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et forskas lite varstans i världen över musikens betydelse för
hjärnans utveckling. Inom Musikterapin har man länge tittat
på hur motorisk och musikalisk träning kan användas för att
förbättra funktionen hos patienter som drabbats av olika hjärnskador
eller har annan nedsatt förmåga. Exempelvis vet man att personer som
drabbats av stroke oftare har lättare att uttrycka sig med sång än i tal.
Men gäller detta all sorts musik?
Vid försök på djur har det visat sig att klassisk musik innehåller
mer positiv information än populärmusik och de mätbara effekterna
blir starkare. Då man i USA undersökte möss så reagerade de bäst på
Verdis opera La Traviata!
Skulle man kunna mäta all musiks hälsoeffekter och planera särskil
da konserter för en viss patientgrupp?
Vetenskapsjournalisten och musikredaktören Minna Lundgren från
Finland fastställer att ”Musik är hjärnans bästa vän – den öppnar upp
igenslammade nervbanor och gör en beredd att ta emot andra utma
ningar”. Hennes rubrik vid en föreläsning i Vasa oktober 2013 gick
ut på att Musik var betydligt bättre för hälsan än exempelvis idrott.
Säkerligen provocerande och kontroversiellt för många.
”Musik har visat sig vara effektiv mot många åkommor”, säger
Minna Lindgren. ”Om man har smärtor så hjälper musiken, om man
är deprimerad så piggar musiken upp, om man har svårt att somna eller
är för sömnig så hjälper musiken!”
Musik kan sänka pulsen, blodtrycket och nivåerna av stresshormo
ner. Musik kan alltså användas som en universalmedicin.
Återigen borde debatten om musik i skolan blossa upp i de politiska
korridorerna. Forskarna är övertygade om att 15 min musik i början
av skoldagen skulle öppna upp hjärnans nervbanor. Det skulle hjälpa
eleverna till bättre koncentration, till att orka sitta ner hela dagen och
lyssna och förstå. Den är också bra för finmotoriken och abstrakt ge
staltning.
Hjärnan är uppdelad i olika delar som sköter om olika saker: språk,
känslor och så vidare. Men musiken, den aktiverar hela hjärnan.
Så nu vet vi vad vi bidrar med i alla olika kammarmusikhörn av
Sverige. Musik användes under antiken som läkande kraft. Låt oss
återinföra denna njutningsfulla behandlingsmetod. För att hålla oss
friska och spänstiga borde vi tala med vår husläkare om att till alla
ordinera ett abonnemang till närmaste kammarmusikförening.

GRAFISK FORM OCH PRODUKTION
Anna Olausson • www.annatherese.eu
HEMSIDA
www.kammarmusikforbundet.se
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Krönika

Hur underrepresenterade
är kvinnorna?
I mitten av september presenterade föreningen KVAST, KVinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, sin årliga undersökning av hur stor del
av framförandena i de 19 offentligt finansierade
orkestrarnas generalprogram, som är skriven av
kvinnor resp. män. Men siffrorna är inte så entydiga som det kan verka.

A

ndelen kompositioner av kvinnor är bara 7,9 % och kan jämfö
ras med att enbart Ludwig van Beethovens verk utgör 7 %. Det
tyder på en konservativ repertoarpolitik. Ändå har andelen mu
sik av kvinnor ökat, även om ökningskurvan inte har varit rak: sedan
2008/09 har kvinnornas andel varit 1,2 %, 2,0 %, 8,4 %, 5,2 %, 3,5 %
och innevarande säsong alltså 7,9 % av orkestrarnas repertoar. Det är
långt från KVAST:s mål på 20 %.
Undviker orkestrarna alltså att spela musik av kvinnliga tonsättare
just på grund av att de är kvinnor? Det skulle nog ingen konserthus
chef påstå, utan ofta heter det att det är de gästande dirigenterna och
solisterna som inte har några intressanta verk av kvinnor på sin egen
repertoar. Eller svenska verk heller för den delen, bara ca 11 % av
verken är svenska.
Andelen musik av kvinnor varierar mycket hos orkestrarna. I topp
ligger Stockholms Blåsarsymfoniker med hela 30 % ”kvinnomusik”.
Wermlands Operas orkester spelar 25 % och Norrbottens kammaror
kester 22,5 %. I Berwaldhallen med Sveriges Radios symfoniorkester,
som har hela landets befolkning som potentiell publik, spelades förra
säsongen bara 1 % verk av kvinnor, men i år ökar andelen till 14, 5 %.
I botten ligger sex orkestrar, som inte spelar någon musik av kvinnliga
tonsättare alls den här säsongen. Hur det är i körlivet och hos kammar
musikföreningarna framgår inte.
De kvinnliga tonsättarna har alltid varit avsevärt färre än de man
liga, och detta historiska faktum spelar en stor roll för repertoarsätt
ningen. På senare tid har andelen kvinnliga tonsättare ökat starkt, men
fortfarande är bara 16 % av Föreningen Svenska Tonsättares medlem
mar kvinnor, medan männen alltså utgör hela 84 %. Tar man detta för
hållande som måttstock, borde fördelningen av verken på repertoaren
också kunna vara 16 resp. 84 %, men kvinnorna är alltså underrepre
senterade – bara 7,9 %.
Den nutida musik som spelas, av KVAST definierad som skriven
efter 1960, utgör 17 % av orkestrarnas repertoar vilket betraktas som
normalt, men att drygt tre gånger fler av dessa är skrivna av män än
av kvinnor tycker man är anmärkningsvärt, likaså att 60 % (tre femte
delar) av uruppförandena är av män. Men i förhållande till hur många
de är hade förhållandet kunnat vara proportionellt till de här siffrorna,
alltså 16 % (en sjättedel) för kvinnorna och 84 (fem sjättedelar) för
männen, och räknar man så, är kvinnorna vad gäller nutida musik i
stället överrepresenterade!
Trots det är det tydligt, att kvinnors musik behöver lyftas fram. Alla
professionella tonsättare måste ges chansen att få sin musik framförd.
Att sedan ett verks framgång beror på dess egen kvalitet och inte på
vem som skrivit det behöver knappast sägas.

Calle Friedner
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BEETHOVEN
OCH JIVE
PÅ UDDEN
Tonsättaren beskriver sin kompositionsmetod:

– jag gör korta bitar som jag kastar runt!
Så enkelt är det alltså – om man är Sven-David Sandström och älskar jobbet. Och så trevligt kan det vara att höra honom berätta inför ett uruppförande, denna gång på Waldemarsudde, Prins Eugens
Djurgårdshem.

E

tt hem för konsten, Prins Eugens och
den besökande allmänhetens, har Wal
demarsudde varit sedan donationen till
svenska staten 1947. Inte lika självklart för
musiken, men nu tas trådar från tidigare ske
den upp igen.
I höst inleddes en kammarmusikserie med
breda ambitioner. Serien har fått namnet Mu
sik på Udden. Här klingar musiken tillsam
mans med konsten, och ordet ska också ha
plats. Det är den vackra gamla traditionen
med en ”salong”, nu för flera konstarter, som
livas upp.
Entusiastiskt och idérikt samarbetar che
fen, överintendent Karin Sidén, med Anders
Lagerqvist som är violinist i Uppsala Kam
marorkester. Som frilansande musiker, ar

rangör och idégivare är han mycket delaktig
på flera andra håll också.
– Målet är att publiken lika gärna ska kom
ma till konserter som till konstutställningar,
säger Karin Sidén.
– Vi måste våga ta höjd, uttrycker Anders
Lagerqvist saken, satsa på fantasifulla kom
binationer, erbjuda annat än det självklart
lättsmälta. Det är viktigt att blanda nutida
med det klassiska, att satsa på uruppföranden.
Man ska också kunna kombinera med poesi,
berättande, föredrag.
Ett uruppförande är just vad denna okto
berkväll bjuder på när parken på ”Walde
marsudden” glimmar i guld och brons. En
av landets bästa stråkkvartetter, Stenhammar
Quartet, spelar trots att en av medlemmarna

Let’s dance... nej, det är inte inledningen till en jive vi ser utan avslutningen
på ett samtal mellan Boel Adler och
Sven-David Sandström. Snart börjar
konserten då hans ”Four Pieces for
String Quartet” ska uruppföras.

drabbats av en trafikolycka tidigare på dagen.
Alla musicerar ändå så det glöder.
Sven-David Sandström, 71, är på besök
från Bloomington, och Indiana University,
USA, där han trivs. Där frågar ingen efter
pensionsålder och där har han en tjänst som
professor. Han beskriver för Boel Adler och
oss andra sitt spontana arbetssätt, hur han
tar vara på inspirationen. Få konstnärer vill
använda ordet inspiration. Sven-David Sand
ström drar sig inte för det.
– Jag lyssnar på vad jag hör inom mig och
så försöker jag skriva det jag hört...
Denna gång blev ”Four Pieces for String
Quartet” sista verk i en konsert som inled
des med Beethovens Grosse Fuge – sträng,
svår, storslagen. Den följdes av första satsen

Kammarmusiken klingar som bäst i en inspirerande miljö. Snart inleds Beethovens Grosse Fuge av fr.v. Peter Olofsson, Per
Öman, Tony Bauer och Mats Olofsson.
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ur Ravels stråkkvartett – transparent, impres
sionistisk, målerisk. Två kontraster, valda av
Sven-David själv.
– Inte för att jag påverkats av dem, utan för
att jag beundrar tonsättarna.
Ändå – helt vanvördigt lyssnar jag in
lite av en uppjazzad Beethoven i det för
sta stycket eller snarare en tuff, fräsig jive.
Snabbintrycken i anteckningarna blir sedan
”himmelskt ljuvligt”, ”folkviseton”, ”koral
känsla?” och senare tunga vågor från and
rafiolen, violan och cellon med förstafiolen
broderande en längtansfull kadens.
Musik som sätter igång fantasin.
Hur var det att lyssna på musiken som bara
ljudit inombords hittills, frågade jag tonsät
taren.
– Jag var bara glad! blev svaret.
En Matteuspassion, ett verk på två och en
halv timme, ska uruppföras i Berlin. En kam
maropera med libretto av Katarina Frostenson
är under arbete. Ett nyskrivet körverk baserat
på 20 dikter av Tomas Tranströmer kommer
att höras första gången i Köpenhamn.
– Om musiken ska ha en chans måste man
fortsätta att komponera, är budskapet.

ELISABETH
HUSMARK
text och foto

Skagenmålarnas verk visas nu i Prinsens
galleri. Karin Sidén och Anders Lagerqvist välver planer. Hemsidans adress:
waldemarsudde.se/evenemang

Stradivarius möter
Hultsfred!
Söndagen den 22 september firade Hultsfreds musikförening 20 år.

J

ubileet hölls i konferensanläggningen
Valhall (var annars, det är ju Wagner
år!) och inleddes med att föreningens
ordförande Brita Freudenthal hälsade väl
komna. För musiken stod Nils-Erik Sparf
violin, Andreas Brantelid cello och David
Härenstam gitarr. Musikerna presenterade
sig och berättade bl.a. att Sparf spelar på
en Stradivarius från 1709 och att Brantelids
cello är från 1707, den cello som Brahms
cellosonat uruppfördes på. Det började
dock med ett mycket modernt stycke, bul
garen Atanas Ourkouzouanovs ”Divertisse
ment à trois”. Efter en sonata av J S Bach
kom en ilsken Beethoven, ett Rondo capric
cio, där musikerna med stor virtuositet lät
kompositören utgjuta sin frustration över
ett förlorat mynt.
En tersett av Paganini med sann spelgläd

duoFriBerg 10 år

E

Musikalisk salong i Prinsens salong.
Wilhelm Stenhammar vid flygeln, Prins
Eugen bakom de dåsande damerna.
Dörröverstycket kan man betrakta på
plats.

je från musikerna avslutade den första delen.
Efter paus uppvaktades föreningen först
av Hultsfreds kommun, vars representant
lovordade föreningen. Därefter länsmusi
ken i Kalmar, som gärna är med och stöttar
föreningen på olika sätt. Även grannfören
ingarna Oskarshamns kammarmusikför
ening och Sevedebygdens musikförening i
Vimmerby ville gratulera. Från vårt förbund
överlämnades en graverad ordförandeklub
ba att använda många år framåt och påtala
des att föreningen visat ett stort intresse och
engagemang under sina 19 år som medlem.
Konsertens andra hälft upptogs av Ravels
sonat för violin och cello, en kassation av
Haydn och som extranummer en flöjtsonat!

n av de tidigare deltagande ensemblerna i Ung &
Lovande, duo FriBerg, har fyllt tio år. Duon består
av saxofonisten Per Friman och slagverkaren Joakim
Berg. De har under de här åren bland annat spelat in
en CD och gjort en lång rad turnéer. Jubiléet firade
man först med en konsert i Växjö konserthus den
26 september, där man tillsammans med stråkorkestern Musica Vitæ ledd av Fredrik Burstedt bl.a.
uruppförde två nya verk av svenskan Andrea Tarrodi
och av amerikanskan Molly Kien, elev till Sven-David
Sandström och verksam i Sverige. Den 2 november
gav man ännu en jubileumskonsert i Växjö Konsthall,
då enbart med musik skriven direkt för ensemblen.
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Christina Sejmo, text
Jan Sejmo, foto

>>>>> NOTIS

DUO
MEST
I DUR
De spelar inte alltid tillsammans, pianisterna Terés Löf och
Johan Ullén, ett par också till
vardags. Men det händer, på två
flyglar eller fyrhändigt på ett
instrument. Båda har lyckats
ordna sina yrkesliv med stor variation där kammarmusik, solokonserter, ensemblespel eller
tillsammans med orkester ingår
om vartannat.

J

ohan är dessutom tonsättare, och mer
och mer pågår omkring honom också i
den egenskapen. Beställningar kommer,
idéerna flödar.
– Först kanske hemma, i soffan... eller i
skogen, på en sten, med en liten antecknings
bok i beredskap. Så småningom lånar jag
kanske Terés studio. Allra sist kommer arbe
tet vid datorn.
Terés komponerar inte. Men att kläcka
programidéer är väl en form av komposition i
överförd bemärkelse. Varför inte också lägga
in kontaktskapande och pusslande med enga
gemangen i almanackan i begreppet?
Jag var nyfiken på musikeräktenskapet där
båda spelar samma instrument. Hur går det
ihop – hur och var övar man. Kan man tala
om konkurrens? Hur organiserar man famil
jelivet – frågor som känns ganska gammal
dags när man träffar dessa två.
Förr ansågs kvinnliga musiker vara tvung
na att avstå från ett liv med barn, till exempel.
Naturligtvis fanns det undantag till och
med på artonhundratalet. Man behöver bara
referera till Clara Schumann. Hon födde
åtta barn men avstod inte från pianistkarri
ären! Hon hade ingen tillgång till förskola
för de små – och inte kan man väl anta att
Robert var annat än den sorts barnafar som
var mönstret på artonhundratalet och långt
senare. Vi kan bara spekulera kring hur Clara
och Robert hanterade situationen med hjälp
av hemhjälpar och anhöriga.
Medan Terés och jag sitter och pratar vid
köksbordet går Johan och hämtar Lovisa,

Hemmapiano finns i nödfall. Övar gör proffsen i ljudisolerad studio.

snart 4, i förskolan. Vi talar om hur det är att
förlora en förälder. Terés far, som alltid varit
engagerad och varm, dog i februari. Terés Löf
som är enda barnet visste tidigt att hon skul
le ägna sig åt musiken. Föräldrarna har alltid
stött hennes val.
Mormor hade ett piano och tog aktiv del i
sitt barnbarns musikutbildning. Terés berättar
om att hon nu känner mer än förr hur viktigt
det är att ta vara på livet med ännu större om
sorg.
Johan hänfördes av Stravinskijs Våroffer
redan som liten pojke. Då blev han frälst för
musiken, utan att vara omgiven av den i hem
met.
– Jag har en master i komposition från Mu
sikhögskolan, men jag har alltid komponerat.
Är på sätt och vis självlärd. Man lär sig av allt
man är med om i livet.
Terés utbrister: – Jag är så stolt när jag får
vara med och uppföra Johans musik! Med
Trio Nova där Klara Hellgren, violin och
cellisten Kati Raitinen ingår har hon spelat
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Johans sju tangos ”Dödssynderna” många
gånger.
Johan, som också växlar stora framträdan
den som pianist med solorecitaler eller till
sammans med orkester, beskriver hur slent
rianen aldrig hinner ikapp den som spelar tre
fyra dagar i någon symfoniorkester avlöst av
arbete med en sångare eller instrumentalist.
Man slipper undan det som kan bli enahanda.
Komponerandet ger ytterligare inspirerande
variation.
När Terés har elever upptäcker hon att hon
undervisar sig själv lika mycket:
– Gör så här, tänk så här...
I studion omsätter hon sina egna lärdomar
vid övningarna.
Med Klara Hellgren bildar hon också Duo
Nova som är välkänd från konserter i många
kammarmusikföreningar. I februari gör Terés
Löf Beethovens Kejsarkonsert med Kungliga
Hovkapellet på Stockholmsoperan i sju ba
lettföreställningar.
– Då kan man ju lägga undan lite pengar,

strålar Terés. Inemellan äter vi tonfisk tre da
gar i veckan. Men när jag har oroat mig för
framtiden så tröstar jag mig med att det ju har
gått bra i tio år! Varför skulle det inte kunna
fortsätta! Inte utan egna insatser förstås. Man
måste bygga nätverk på många nivåer.
Johan Ulléns ”Lady Macbeth” för mezzo
sopran och piano var en beställning av Sve
riges Radio. Nu har Johan orkestrerat pian
ostämman och konserten uruppfördes med
Katarina Karnéus och Svenska Kammaror
kestern i Örebro i oktober.
Den 30 november spelade Trio Nova (Löf,
Hellgren, Raitinen) Ulléns pianotrio Döds
synderna som Veckans föreställning i SVT 2.
Den ligger kvar på SVT play ytterligare några
veckor – så se och lyssna!
Både Terés och Johan har framträtt som
solister med landets alla symfoniorkestrar.
De hör numera till Sveriges mest erfarna och
framstående pianister.
Är allt idyll hemma hos familjen Löf/Ullén
i den trivsamma gamla förorten Aspudden?
Knappast troligt.
Samspelta som ”en enda fyrarmad bläck
fiskpianist som slingrar sig runt båda flyglar
na”. Så fantasifullt skrev Sundsvalls tidnings
recensent efter en konsert med paret Löf/
Ullén på två flyglar. Beröm till fraskänsla,
mjukhet, smidighet och ”den djupa själfull
heten”.
Den kompakta idyllen är väl inte ens efter
strävansvärd.
Men det krävs nog en hel del harmoni i
vardagslivet för att prestera så i jobbet.

ELISABETH HUSMARK
TEXT OCH FOTO

Fyraåriga Lovisa börjar snart i Lilla Akademins förskola. Hunden Benny är en
dansk-svensk gårdshund.

Ljunggrenska tävlingen 2013

>>>>> NOTISER

M

ed motiveringen ”Med anmärkningsvärd symbios mellan känsla
och intelligens och med poetiskt anslag och virtuositet sätter
han musiken främst” fastslog årets jury, under ledning av Lise-Lotte
Axelsson, tidigare konstnärlig ledare för Göteborgsoperan, att pianisten Martin Malmgren vunnit 1:a priset, 100 000:-. Övriga finalister var
Paula Zarén, violin och Pär Nilsén, baryton. Som vanligt var skillnaderna mellan finalisterna minimala och i mångt och mycket en fråga
om tycke och smak.
Tävlingen drivs som ett samarbete mellan Stiftelsen Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond och Högskolan för scen och musik vid
Göteborgs universitet. Den totala prissumman uppgår till 200 000:-,
vilket gör tävlingen till den största i sitt slag i Sverige.

Prisvärd interpret

P

å tiden, är det nog en och annan som säger när nu den mångkunnige violinisten Nils-Erik Sparf tilldelas Kungliga Musikaliska Akademiens interpretpris 2013. Ur motiveringen citeras: ”Hans generösa musikanteri och lyssnande spelglädje gör honom till en självklar
pristagare”. Interpretpriset utdelas årligen och är på 100 000 kronor.
Bland tidigare pristagare finns Anna Larsson, Martin Fröst och Kungsbacka Piano Trio.

Jan Ling död

M

usikvetaren och tidigare professorn och rektorn för Göteborgs
universitet, Jan Ling, avled hastigt den 3 oktober. Han var född
1934 och fram till sin död aktiv bl.a. som författare till många
böcker om musik, den sista, ”Musiken som tidsspegel.Tolv essäer om
musiken kring sekelskiftet 1900”,
var nr fem i en serie om Europas
musikhistoria och kom helt nyligen ut. Hans doktorsavhandling
om nyckelharpan 1967 blev mycket uppmärksammad. Jan Ling startade också en forskarutbildning
med konstnärligt-kreativ inriktning, som lockat många utövande
musiker. Han var en inspirerande
person omtyckt av såväl studenter
som kollegor.

Kammarmusik-Nytt 4/2013 • sid 7

Camerata Nordica

– länsmusik med internationellt rykte

Camerata Nordica i Musikaliska Akademiens stora sal.

Den 31 augusti uruppförde Camerata Nordica ”Elegy for strings” av Benjamin Britten på en konsert i
den kända serien ”The Proms” i London. Man fick fina recensioner: “Camerata Nordica excel in Britten”, skrev t.ex. The Independent. Här får vi en presentation av ensemblen.

N

är Oskarshamnsensemblen startade
sin verksamhet 1974, föregick man
den reform som låg till grund för da
gens länsmusik med 14 år. Som namnet be
rättar stationerades den i Oskarshamn som
ligger mitt i Kalmar län, vilket förstås är
praktiskt när man ska verka i hela länet. 1971
hade Regionmusiken bildats, en anpassning
av militärmusiken till civil verksamhet. Nu
fanns det inte någon militärmusik i Kalmar
län, men att då skapa en lokal länsmusiken
semble stämde väl med de kulturpolitiska
mål som riksdagen fastställde det året.
Ensemblen, som idag är en ren stråken
semble, har tidigare haft olika besättningar.
1991 beslöt man att framträda i camerata
form, d.v.s. att spela utan dirigent. Ledaren
är en i ensemblen, den främste bland jämn
likar, ”primus inter pares”, som det latinska
uttrycket lyder. Det är en internationellt väl
känd ensembleform, och i samband med detta
beslöt man sig också för att ändra sitt namn
till Camerata Roman med syftning på barock
tonsättaren Johan Helmich Roman, som från
1745 till sin död 1758 var bosatt på Haralds
måla gård i Ryssby knappt två mil norr om
Kalmar. År 2004 var det dags för namnbyte
igen, då man antog sitt nuvarande namn, Ca
merata Nordica.
Flera framstående musiker har varit en
semblens konstnärliga ledare, bl.a. den natu
raliserade engelsmannen Levon Chilingirian,
känd som primarie i Chilingiriankvartetten
från 1997. Samtidigt blev norrmannen Terje

Tønnesen ”hedersledare”. Han har också lett
Det Norske Kammerorkester sedan starten
1977 och är dessutom konsertmästare i Oslo
filharmonien, numera också ensam Camerata
Nordicas konstnärlige ledare. Hur hinner han
då med Camerata Nordica utöver det andra?
”Det tar jag mig tid till, för jag gillar myck
et att arbeta här”, svarar han på den frågan.
2002 var ensemblen i ekonomisk kris och
nära att läggas ner främst på grund av ett allt
för litet statligt stöd. Verksamheten räddades
dock, och för ett par år sedan fick man ett an
slag från EU öronmärkt för turnéer. Det kan
verka som lyx, i synnerhet för en regional en
semble, men turnéer är viktiga.
”För att invånarna i Kalmar län ska få det
bästa möjliga behöver orkestern också vara
så bra som möjligt, och på en sådan här turné
blir den bättre samspelt. Vi investerar också i
mycket arbete, det måste man ju, när man ska
framträda på Proms i London. Dessutom gör
medieintresset att fler hittar vägen till våra
konserter – vi har t.ex. haft tre konserter i
Oskarshamn, Kalmar och på Öland, alla med
publikrekord”, berättar Terje Tønnesen.
På turnén till London och till en rad platser
i Sverige var man 22 musiker, men av dem
har endast fem fast anställning. Det ger inte
anställningstrygghet, men det är den verklig
het många musiker lever i idag.
Att en svensk orkester ger en promskonsert
i London är inte unikt, det har hänt förr, och
Terje Tønnesen har själv spelat på proms
konserter med Det Norske Kammerorkester
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och Oslofilharmonien. Ändå är det förstås
hedrande, särskilt när man ombeds uruppföra
ett verk av Britten i London under hundraårs
jubileet av hans födelse!
”Det var folk som hade hört oss och som
hade kontakter, inte bara med Proms utan
också med The Britten-Pearce Foundation
och erbjöd Camerata Nordica att uruppfö
ra det. Det är ett ungdomsverk skrivet när
Britten bara var 14 år, och på många sätt är
det naivt, men man hör mycket av det som
ska komma senare”, berättar Terje Tønnesen,
”och ur den synvinkeln är det spännande”.
Det är kanske inte för djärvt att gissa, att
den här turnén och uruppförandet av Brittens
”Elegy” varit årets höjdpunkt för Camerata
Nordica, men man framträder ju inte hela ti
den som orkester utan bara under vissa peri
oder. Den övriga tiden leder musikerna ama
törensembler, arbetar med undervisning och
bedriver ungdomsarbete i olika former inom
länet. Syftet med en regional musikensemble
är att ge länets invånare möjlighet att möta
levande musik framförd av professionella
musiker oavsett om det är fråga om barn
verksamhet eller ett framträdande på Hults
fredsfestivalen, som man gjort, och det är nog
minst lika viktigt som turnerandet, om mu
siklivet ska kunna utvecklas och leva vidare.

Calle Friedner
text och foto

Ny ordförande med
lång erfarenhet
När Cathja Mörner accepterade
att bli ordförande i Kammarmusikförbundet var det för den
goda stöttning hon kunde märka
i styrelsen, ”annars tror jag inte
att jag hade vågat”, berättar
hon. Då hade hon redan suttit i
styrelsen i ett år, men hon hade
också tidigare haft anknytning
till förbundet som ordförande i
Arvika Konsertförening.

C

athja Mörner är utbildad musiker men
har främst sysslat med pedagogik. Hon
frilansar numera, men efter 27 år som
rektor på olika håll, senast på Ingesund, upp
fattar hon sig ändå mest som musikadminis
tratör. Kammarmusik fascinerar henne, för
som kammarmusiker är man en solospelare
som ska spela i lag med andra. ”Jag tycker
att kammarmusik är en väldigt ’ädel’ form av
musik”, säger Cathja, ”och den är utvecklan
de för musikerna.”
Idag tillåts populärmusiken dominera mu
siklivet, inte minst i radio och TV, och kam
marmusikpubliken har en hög genomsnittsål
der. Ändå lönar det sig att engagera sig för
kammarmusiken menar Cathja och pekar på
alla de kammarmusikfestivaler som man kan
finna över hela landet och som tycks bli allt
fler, medan den ena pop- och rockfestivalen
efter den andra går i konkurs. Vad publikens
ålder beträffar, så har den varit ungefär den
samma de senaste femtio åren. När de gamla
försvinner fyller yngre på, så publiken tar inte
slut.
Festivaler i ett naturfagert Sommarsverige
lockar naturligtvis folk, men kammarmusiken
måste också få klinga under resten av året,
och det är där förbundet i första hand kommer

in. Bl.a. fördelar man de statliga arrangörsan
slag man får. Detta är viktigt: när de enskilda
regionerna numera har stor frihet att använda
sina statliga kulturanslag som man vill, kun
de kammarmusiken lätt bli utan på vissa håll,
men då finns i alla fall de här medlen, även
om summan är för liten i förhållande till vad
vissa andra arrangörsförbund får. Här måste
förbundet bearbeta Kulturrådet vidare.
Projektet ”Nationellt nätverk för interna
tionell kammarmusik” genomförs nu för för
sta gången, och det har hittills blivit mycket
lyckat. Man engagerar internationella artister
som turnerar i Sverige, och gensvaret från
föreningarna är större än väntat. Därför sö
ker förbundet nu pengar för år två och tre
från Statens Musikverk, sedan ska projektet
kunna fortsätta utan statligt stöd, men då be
höver man få med fler länsmusikorganisatio
ner i samarbetet än de fyra som är med idag.
Även de svenska artisternas turnéverksamhet
berörs. ”Vi vill motverka att det poppar upp
diverse ’små Rikskonserter’ runt om i landet,
som vill agera på egen hand. Det är en risk,
om det inte finns en övergripande struktur för
hur turnéverksamhet ska bedrivas”, säger Ca
thja Mörner.
Tävlingen ”Ung & Lovande” ligger henne
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varmt om hjärtat. ”Att över huvud taget stötta
unga musiker är jättebra!” tycker hon, och det
märks att intresset från dem sprider sig, för
förbundet får allt fler förfrågningar.
För att hjälpa till att få den samtida musi
ken spelad har Kammarmusikförbundet nu
inlett ett samarbete med Föreningen Svenska
Tonsättare, som kan betala för att tonsättaren
kommer och berättar om sin musik, när en
förening vill ha ett nyskrivet, svenskt verk på
sitt program.
Kommer Kammarmusik-Nytt i framtiden
åter att finnas i tryckt form? Ja, det är förstås
en styrelsefråga, men Cathja Mörner hoppas
det ska bli möjligt, bl.a. genom att man försö
ker förmå Kulturrådet, som f.n. hävdar att det
är ett medlemsblad, att stödja utgivningen.
Så Kammarmusikförbundets nya ordfö
rande och hennes styrelse lär inte behöva leta
efter arbetsuppgifter.

Calle Friedner
text och foto

Malmsjö återuppstår
i Skinnskatteberg!

Lördagen den 12 oktober, en solig dag då höstens alla vackra
färger lyste extra mycket, firade Skinnskattebergs kammarmusikförening 40 år.

F

estligheterna började i Kulturhuset Kor
pens fina lokaler med mingel och rosa
bubbel. Foajén var ”tapetserad” med af
fischer från olika konserter genom åren. Man
kan konstatera att kvaliteten har varit mycket
hög, med många kända ensembler och solis
ter.
År 1992 startade biennalen Ung & Lo
vande i Skinnskatteberg där den också ägde
rum 1994. Deltagare man inte glömmer från
de åren är t.ex. Yggdrasilkvartetten, Martin
Fröst och Niklas Brommare.
När så pianotekniker Lajos Toro gjort de
sista justeringarna på flygeln, en nyinköpt
Malmsjö tillverkad 1927, kunde vi gå in i
konsertlokalen. Med kunniga händer hade
flygeln omsorgsfullt blivit totalrenoverad;
lacken har nog aldrig varit så blank och
innanmätet glänste i strålkastarljuset. Kom
munstyrelsens ordförande, Lars Andersson,
överlämnade flygeln/gåvan och en handgjord
gästbok där alla framtida artister ska skriva
sina namn. Terés Löf skulle bli den första att
ta sig an flygeln. Hon tyckte att instrumentet
hade en varm ton, vilket hon ville visa med
musik av Brahms, Schubert och Skrjabin.
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Hon ville även utmana den med musik av
Gorecki.
Efter en kort paus tog Jan Lundgren över
flygeln. Han bjöd på en rad evergreens blan
dat med egen musik samt en hyllning till Jan
Johansson och Bengt Hallberg.
Nu hade själen fått sitt och vi vandrade till
församlingshemmet där en kurdisk buffé med
många godsaker stod uppdukad. Där uppvak
tades föreningen av Västmanlandsmusiken,
genom Jennie Wilhelmsson och Björn Eriks
son, samt tidigare chefen Lars Knutsson.
Christina Sejmo representerade Kammar
musikförbundet. Förre ordföranden i fören
ingen, Bengt Nannström, kunde inte närvara,
men uttryckte sina lyckönskningar i ett brev
som lästes upp. En rörd Sven-Erik Berglund
tackade alla och lovade att ”eftersom det är
så roligt att fylla 40 får vi fira om tio år igen”.
Kvällen avslutades med att vi vandrade till
Herrgårdssalongen där Jakob Lindberg visa
de sitt breda kunnande som lutenist.
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