arbeta och vi ställde oss intill trappor-
na där publiken går upp. Jag stod med ryggen mot scenen 
och pratade med mitt sällskap när jag kände hur hela instru-
mentet skakar till och jag hör hur folk skriker. Jag ser ner på 
cellon och vid sargen på mitt instrument ligger en stol vält, 
berättar Adrianna.

Teknikern hade staplat för många stolar på varandra och 
tappat kontrollen över dem. De rasade ut på scenen. Adri-
anna stod cirka 7 meter ifrån och en stol kom farande mot 
hennes håll.
– Jag hade sargen utåt så ett av stolsbenen träffar sargen 
och det blev ett hål i instrumentet, ungefär fyra, fem centi-
meter stort. Hela situationen var ofattbar och jag var i chock, 
säger hon

Adrianna Arapinowicz hade tecknat Symfs instrumentför-
säkring så hon ringde försäkringsbolaget Brookfield och 
berättade vad som hade hänt.
– Jag fick fylla i ett par blanketter, berätta vad som hade hänt 
och mejla tillbaka till dem. 

Adrianna hade köpt cellon hos Bertil Pohls fiolateljé i Göte-
borg och dit tog hon den för att få den reparerad. Under tiden 
fick hon låna en cello av skolan. 

– Jag hade kontakt 
med Brookfield ett 
par gånger tills jag 
fick besked om att 
allt var i sin ordning 
och de skulle be-
kosta reparationen, 
säger hon.

Hennes instrument 
är en svenskbyggd 
cello från 1785, 
signerad Pet. Kraft 
och hon var orolig 
att den inte skulle 
hinna bli klar i tid 
för hennes exa-
menskonsert.
– Den kom i tid till konserten. Jag fick bra hjälp och är väldigt 
tacksam att jag hade en försäkring. Jag hade aldrig kunnat 
betala den reparationen  själv. 

Adrianna har studerat på Högskolan för Scen och Musik i 
Göteborg och efter att ha tagit kandidatexamen där har hon 
undervisat och frilansat. Under hösten 2020 flyttar hon till 
Bryssel för att gå masterutbildning på Koninklijk Conserva-
torium.
– Jag flyttar i mitten av september och ser verkligen fram 
emot att få komma ut på kontinenten, säger hon.

Inför flytten har Adrianna förvissat sig om att försäkringen 
gäller utomlands.
– Jag mejlade Brookfield och berättade att jag skulle flytta 
utomlands. De lade till det i min försäkring.

Jonas Nyberg

När ens älskling går sönder

Vill du också ha Symfs instrumentförsäkring? 
Thomas Morberg på Försäkringsstrategerna hjälper 

Symfs medlemmar. Information finns på symf.se

Glad Adrianna med en alldeles hel cello.  
Foto: Privat bild

Symfs ångestdämpande instrumentförsäkring

Efter reparationen 
Foto: Privat bilder

Hålet i sargen 
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I ett skede där många frilansande musiker plötsligt fann sig 
stå helt utan utlovade och inbokade engagemang, och där 
många arrangörer lämnade sina anställda vind för våg, fanns 
det ändå några ljuspunkter. En sådan är Läckö Slottsope-
ra, vars föreställning Tintomara inte kunde genomföras 
på grund av coronapandemin. Man hade planerat för fem 
veckors repetitioner och föreställningar men stod inför en 
situation där man inte skulle kunna spela för någon publik 
alls. Istället för att ställa in helt valde man en annorlunda, 
men av musikerna mycket uppskattad, lösning.

I månadsskiftet juli-augusti träffades hela ensemblen 
under en vecka på slottet för att bekanta sig med verket och 
kollegorna, och för detta fick man hälften av det arvode man 
kommit överens om för hela spelperioden. 
– Finansiärerna ville inte gärna släppa verket, som så många 
jobbat så länge med - vissa sedan december. säger Magnus 
Lönnroth, VD för Läckö Slott. Samtliga musiker, sångare, 
tekniker och det konstnärliga teamet är dessutom engagera-
de för nästa sommars uppskjutna produktion av “Tintomara.

Erbjuder musiker arbete
– Det är ju också ett sätt för oss att vårda relationerna med 
de fantastiskt duktiga musiker som vi har haft och har förmå-
nen att kunna arbeta med - vi vill ju att de ska kunna och vilja 

komma tillbaka till 
oss även kom-
mande säsonger.” 
fortsätter Magnus. 
“När jag dessutom 
fick höra musi-
kernas många be-
rättelser om hur 
frilansare blivit 
behandlade under 
våren kändes det 
ännu viktigare att 
kunna erbjuda 
våra duktiga musi-
ker arbete. Jag 
har fått höra saker 
om saker jag inte 
trodde hände i 
Sverige år 2020, 
säger Magnus 
Lönnroth. 

Ställde upp till max
En av de musiker som under många somrar jobbat på Läckö-
operan är flöjtisten Kristina Ålåker. 
– Efter att så många arbetsgivare – även institutioner – mer 
eller mindre struntat i frilansande musikers ingångna avtal 
så var det väldigt glädjande att Läckö ställde upp till max, 
säger hon.

Föreställning nästa sommar
Kristina berättar att man på Läckö tog kontakt med samtliga 
engagerade inför sommaroperan redan i slutet av mars för 
att man tillsammans skulle kunna hitta en lösning - dels för 
musikernas och ensemblens skull, dels för att förbereda 
för att i alla fall kunna spela föreställningen nästkommande 
sommar. 
– Det kändes som en demokratisk process, Det var såklart 
också bra att få lära känna verket, och varandra, lite bättre 
och den inspelning vi gjorde på borggården kommer nog till 
användning både för musiker, ensemble och det konstnärliga 
teamet. Men viktigast var ändå att Läckö Slott verkligen klev 
fram och ställde upp - de betalade till och med för boendet 
för samtliga medverkande, säger Kristina Ålåker.

Johannes Ögren

Läckö Slotts- 
opera gör det 
bästa möjliga

Per Drougge, konsertmästare för kapellet på Läckö Slottsopera,  
på väg upp till slottet. Foto: Kristina Ålåker.

Kristina Ålåker, flöjtist på Läckö Slottsopera.  
Foto: Privat bild
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Frilansavdelningen ǀ E-post: frilans@symf.se

Sällan har en bransch prövats så hårt 
som scenkonsten under Corona-året 
2020. Kontrakt och engagemang ställs 
in till höger och vänster, ibland utan 
laglig grund. Skyddsnätet som a-kas-
san ska innebära har uteblivit för 
många frilansare. Flera stora orkestrar 
och körer har totalt vikariestopp. Mötet 
med publiken har ersatts av streamade 
konserter. Bättre än ingenting förstås, 
men ett frustrerande och otillräckligt 
substitut.

En nagel i ögat för frilansare är att man 
på flera av dessa digitala konserter 
kunnat se vikarierande musiker som 
har fast jobb i andra orkestrar. Det 
finns en känsla hos många medlemmar 
i vår avdelning att de få frilansengage-
mang som finns ofta går till arbets- 
befriade orkestermusiker. Detta har 
alltid förekommit, men problematiken 
det ger upphov till har drivits till sin 
spets under detta år av giglöshet.

Symfs frilansavdelning har jobbat 
mycket med den här frågan de senaste 
månaderna. Vi har skrivit till alla våra 
avdelningar och bett dem att prioritera 
frilansare för vikariat. Vi har kontak-
tat arbetsplatser direkt när rapporter 
kommit in till oss om arbetstillfällen 
som gått till fast anställda. Vi har 
pratat direkt med arbetsgivare och 
uppmuntrat dem att ha som policy vid 
rekrytering av frilansensembler att 
inte tillfråga musiker som har fasta 
jobb. På sociala medier har både Symf 
och enskilda frilansare vädjat till våra 
heltidsanställda kollegor om att de ska 
tacka nej till extrajobb.

Allt vi kan göra är förstås att vädja. 
Det går inte (och ska inte heller gå) att 
lagstifta om att man inte får lyfta lön 
motsvarande mer än 100% anställning. 

Ingen kan åläggas arbetsförbud, vilket 
också gjorts tydligt av arbetsgivarorga-
nisationen Svensk Scenkonst i samtal 
med Symf. De vill inte detaljstyra sina 
institutioner genom att gå ut med en 
uppmaning om att inte hyra in musiker 
från andra orkestrar. Det är helt enkelt 
inte så det fungerar i Sverige.

Vad man hade velat är förstås att 
varenda arbetsgivare i Sverige, både de 
stora institutionerna och de självstän-
diga aktörerna, själva insåg den stora 
risken i att erbjuda vikariat till redan 
heltidsanställda musiker. Att det finns 
en stor och kompetent frilansmarknad 
är ju en förutsättning för att orkestrar 
och körer ska kunna driva sin verksam-
het. När man nu i den ena artikeln efter 
den andra läser om frilansare som 
tvingas lämna yrket blir man väldigt 
orolig att musiklivet ska vara urlakat 
under lång tid framöver.

Det ska tilläggas att vissa institutioner 
varit väldigt medvetna och uteslutande 
anställt frilansare under den här perio-
den. Vi hade önskat att alla arbetsgiva-
re såg värdet i att göra så.

Det kan inte bara ligga på frilansarna 
själva att ordna upp sin situation. Inte 
heller våra fast anställda kollegor ska 
behöva bära hela ansvaret. Staten 
och våra politiker kommer inte kunna 
kompensera för arbetsbristen genom 
sina bidrag och försiktiga lättnader av 
restriktionerna. Frilansmarknaden är 
något som alla, inte minst våra ar-
betsgivare, måste värna om. Annars 
kommer detta virus skada vår bransch 
permanent.

Nu till något annat: Att många frilansa-
re hamnat i en oerhört utsatt eko-
nomisk situation har gjort att många 

riskerar att tvingas gå ur facket för att 
man inte har råd att betala avgiften. 
Frilansavdelningen erbjöd i somras en 
återbetalning till de medlemmar som 
ansökte om att få tre månaders avgifts-
frihet, vilket vi hoppas gav viss lättnad. 
Vi vet att många fortfarande har svårt 
att betala fackavgiften, så vi vill tipsa 
om att man kan sänka sin månadsavgift 
genom att justera sin årliga inkomst-
nivå, ifall den förväntas bli lägre än 
vanligt i år. 

Till sist vill vi från frilansstyrelsen 
publicera en liten punktlista med andra 
tips om hur ni kan ta del av och påverka 
det fackliga arbetet:

• Hör av er med feedback och läges 
   rapporter till avd14@symf.se, vi  
   behöver er!
• Gå med i Facebook-gruppen SYMF  
   frilans.
• Lägg till avd14@symf.se i listan över   
   betrodda avsändare för att inte missa  
   viktig information.

Frieda Mossop
vice ordförande, frilansavdelningen

Alla bär ansvaret för frilansarnas överlevnad

Behöver du få tag i professionella musiker?
Du hittar dem i Frilanskatalogen! 

www.symf.se
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Vi försäkrar det mesta - vårt hem, vår bil, vår 
båt och våra djur. Inte för att vi förväntar oss 
att det ska hända något utan för att vi ska ha 
råd om det händer.

Samma sak gäller när man försäkrar sin inkomst 
vid arbetslöshet. Inte för att vi förväntar oss att 
bli arbetslösa, utan för att vi ska ha råd att vara 
mellan två arbeten.

Vi kan din bransch!
Det finns särskilda regler vid arbetslöshet för dig 
som är kulturarbetare och vi kan din bransch.

Det kostar 170 kronor per månad att  
vara med och det är lätt att bli medlem!
Skicka in en ansökan om medlemskap för att bli 
medlem. Det gör du enklast genom att klicka på 
Bli medlem på vår hemsida. 

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning 
måste du bland annat ha varit medlem i tolv  
månader*. Därför är det viktigt att du försäkrar 
din inkomst i god tid. 

*För mars till december 2020 gäller tillfälliga regler som 
innebär att varje månad räknas som fyra medlemsmånader.

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.

Vi tycker att det är viktigt att du  
känner dig trygg när du letar nytt jobb!

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
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För ett par dagar sedan delade min väninna Maria en text 
– nästan en dikt - på Facebook där hon beskrev sina käns-
lor som frilans-sångerska i denna tid. I kommentarerna 
under texten var det tydligt att hon hade formulerat något 
som många frilansande musiker och sångare kände igen 
sig i. Hon talade om att många försökte visa ett happy face 
på sociala medier medan hon å sin sida bara kände sig tom 
och tittade i sin almanacka och såg raderade jobb. Långt in i 
framtiden. Jag tror många känner så.

Själv är jag lyckligt lottad och har en fast tjänst. Jag är myck-
et medveten om vilken tur jag har haft. Om detta hade hänt 
för bara ett par år sedan hade jag kunnat räkna in mig själv 
bland de många utan någon inkomst att se fram emot i en 
nära framtid. Jag har lyxen att tillhöra en liten priviligierad 
grupp i en hårt drabbad bransch, där de flesta inte har fasta 
inkomster. Men även vi med fast inkomst har orsak att känna 
oss oroade, både över den ekonomiska situationen som råder 
på våra arbetsplatser och över inställda föreställningar, 
uppskjutna premiärer och över vilka konsekvenser allt detta 
kommer att få för våra arbetsliv framöver.

Den sista tiden har jag tampats med en konflikt inom mig 
själv: Det är svårt 
att hitta en balans 
mellan vetska-
pen om riskerna 
förknippade med 
våra jobb och viljan 
att komma tillbaka 
till jobbet, skapa 
konst och få igång 
verksamheten. 
I och med att vi i 
Symf har gjort ett 
stort arbete för att 
förstå oss på vilka 
risker för smit-
ta som kan vara 
förknippade med 
sång, scenkonst 
och blåsinstrument 
har vi också fått 
ta del av mycket 

kunskap som vi kanske inte annars hade fått. Kunskap som 
ibland inte är bekväm. Vi har märkt att när vi delat med oss 
av det vi fått reda på har reaktionen mest varit vrede eller 
irritation. Först blev jag förvånad – vi tyckte ju ändå att vi 
gjort något bra - men snart märkte jag själv att det skapade 
en dissonans inom mig. Att det nästan blev för besvärligt att 
hantera, att det som är kärnan i vårt yrke plötsligt kan vara 
farligt: att andas och skapa ljud i ett rum tillsammans med 
andra människor. 

Corona har lärt mig uthärda att sväva mitt emellan frågor 
och svar. För varje svar finns en ny fråga och det känns som 
att det aldrig tar slut. Vi måste alla lära oss att tänka mera 
som forskare och förstå att det helt enkelt inte finns svar. 
Svaren som vi kanske tror vi har funnit förändras ständigt 
och ifrågasätts och vi måste ständigt omvärdera, vara på 
fötterna, redo att planera om. Det är vi kanske bra på inom 
vårt yrke, men det kan bli för svårt, för överväldigande.
 
Alla som jobbar fackligt kan desutom säkert känna igen sig 
i hur svårt det är att röra sig mellan behovet att hitta ett sätt 
att göra arbetet så tryggt som det bara går och samtidigt för-
söka, tillsammans med arbetsgivaren, hitta ett sätt att åter-
uppta arbetet. Ibland känns det som att man bara vill hålla 
för öronen, blunda och inte veta, låtsas som ingenting. Men 
det går ju självklart inte. Vi kan inte blunda för vetenskapen. 
Vi kan inte blunda för det faktum att ett utbrott på en teater 
potentiellt kan vara förödande för verksamheten. Vi kan inte 

”Sjukdomen 
kryper in i det 
mest intima 
rummet”

Tankar om nuet

Marie Degener Troelson bor i Köpenhamn och arbetar som korist i  
Malmö Operakör. Foto: Poze, Köpenhamn
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Peder Källman Violinbyggarmästare, Göteborg. 
www.pederkallman.se

070-325 21 39

blunda för att många i vår publik anses vara i riskgrupp. Men 
samtidigt kan vi inte heller blunda för det faktum att vi inte 
kan ha igenbommade dörrar för evigt och samtidigt överleva 
som bransch eller för vilka konsekvenser detta har för alla 
frilansare. 
Just nu finns inga svar på hur framtiden ser ut och hur vi ska 
klara oss. Allt vi har är en uppsjö av lokala kompromisser 
och ständigt ändrade planer.

Att kreativiteten trivs i motgång, att konstnärer är duktiga 
på att skapa även när det är svårt, att konsten har överlevt 
genom svåra kriser är vanliga klyschor och som med alla 
klyschor finns en viss sanning. Världen älskar dessutom be-
rättelsen om den fattiga konstnären som klarar sig trots allt. 
Sanningen är dock att det kan bli för svårt och att för mycket 
motgång också kan förlama och förstöra. Bekymmer gynnar 
inte kreativitet. Det finns forskning som visar på att fattigdom 
gör folk tröga – inte för att dom är tröga, utan för att all kraft 
går åt att oroa sig för hur man ska klara sig och det har en 
förlamande effekt.

Denna kris förorsakas av en sjukdom. Corona smittar via 
droppar, ytor och – vilket mer och mer pekar mot – aerosoler.
”Together apart” känns numera stelt och tvunget. Sjukdomen 
kryper in i det mest intima rummet, i vår kropp och i rummet 
mellan oss och andra människor. Vi letar efter nya uttryck för 
den mellanmänskliga värmen, omsorgen och gemenskapen 
utan att hitta vad vi söker, för det finns inget som kan ersätta 
det. Det är en del av det att vara människa att kramas, 
kyssas, sjunga tillsammans, dansa och ja – andas. Allt det 
sinnliga, kroppsligheten, det spontana har drabbats. Det vi 
rör kan smitta. Den vi rör kan smitta – eller smittas. 
Vi kan försöka på alla möjliga sätt att ”corona-anpassa” kon-
sten för en tid. Men konsten speglar människolivet och det 
finns en gräns för hur mycket och hur länge det går.

Det finns ett viktigt budskap i Marias text: 
Det bör vara okej för oss att sörja och vara ledsna. Vi får 
faktiskt lov att erkänna den förlust av arbete, inkomst och 
livsinnehåll som denna pandemin kostar. Vi måste inte gå 
omkring och vara tappra hela tiden.
Vi kan säga som det är:
Coronakrisen drabbar vår bransch helt orimligt hårt. Vi kan 
inte släppa in publik till föreställningar och konserter och det 
vi gör innebär en smittorisk i sig. 
Det är på många sätt ”the perfect storm”. Det behöver vi 
erkänna och sätta ord på och vi behöver att politiker, opini-
onsbildare och publik förstår detta.

För när det kan innebära risk att beröra ytor och andra 
människor kan ord, konst och musik fortfarande beröra helt 
utan smittorisk – och därför behövs vi!

Marie Degener Troelsen
Korist och ledamot av Symfs förbundsstyrelse

Läs Maria Forsströms poetiska text på nästa uppslag

Sedan i mars ekar salar och salonger tomma. Foto: BSGstudio



“Cancelling culture” has a different sound to us freelancing singers in 
this troublesome period. The last three orchestra productions for the 
Autumn gone, no promise about next year. Heart sinking, choked breath, 
no music. Calendar erased. No light in the tunnel. Heart shrinking. I can 
hardly breathe. The season opens, this unhappy August, without opening. 
I can hardly breathe anymore. 

I can hardly live, heart and soul 

Without music, 
where’s my breath, my voice, my life? 

Heart sinking,
Chest shrinking.
Slowly dying inside.

And the social media and the friends and the photos and the questions
Happy and busy, oh yes, aren’t we all: challenged, difficult, but yes, i’m 
soo positive still, cheers, always smiling, oh so positive, hope you’re well, 
thank you for asking, i’m fine, slowly dying inside, and you? 

cooking running gardening photos sunbathing photos 
exercising laughing reading cooking photos drinking
painting cooking running photos laughing photos 
persuading myself I’m
happy and busy happy and busy happy and busy happy happy

(where’s my voice gone?)

Streaming culture, online concerts, 
glowing eyes of concert house managers
”So EXCITING this is
We’ve moved ten years ahead 
into the FUTURE 
even 20!
We see only POSSIBILITIES
How AMAZING
High tech SOLUTIONS
Let’s be CREATIVE 
Let’s go DIGITAL
Let’s go ONLINE!”

- What a GIFT to be CHALLENGED to find NEW WAYS to EXPRESS our-
selves outside the institutions! Don’t be lazy! There’s a market out there! 
Produce! You’re unique! 
Sell yourself! online online online!

FinancingFundingContentFormatBrandingMarketingPitchFinancing
FormatContentFundingPitchMarketingBrandingContent 
- mustn’t be lazy
- what’s the next project

I can hardly breathe
I just want to sing again

Windows closing, doors closing, gates narrowing, Time flying
Bigger stars crying with happiness returning to the stages
“So grateful for …
So honoured to …
So happy for …”



Smaller stars crying with despair
(- will my light go out?)

(content marketing digital branding digital niche format pitch digital 
funding)

(don’t be lazy, sell yourSelf, don’t miss out)
(streaming culture)

I just want to be alive again

(The darkest night of the soul.)

Absence.

Emptiness.

Silence. 

Memories haunting me, despair choking me, tears in the morning
Was it all a dream? 

People gathering
listening faces
beautiful faces
loving them all

telling the story 
hearing the answers,

music for us
food of love

asking for more. 
Balance act

body and mind
soaring high 

fleeting moments 
gone forever

sculpting in sound
sculpting in time

sound and silence

(... all is healed
all is health …

High Summer holds the Earth
Hearts all whole ...)

Where’s my breath 
my life

my voice
my heart

my music
my love

Gone

Dark

Gone

Winter Journey

Text & foto: Maria Forsström / augusti 2020
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symf, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm

Norrlandsoperan söker

Operachef
 Läs mer och sök tjänsten  

på norrlandsoperan.se

Huvudsponsorer


