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D E N L I L L A,
L I L L A GUMMAN

å mitt skrivbord står en liten rysk docka. En
sådan där som rymmer flera dockor i olika storlekar. Hon har följt med mig på mina uppdrag och
går under benämningen Turgumman. Jag fick henne för
över tio år sedan av en tjej som gick vidare till nya utmaningar och vars jobb jag tog över. Jag tror att hon tyckte
att uppdraget jag fick var krångligt och att jag verkligen
behövde en gnutta tur för att lyckas.
Och precis så är det i livet, det räcker inte med visioner,
strategiska planer och starka inre målbilder, man måste
ha lite flyt också. Och man måste göra sig öppen för nya
möjligheter och göra sig tillgänglig för något nytt. I ärlighetens namn är det ju inte alltid vi känner oss bekväma
med förändring och att vi faktiskt skattar oss lyckliga
som får vara med när det gungar. Det som sker kan vara
något fantastiskt och visa sig erbjuda möjligheter till utveckling och nyskapande på ett sätt som man inte kunde
föreställa sig.
Min lilla turgumma skulle också kunna få symbolisera
Musikverket. Lager på lager. Ytterst vårt varumärke och
vårt uppdrag att vara en ny myndighet för nyskapande
och kulturarv inom teatern musiken och dansen. Innanför kommer de olika verksamheterna: studior, bibliotek,
museum, stöd till musiklivet, forskning och utgivning.
Och innanför det kommer de fantastiska samlingar vi
förvaltar för framtida generationer och de 25 miljoner
vi har i uppdrag att fördela som en motor för det fria
musiklivet. Allra längst in den lilla människan som samtidigt är den som möter alla de som söker sig till Statens
musikverk och som på olika sätt vill ta del av allt det
som finns här.
En typisk ”musikverkare” är intelligent, oftast expert
på något och en person som har djup kunskap om sitt

område inom musik, teater och dans. En musikverkare är
i de allra flesta fall utöver sin roll på Musikverket, någon
som har ett personligt engagemang i en av de konstformer vi företräder. Det gäller också administratörer och
ekonomer. Det finns en genomgående stolthet i att vara
den som verkligen vet och att kunna svara på frågor både
från kollegor och från allmänheten. Självklart ställs det
många frågor till biblioteket, det ingår i rollen. Var hittar
jag noter till mitt bröllop eller var kan jag hitta lämplig
repertoar för symfoniorkestern jag företräder?
Eller så är man musiker och har ett uppslag och en
kreativ idé som man söker finansiering för eller så söker
man en studio att komponera ny musik i. Man kan också
vara ett nyfiket barn som vill veta hur en arabisk trumma
låter. Frågor möter vi hela tiden och vi har stort fokus
på att kunna svara. Men också på att veta lite bättre. Att
kunna addera kunskap i de möten vi dagligen har. Om
du nu vill ha den här sången till bröllopet så kanske du
skulle ta den här andra sången också. De passar ihop.
Eller ditt projekt är så intressant och jag vet att det finns
ett par musiker som jobbar med något liknande på västkusten. Kan jag sammanföra er?
Vi har också ett uppdrag att göra verksamheten och
samlingarna tillgängliga och ge inspiration till nya frågor.
I den här skriften har vi valt att presentera några av oss
som utgör Statens musikverk och berätta om den första
etappen på vår gemensamma resa. Vi kommer att berätta
för er hur vi ser på vårt uppdrag och på hur det första året
som ny myndighet har varit. Självklart kommer vi också
att berätta om våra visioner för resans fortsättning.
Stina Westerberg,
generaldirektör
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VI ÄR
INGENTING
UTAN VÅRA
ANVÄNDARE
Från 1500-talshandskrifter till
nedladdningsbara noter. Mitt i
GRÄNSLANDET mellan kulturarvet
och dagens kulturliv verkar Statens
musikverk. Knappast någon lätt
UPPGIFT . Om du frågar
Stina Westerberg är det just det
som gör det så spännande.

D

et är januari 2011. Telefonen ringer hos Stina
Westerberg, dåvarande vd för Svensk musik, en
intresseorganisation i musiklivet. Det är en
rekryteringsfirma som undrar om hon är intresserad av
att söka jobbet som generaldirektör för den nybildade
myndigheten Statens musikverk.
– För mig stod det klart redan från början att det här var
årets jobb, alla kategorier. Det rådde ingen tvekan om
saken, jag sa ja och sökte.
Ett drygt år senare sitter hon i sitt arbetsrum på Torsgatan i Stockholm och sammanfattar Statens musikverks
första år, och det som komma skall. Myndighetens uppdrag är att vara ett stöd för dagens musikliv samt i förlängningen främja ett varierat och nyskapande musikaliskt utbud för hela Sverige. Samtidigt ska den bevara och
tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.
– Vi ska vara ett stöd för hela kulturlivet, en resurs för
alla som är intresserade av musik, teater och dans, som
Stina Westerberg uttrycker saken.
Utanför hennes arbetsrum löper en svindlande lång
korridor, parallellt med järnvägsspåren utanför fönstret.
Korridoren leder till arbetsrummen för många av de drygt
90 anställda på Statens musikverk. Här sitter Musik- och
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teaterbibliotekets bibliotekarier när de inte har pass i
bibliotekets expedition två trappor upp. Lite längre bort
ligger det så kallade Stallet, ett klimatanpassat arkiv
med bibliotekets äldsta raritetssamlingar. Det var här
ett handskrivet nottryck av Tjajkovskij hittades 2010
och skapade en världssensation inom kulturarvskretsar.
Lite längre ned i korridoren tar Svenskt visarkiv vid med
arkivarier som vaskar fram guldkorn
ur vis-, jazz- och folkmusikhistorien
åt dagens musiker och forskare. I ”Vi ska vara ett stöd för hela
korridorens andra ände sitter mynkulturlivet, en resurs för
dighetens nykomling Musikplattformen vars koordinatorer utgör navet alla som är intresserade av
i arbetet med att stödja och främja
musik, teater och dans.”
dagens svenska musikliv. Bredvid
sitter den administrativa staben som
ser till att hjulen på myndigheten rullar. På andra håll i
Stockholm finns det välbesökta Musik- och teatermuseet,
Elektronmusikstudion med dess gästande ljudkonstnärer
och skivbolaget Caprice Records.
Sammansättningen är ny, men många av de delar som
utgör Musikverket har en lång historia, Musik- och teaterbiblioteket fyllde 240 år förra året, medan Visarkivet
firade 60-årsjubileum. I den nya myndighetskostymen
har vissa uppdrag förändrats och andra kommit till, till
usikverket har alltså å ena sidan kulexempel ansvaret för att bevara och tillgängliggöra inte
turarvet och sina stora samlingar, däribland
bara det musikaliska kulturarvet, utan även teaterns och
en av världens största instrumentsamlingar,
dansens.
att förhålla sig till. Å andra sidan ska myndigheten möta
– Vi har byggt nytt, samtidigt som vi har kunnat luta oss
det nutida musik- och kulturlivets pockande behov. Ett
mot en gammal, stabil grund. Den kunskap som redan
omöjligt uppdrag har vissa kritiker hävdat, men i själva
funnits har tagits tillvara och förstärkts med kompetens
verket är det precis tvärtom, menar Stina Westerberg. Det
är i skärningspunkten däremellan som meningen uppstår.
inom de nya områdena teater och dans. Samtidigt har vi
byggt upp en helt ny enhet, Musikplattformen. Det första
– Musik låter bara när någon spelar den. Bibliotekets
året har handlat mycket om att få allt på plats. Framför
400¼000 noter och många teatermanuskript är tysta så
oss har vi den viktiga uppgiften att integrera de olika
länge de ligger i arkiven. Samma sak gäller för museets
delarna och uppdragen ytterligare.
instrument och teaterföremål, de har inget egentligt
värde om ingen får ta del av dem. Det är i mötet mellan
kulturarvet och dagens kulturliv och i mötet mellan olika
konstformer som synergier kan uppstå.
Stina Westerberg återkommer ofta till användarna,
personerna inom teatern som hittar inspiration bland
1800-talets scenografiskisser, forskare som fördjupar sig
i Visarkivets skillingtryck, besökare
på museet som får titta, röra och göra
”Det är i mötet mellan kultur- i utställningarna och de som köper
arvet och dagens kulturliv Caprice Records skivor med allt från
Don Cherrys banbrytande jazz till
och i mötet mellan olika svenska traditionella barnvisor.
konstformer som synergier – Vi är ingenting utan våra användare. Elektronmusikstudion blir till
kan uppstå.”
av de konstnärer som kommer dit
och verkar där. Musikplattformen blir
till av de musiker som söker stöd och gör nyskapande
musik genom sina projekt. Vi skulle kunna sitta här och
konstruera allt möjligt, men utan ett möte med användare
eller publik blir det ingenting.
Det räcker med att se tillbaka på Musikverkets första
år för att inse att det redan har blivit en hel del, från
Antigone i hiphopskrud till nyskriven kammarmusik för

M
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förskolebarn. Sammanlagt 33 miljoner kronor har delats
ut till 150 samarbetsprojekt i musiklivet.
– Musikplattformens koordinatorer fyller en viktig funktion som rådgivare och bollplank för aktörer i det fria
musiklivet och deras projekt. De har både konstnärlig
och administrativ kompetens och vet hur vardagen för
en frilansande musiker ser ut. Det gäller för övrigt väldigt
många som jobbar på Musikverket, de bevarar kulturarvet på dagarna och på kvällarna går de ut och deltar
i kulturlivet. Engagemanget för musik, teater och dans
är otroligt starkt. Det är en fantastisk miljö att arbeta i.

F OTO : J O N A S A N D R É

M

usikplattformen ansvarar för myndighetens jämställdhetsuppdrag från regeringen.
Utredning efter utredning har visat att jämställdheten släpar efter i musiklivet jämfört med andra
kulturområden. Musikverket har i uppdrag att hjälpa
musiklivet att ändra på den saken.
– Problemet är betydligt större än vårens debatt om
operasexismen. Hittills har vi lagt mycket fokus på att
prata med olika delar av musiklivet för att kartlägga
vilka behov som finns. Nu börjar det verkliga arbetet, att
tillsammans med musiklivets aktörer uppnå förändring.
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Musikverket har hittills utlyst och delat ut drygt 2
miljoner kronor till nio jämställdhetsprojekt i musiklivet
och fler ansökningsperioder följer. Två av de projekt som
redan har fått stöd riktar sig till barn och unga, ett önskemål som har framförts i flera av diskussionerna med
musiklivet. Det går även hand i hand med Musikverkets
uppdrag att stärka barns rätt att ta del av kultur och att
själva få vara med och skapa den. Projektet Genusfällorna,
som drivs av Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK,
går ut på att fortbilda kulturskolelärare för att motverka
invanda könsroller i musikundervisningen.
– Normerna krig vem som får spela vad och vem som
får ta plats cementeras redan på KulOch mitt i mixen av dåtid, nutid
turskolan. Målet med det här projekoch framtid jobbar Stina Westerberg
”Vi har ett viktigt uppdrag
tet är ett friare musicerande för både
vidare i tjänsterummet på Torsgatan,
flickor och pojkar. Genom att sätta att nå ut till nya målgrupper bland annat med ett nytt projekt
in insatser tidigt i utvecklingskedjan
för att placera kulturarvet i den
och inte bara de
kan vi skapa långsiktig förändring.
digitala världen. Centralmuseernas
redan invigda.”
samarbetsråd, där Musikverket ingår
Det är ju de här flickorna och pojkarna som kommer att utgöra nästa
tillsammans med landets största mumusikergeneration. Barnen är framtiden som ska bygga
seer, har nyligen inlett ett samarbete med det interaktiva
uppslagsverket Wikipedia för att sprida information om
vidare på dagens kulturliv, som i sin tur vilar stadigt på
kulturarvet till fler.
de konstnärliga uttrycken från förr.
– Vi har ett viktigt uppdrag att nå ut till nya målgrupper
och inte bara de redan invigda. Det digitala medielandskapet öppnar upp för helt nya möjligheter att tillgängliggöra kulturarvet utanför myndighetens väggar. Samarbeten, till exempel med Wikipedia, vår egen webbplats och
närvaro i sociala medier är oerhört viktiga byggstenar för
att vi ska nå en bredare och yngre publik med allt det vi
har att erbjuda, avslutar Stina Westerberg.

STINA WESTERB ERG
Stina Westerberg tillträdde som generaldirektör för
Statens musikverk på verkets första dag 1 maj 2011.
Hon kom från vd-stolen på Svensk musik och har
tidigare varit vd för Vadstena-Akademien.
Under 20 år var hon yrkesverksam som flöjtist
i orkestrar som Folkoperan, Norrlandsoperan,
Stockholms Blåsarsymfoniker, Sveriges Radios
Symfoniorkester och Berlins Filharmoniska orkester.
Stina Westerberg är ledamot av regeringens
Framtidskommission.

Uppdrag: Internationellt

SAMARBETE FÖR
INTERNATIONELL
FRAMGÅNG
Det finns ett stort sug i det svenska MUSIKLIVET att söka sig
utanför landets gränser. En nyckelfaktor för att lyckas är att hitta
bra SAMARBETSFORMER med parter utomlands.

H

ittills har cirka 60 internationella projekt
leger i andra länder, menar Isabel Thomson.
fått stöd från Musikplattformen. Spännvidden
– Det finns ett akut behov inom det fria svenska muär stor, både geografiskt och innehållsmässigt.
siklivet att bredda kunskaperna inom företagsekonomi.
Här finns ett samlat svenskt deltagande på scenkonstHur hittar man rätt samarbetspartner, hur skriver man ett
mässan APAP i New York, ett generationsöverskridande
avtal som håller, hur gör man en budget och hur ror man
möte mellan svenska och brittiska jazzmusiker och en
ett projekt i land? Det är exempel på kompetenshöjning
kongolesisk gatumusikantorkester på besök i Sverige.
som samarbetsprojekten kan leda till.
Gemensamt för projekten är att
Vad är då Musikplattformens roll
i det hela förutom att fördela Mude syftar till internationellt kulturutbyte och konstnärlig utveckling. ”Det finns ett akut behov inom sikverkets miljoner till samarbeten
– Det handlar inte om ren export av
det fria svenska musiklivet i musiklivet? I den internationella
svensk musik till utlandet eller ren
strategi som har tagits fram i samråd
att bredda kunskaperna
import från andra länder. Båda parmed representanter för musiklivet
terna ska få möjlighet att utvecklas
slås det fast att det är just musikinom företagsekonomi.”
med hjälp av varandra. I slutändan
livets idéer och behov som ska styra
ska projekten bidra till att stärka
inriktningen på arbetet. Det är inte
Musikplattformens uppgift att erbjuda en färdig lösning
det svenska musiklivet och det musikaliska utbudet,
för hur internationaliseringen av svensk musik ska gå till.
säger Isabel Thomson, internationell koordinator på
Musikplattformen.
I stället är målet att bli en plattform för kunskap, kontakHon nämner Storbritannien som ett föregångsexempel
ter och erfarenheter.
när det gäller att söka sponsorer och att nå ut till nya
– Vi ska försöka undanröja de hinder som finns och
publikgrupper. Här kan svenska arrangörer, producenter
öppna så många kanaler som möjligt för samarbeten över
och musiker lära sig mycket genom att studera sina kolgränserna. Det gör vi bland annat genom att vara aktiva i
en rad internationella nätverk. När ett projekt hör av sig
och vill hitta kontakter i Paris, Toronto eller Seoul så ska
vi kunna peka dem i rätt riktning.
De erfarenheter som projekten samlar på sig ska redovisas till Musikplattformen och sammanställas så att de
blir en resurs för fler.
– Tidigare har det funnits en tendens att enskilda aktörer har suttit och hållit på sitt. Det fungerar inte längre.
För att svensk musik ska få gehör utomlands och för att
den konstnärliga utvecklingen ska gå framåt på hemmaplan krävs det att vi samarbetar, både inom och utanför
landets gränser.
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HET DEBATT
INNAN
MUSIKVERKET
SÅG DAGENS
LJUS

Kvalitet och KONSTNÄRLIGHET var nyckelorden
i diskussionerna när det nya Musikverket växte fram
hösten 2010. De är också centrala BEGREPP i den nya
myndighetens uppdrag för det fria musiklivet.

Text: Malin Ullgren
Illustration: Karin Sunvisson

S

tatens musikverk drog i gång den 1 maj
2011. På hösten innan var åsikterna både många
och starka. Vad skulle det egentligen bli av den
där tänkta ersättaren för Rikskonserter? Nog för att just
Rikskonserter kritiserats kraftigt under åren, bland annat
för dess avstånd till den levande, fria musikscen som den
skulle förvalta.
Regeringen satte Stockholms kulturhus chef, Eric
Sjöström, på att utreda den myndighet som skulle ta
över och som skulle sköta utdelningen av bidrag till
musiklivet. Hans förslag – redan där kallat Musikplattformen – presenterades på våren 2010. Utredningen möttes
av försiktigt positivt intresse – många uppskattade till
exempel att han betonade vikten av att våga satsa på
den ”smala” musiken, den som har svårast att finna annan
finansiering än offentliga medel.
Men efterhand som regeringens förslag nådde ut i
branschen och i medierna, blev oron stor. Det såg ut som
om det nya verket höll på att bli en administratör av allt
utom konst. Den klingande musiken – var kom den in?
Facebook-gruppen ”Statens Musikverk. Vad händer?”
skapades. Personerna bakom forumet, bland andra jazzsångerskan Lina Nyberg och violinisten George Kentros,

ville skapa en ”källa till information så att händelser inom
musikpolitiken inte skedde i det tysta”. Medan formandet
av det nya verket pågick debatterades skeendet intensivt
i Facebook-gruppen. Särskilt när det visade sig att det till
en början saknades ett ord som ”kvalitet” i instruktionen
till Musikplattformen.
Också utredarna själva var oroade. Eric Sjöström, chef
för Kulturhuset i Stockholm och Anna Lindal, violinist
och dekan vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs
universitet, uttryckte sina farhågor i medierna.
– När jag fick utredningsuppdraget tyckte jag att en
viktig uppgift var att tydligt reflektera över vari statens
roll skulle bestå. Om nu regeringens tanke med nedläggningen av Rikskonserter bland annat handlade om att
stärka regionernas inflytande över musiklivet, tyckte jag
att det var centralt att veta när det var befogat att staten
gick in.
Med sina medarbetare i utredningen kom Eric Sjöström fram till att staten kunde gå in när verkshöjden,
kvaliteten, var så hög att ett musikprojekt kunde betraktas som angeläget för hela landet att stödja.
– Vi vågade använda ordet kvalitet, till skillnad från den
senaste kulturutredningen, säger Eric Sjöström.
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Därför blev han, och många med honom, oroade när
Likaså Lina Nyberg, som under ett år varit projektledare
varken ”konstnärlig kompetens” eller ”kvalitet” fanns
för verkets jämställdhetsuppdrag. Också Stina Westermed i regeringens skrivningar för den nya myndigheten.
berg var en av kritikerna, oroad över det ursprungliga
Men kritiken och debatterna fick effekt. Regeringen och
regeringsförlagets brist på koppling till det konstnärliga
kulturdepartementet bestämde att ett konstnärligt råd
och till det fria musiklivet – skulle den här myndigheten
skulle arbeta med myndighetens bidragsbeslut: ett råd
förstå hur medlen skulle fördelas? Nu är hon verkets
som just skulle ta hänsyn till förnyelse och konstnärlig
generaldirektör.
kvalitet.
Flera av de debattörer som reflekterar över Statens
– Jag var väldigt mån om att
musikverks första år betonar att ett
år är för kort tid för att kunna slå
utredningen skulle bli användbar.
fast vad verket har blivit, även om
Musiklivet var i ett så stort behov ”Vi vågade använda ordet
av en fungerande myndighet, men kvalitet, till skillnad från den intrycken generellt är goda. Men
många utredningar löper risken att
Jonas Bergroth, chefredaktör för Lira
stoppas undan i en byrålåda, säger senaste Kulturutredningen.” Musikmagasin, är trött på ”projektsjuEric Sjöström.
kan” som följer på projektmodellen.
Men så blev det alltså inte. Utredningens förslag lade
– Formen tvingar artister att stoppa in sin verksamhet
i väldigt hög utsträckning grunden för den myndighet,
i ”projektsansökningsform”. Det är inte Musikverkets fel,
framför allt vad gäller Musikplattformen, som sedan blev.
det ligger i stödets konstruktion att förstärka det mönstIntressant nog har flera av kritikerna, de som deltog
ret, och det är något som hela Kultursverige lider av.
i verkets inför-debatt, plockats till myndigheten i olika
– Projektformen skapar också väldigt mycket oavlönat
funktioner: till exempel Anna Lindal, som sedan 2011 är
administrativt arbete för kulturarbetarna, påpekar Jonas
en av åtta ledamöter i Musikverkets konstnärliga råd.
Bergroth.
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NYTÄNKANDE
I STÖDET
TILL MUSIKLIVET

K N OT – M ÖT E T M E L L A N A R K I T E K T U R O C H M U S I K . F OTO : P E T R A G I P P
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Från en turné på den burmesiska
landsbygden till en elektroakustisk ljudlekplats i Malmö. På mindre än ett år har
MUSIKPLATTFORMEN delat ut 33 miljoner
kronor till 150 SAMARBETSPROJEKT i
musiklivet. Chefen Jonas Burman ser
en musikalisk trädgård växa fram.

A N T I G O N E I S K Ä R H O L M E N . F OTO : M A RT I N S K O O G

S

om att hoppa rakt ner i en bubblande gryta. Så
beskriver Jonas Burman den första tiden som chef
för Musikplattformen. Efter att Rikskonserter som
tidigare stod för en stor del av det statliga stödet till
musiklivet lades ned uppstod ett vakuum i musiklivet.
Förväntningarna på den nybildade Musikplattformen var
rekordhöga redan från start. Medarbetarna började sitt
arbete med att resa landet runt för att lyssna in behoven
hos olika delar av musiklivet, bolla idéer och berätta om
den nya verksamheten.
– Många ville att vi skulle fortsätta i Rikskonserters
anda och ta hand om turnéverksamhet, genomföra produktioner och ansvara för internationella gästspel. Men
Musikplattformens uppdrag ser helt annorlunda ut, vi
har vänt på tratten. Vi är inga producenter, vi möjliggör
i stället för andra att vara det. Initiativen ska komma från
musiklivet, det är deras idéer som ska styra. Vår roll är att
hjälpa till med koordinering, rådgivning och att fördela
pengarna på ett rättssäkert sätt, säger Jonas Burman.
Musikplattformen inledde arbetet i september med en
rivstart. Under de första åtta månaderna genomfördes
tre ansökningsomgångar med sammanlagt 1¼100 ansökningar från musiklivet. För att ett projekt ska få stöd ska
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det innehålla minst två samarbetande parter och bidra
till konstnärlig förnyelse eller stärka strukturerna i musiklivet. Stödet är uppdelat i tre kategorier, nationella
samarbetsprojekt, internationella samarbetsprojekt och
mindre projekt eller förstudier.
– Nya möten och samarbeten stärker det fria musiklivet.
Det rör sig inte bara om samarbeten inom musiklivet i
Sverige och utomlands, utan även samarbeten med andra
delar av samhället. Det är ett sätt för musiklivets aktörer
att bredda sig, att hitta nya relationer och strukturer som
håller på sikt.

S TA F F B E N DA B I L I L I . F OTO : AG N E TA N O R D Q V I S T

Hittills har 33 miljoner kronor delats ut till 150 projekt
av skiftande natur. Bland de beviljade projekten finns
exempel på samarbeten mellan olika musikaliska genrer,
med aktörer inom andra konstformer som arkitektur, teater och dans, med utbildningsinstitutioner, med museer,
med miljöorganisationer, till och med ett samarbete med
ett cykelsällskap.
– Musikplattformen roll är att ge
nya möjligheter för det fria musik”Initiativen ska komma från livets idéer att växa och gro. Jag ser
det ekonomiska stödet som näring
musiklivet, det är deras
som i god jord kan ge en färgrik och
idéer som ska styra.”
mångskiftande musikalisk trädgård.
Projekten har redan visat upp en
enorm artrikedom. En del är korta och blommar en begränsad tid, andra är perenna och växer till sig med nya
förgreningar. Målet är ett varierat musikaliskt utbud som
hela Sverige kan ta del av och att verksamheten ska leda
till konstnärliga korsbefruktningar internationellt och
interkulturellt.
Den vanliga liknelsen i kulturbidragssammanhang
brukar annars vara en mer svårgenomtränglig vegetation. Musikplattformen vill motverka den så kallade
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bidragsdjungeln med krångliga ansökningsförfaranden
och stela regelverk. Det ska vara lätt för musiklivets aktörer att söka stöd och tillvägagångssättet ska vara öppet.
Projekten kan till exempel redan i ansökningsfasen höra
av sig för att få stöd och hjälp.
– Vi vill hela tiden förbättra vårt arbete och förenkla för
aktörerna så mycket som möjligt genom en aktiv dialog.
Den viktigaste uppgiften framöver är att hitta de bästa
formerna för dokumentation, redovisning och analys av
projekten när de är avslutade.
Tanken är att bygga upp en kunskapsbank med erfa-

RÖSTER FRÅN PROJ EK TEN
Jakob Piehl,
ordförande Allmänna sången
”Musikverket möjliggör för en större

Malin Hülphers,
tonsättare
”För mig personligen har stödet

Magnus Andersson,
musiker
”Det är för tidigt att utvärdera Mu-

mångfald inom kulturlivet, där det

fungerat fantastiskt. Jag har fått

sikverkets betydelse för musiklivet.

kulturella utbudet annars blir mer

chansen att samarbeta med en

Men jag skulle ändå vilja säga att

och mer likriktat. Musikplattformen

institution och tid att jobba på

Musikplattformens bidragsstruktur

ger en grundläggande ekonomisk

djupet på ett sätt som jag aldrig

möjliggör för det fria musiklivet att

stimulans till projekt som i ett in-

tidigare har haft möjlighet till.

ledningsskede behöver en finansiell
grund för vidareutveckling.
Samtidigt bidrar Musikplattformen med mentorskap, hjälp

Det viktigaste med stödet till
musiklivet är det får fortsätta

lan musiker i Stockholm och New

tyngd för att kunna balansera de

York. Det är givetvis fantastiskt och
mycket bra!

för musikutövare att utveckla och

kommersiella krafterna. Att bygga
upp ett kvalitetsmedvetande, en

och blir därmed en katalysator. Nya

angelägenhet och en uttrycksvaria-

projekt, kontakter och samarbeten

tion som på riktigt blir en del av

stimuleras som annars aldrig skulle

människors liv tar ju många år.

inte kommit utövaren, publiken,
konsumenten eller samhället till del.
För Allmänna Sången har

Det gäller även mitt samarbete mel-

under lång tid och med tillräcklig

producera högkvalitativa projekt

ha kommit på tal och därmed heller

initiera och genomföra projekt som
annars aldrig skulle ha varit möjliga.

Nu är det dock väldigt många
som får stöd och det är svårt att
överblicka och utvärdera helheten
– om det nu finns någon.

När man talar om ekosystem

Problemet kvarstår också,

brukar man säga att allt hänger

som jag ser det, med den svaga

ihop och att allt har en plats. Så

infrastrukturen i Sveriges musikliv

vill jag tala om musiklivet. Hellre

och jag undrar vart alla projekt

stödet från Musikplattformen

en gammelskog än en ensidig

egentligen tar vägen. Projekt är

varit ovärderligt för att planera

virkesplantering i raka rader. En

ofta kortsiktiga, men kultur är

och investera i vårt projekt. I vårt

virkesplantage kan du fixa på några

långsiktig. Jag ser ingen förbättring

fall gäller det ett samarbete med

år. En gammelskog tar generationer.

i infrastrukturen. Detta ligger

kinesiska intressenter och en

Så långt sikte måste stödet till

utanför Musikplattformens uppdrag,

turné som lyfter fram den svenska

musiklivet ha.”

körtraditionen i Kina.”

renheter som andra i musiklivet kan dra lärdom av inför
sina projekt.
– Nu har det gått ett år med 150 olika projekt som har
inletts. Tänk fem år framåt!
Den verksamheten vill Musikplattformen sprida vidare
till alla.
– Vi ska också titta på vad 25 miljoner kronor i samarbete egentligen ger i praktiken och vad det innebär
för det svenska musiklivet nationellt och internationellt,
avslutar Jonas Burman.

förstås. Men, ni kan alltid försöka
påverka!”
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Uppdrag: Barn och unga

FRÅN ATT
NÅ TILL
ATT ANGÅ
Musikverkets arbete med att integrera ett BARNPERSPEKTIV i verksamheten och att
inkludera UNGA gäller inte bara att nå målgruppen med befintlig verksamhet. Det handlar
om att göra det TILLSAMMANS med barn och unga, med deras perspektiv för ögonen.

F OTO : M I TC H TO B I A S
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lade in aktuella ramsor och sånglekar på skolgårdar.
27 av projekten som har fått stöd för samarbetsprojekt i
musiklivet syftar till musikupplevelser för barn eller vänder sig på andra sätt till barn och unga, Kulturskolorna
har fått stöd för att bryta de traditionella genusmönstren.
– Det finns redan ett stort engagemang inom Musikverket för att utveckla arbetet med att inta barnens
perspektiv. För att komma vidare behöver vi förtydliga,
förnya och utveckla arbetet med verksamheten för barn
och unga. Från att nå till att angå – och det steget jobbar
vi med nu.
F OTO : B L E N D I M A G E S

K

erstin Carpvik, som leder
Under hösten 2012 sparkar arbebarn- och unga-arbetet på
tet med myndighetens barn- och
”Det handlar om att komma
Musikverket och som även
ungdomsråd i gång på allvar. Det
ansvarar för låneverksamheten vid lite närmare barn och unga handlar bland annat om att ta fram
Musik- och teaterbiblioteket, under– och när vi har gjort det ska en checklista för arbetet med barnstryker vikten av att hålla ett starkt
och ungdomsperspektivet samt att
vi hålla kvar kontakten!” skapa interna rutiner för att se till
fokus just på barnens perspektiv i
detta arbete.
att uppföljning av målen i strategin
fungerar. Det handlar om att komma lite närmare barnen.
– Det är väldigt viktigt för oss att det är viktigt för dem,
– Och när vi har gjort det ska vi hålla kvar kontakten,
säger hon.
understryker Kerstin Carpvik.
Vackra ord. I konkret handling innebär det att Statens
musikverk vänder sig direkt till en grupp barn och unga
och bjuder in dem till gemensamma ansträngningar för
att göra verksamheterna inom musik, teater och dans
BARN OCH U NGA
mer inspirerande, tillgängliga och intressanta för barn
Kravet att integrera ett barnperspektiv i all verksamoch unga.
het är tydligt i Musikverkets instruktion. Myndigheten
Under 2012 skapar Musikverket ett råd, en fokusgrupp,
har också en strategi för barn- och ungdomsverkför barn och en för unga vuxna.
samhet 2012–2014.
– Vi bjuder in en grupp mellanstadiebarn och en
Centrala mål är att säkra barns och ungas tillgång
grupp musikstuderande unga vuxna till det här arbetet.
till ett varierat musikutbud, till kulturarvet och till ett
Avsikten är att skapa verklig delaktighet och samarbete
musikliv där jämställdheten ökar.
på djupet, att tillsammans med de båda råden utveckla
Syftet är att verksamheten ska bli mer inspirerande,
verksamheten så att det vi arbetar med verkligen angår
tillgänglig och intressant för de yngre, och att hjälpa
barn och unga.
dem att ta vara på sina rättigheter att delta i och ta
Kerstin Carpvik understryker att barn- och ungadel av det kulturella och konstnärliga livet, helt i linje
med FN:s barnkonvention . Det sker till exempel vid
perspektivet egentligen inte är nytt för verksamheterna
inköp till Musik- och teaterbiblioteket, vid insamlani Statens musikverk.
det av nytt material till samlingarna och vid egen
– Mycket av Musikverkets verksamhet vänder sig redan
utgivning av böcker och musik.
i dag till barn och unga eller till verksamheter för barn
2012 inrättar Musikverket ett barn- och ungdomsråd
och unga.
som får en viktig roll i utvecklingen av verksamheten
Musik- och teatermuseet har omfattande pedagogisk
och dess medlemmar kommer att få tycka till om
verksamhet för skolelever. Musik- och teaterbiblioteket
allt från funktioner på hemsidan till utställningar på
museet.
har ett aktivt nätverk med bland andra pedagogerna
inom Kulturskolan.
Visarkivet var under våren ute på skolgårdar och sam-
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ET T (KONST )VERK
AT T RÄKNA MED
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NYA skärningspunkter

uppstår när en helt ny
myndighet BLANDAR
nytt med ärevördiga
kulturarvsverksamheter och spillror från
gamla Rikskonserter.
UPPDRAGET är både
nytt och gammalt – att
vårda och levandegöra
samlingar och stötta
NYSKAPANDE . Efter
ett intensivt första
arbetsår är Musikverket på god väg att
ETABLERA sig på
allvar i Kultursverige.
Text: Malin Ullgren
Illustration: Beata Boucht

U

r riksdagens beslut att lägga ner Rikskonserter har ett ”spräckligt” verk uppstått. ”Spräckligt” är Hans-Martin Ribens, chef för Musik- och
teatermuseet, ordval, och det beskriver ganska väl de
skiftande kulturformer och myndighetsuppdrag som
präglar Statens musikverk.
I en text om en musikalisk myndighet är det frestande
att byta ut ”spräcklig” mot ”mångröstad”, och sedan säga
att det är en organisation som arbetar för att i framtiden
bli mer ”symfonisk”, eller liknande. Men vi hoppar över
de givna metaforerna för en stund, och koncentrerar oss
på fakta (nästan) utan ornament.
I maj 2011 hade verket urpremiär. Statens musikverk
samlar sex enheter: Musik- och teatermuseet, Musik- och
teaterbiblioteket och Svenskt visarkiv, som dessförinnan
utgjorde Statens musiksamlingar. Caprice Records och
Elektronmusikstudion, EMS, låg tidigare under Stiftelsen
Svenska rikskonserter (det som i dagligt tal alltså kalllades ”Rikskonserter”). Den helt nya enheten – kanske
en Fågel Fenix som uppstod ur Rikskonserters aska – är
Musikplattformen.
Det betyder att myndigheten representerar tre genrer;
musik, teater och dans. Det betyder också att ny musik
och föreställningar skapas, men också att ett brett kulturarv ska förvaltas och utvecklas – med de särskilda uppdragen att främja jämställdhet och barn och ungdomars
delaktighet i musiklivet.
Spräckligt. Men kanske mer av en helhet när organisationen går från pionjärår till etablering, och de sammanfogade delarna och deras skiftande ursprung smälter
samman till ett allt tydligare statligt verk.
En sådan utveckling har generaldirektören Stina Westerberg dels som ett mål. Dels är det något hon anar är på
gång, genom fler samarbeten mellan enheterna och den
utvecklingslust hon ser hos medarbetarna.
Efter beslutet att avveckla stödet till Rikskonserter
vid årsskiftet 2010/2011, fick Stockholms kulturhus chef,
Eric Sjöström, i uppdrag att utreda en ny nationell plattform för musik. Redan i samband med hans utredning
dök ”Musikplattformen” upp som ett möjligt namn. Men
det viktiga, och det nya i utredningens förslag, var att
skifta tyngdpunkt: från att staten, genom Rikskonserter,
producerade egen musik, skulle stödet i stället fördelas
från plattformen till det fria musiklivet – där skulle själva
skapandet skötas.
Så långt följdes utredningens förslag när regeringen
bestämde den nya myndighetens uppgifter, och så långt
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fanns också ett försiktigt positivt intresse i branschen.
Men när instruktionerna sedan visade sig helt sakna
adjektivet ”konstnärlig”, blev reaktionerna starka och
negativa. Även bland utredarna själva, och med bara
knappa två månader kvar till den 1 januari 2011, som var
tänkt startdatum för den nya myndigheten.
Kritiken tog skruv. Premiären för det nya verket sköts
upp. Och kritiken fick handfast effekt på formuleringarna
– när instruktionen för Statens musikverk presenterades
den 27 december 2010, fanns de efterfrågade, väsentliga
signalorden med: ”Statens musikverk har till uppgift att
främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som är
präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet.”
Konstnärlig, förnyelse, kvalitet. Dessutom slogs det
fast att myndigheten skulle ha ett särskilt organ ”som
benämns Konstnärligt råd och som prövar frågor om
statsbidrag till musiklivet”.
I den bästa av världar hade man haft betydligt längre
tid på sig för att hitta sin struktur. Men när Statens musikverk var ett faktum den 1 maj 2011, fanns inget annat att
välja på än att bedriva intensiv verksamhet från dag ett.
Pengarna till det fria musiklivet måste ut, annars skulle
2011 bli ett musikaliskt förlustår.

D

en första september var första dagen för
ansökningar om projektstöd – det var också
första arbetsdagen för Musikplattformen och
dess chef Jonas Burman: ”Vi fick lära oss
simma när vi redan var i bassängen”.
En del teknikstrul ingick som typisk barnsjukdom.
Men pengarna fördelades ändå: 273 ansökningar, 54
beviljade fick dela på 10 miljoner kronor.
Efter första ansökningsåret förändrades en viktig
detalj i instruktionen för projektstöd: De nyckelord som
var kriterier för stöd – så som ”kunskapsöverföring”, ”förnyelse” och ”jämställdhet” – kallas inte längre kriterier,
utan ”aspekter”.
– Vi märkte att alla projektansökningar innehöll de här
orden, vilket tydde på att orden detaljstyrde och ledde till
framkrystade formuleringar. Vårt uppdrag är ju att se till
att de här kriterierna, eller aspekterna, blir tillgodosedda
genom projekten som helhet. Men varje enskilt projekt
måste inte innehålla alla aspekter på en gång. Tanken
med bytet från ”kriterium” till ”aspekt” är att öka den
konstnärliga friheten, säger Jonas Burman.
Efter mindre än ett år med Musikplattformen har 33
miljoner kronor delats ut till 150 projekt, 1¼100 ansök-

ningar har kommit in. Väldigt, väldigt små pengar i de
här sammanhangen. Och inte helt förvånande menar
Stina Westerberg och Jonas Burman att man skulle behöva ännu större resurser för att kunna ta till vara på alla
bra projektidéer som finns i det fria musiklivet. Jonas
Burman skulle till exempel vilja ha möjlighet att stödja
forskning – varför inte tvärvetenskapliga projekt om musiken och hjärnan. Men i dag ingår det inte i uppdraget,
och det finns uppenbarligen inte heller de medlen.
Det som hittills har fått stöd handlar dels om musik i
sig, så att säga, projekt som leder till klingande musik;
som att kunna ta en New Orleans-klarinettist till en
skånsk tradjazzfestival. Men en viktig kategori är också
så kallade strukturutvecklingsprojekt, som ett nationellt
nätverk för internationella kammarmusikgästspel i
Sverige.
Den sortens grundarbete som nätverket kan utföra,
fyller en viktig funktion när Rikskonserter inte längre
finns. För den turnerande musiken hör inte till Musikplattformens stödområde.
Andra glapp som uppstått efter Rikskonserter är producentområdet, ett glapp som flera uttryckte oro över
under ett panelsamtal som arrangerades av Musikverket
i oktober 2011. Jonas Burman ser glappet, men ser ändå
mer ljust på den nya organisationens roll när han jämför
med den roll Rikskonserter hade.
– Jag gillar att man har vänt på perspektivet. Förut var
det ”vi gör – ni tar emot”. Nu är det tvärtom. Vi ska vara
ett stöd för att ta till vara en enorm artrikedom som finns
i Musiksverige, hjälpa till med möten över gränser, med
nya samarbeten. Sådant som på sikt stärker konstformen
och leder till ännu mer musik i samhället, säger Jonas
Burman.
En viktig roll för Musikplattformen har under den första tiden varit att just stödja – och inte bara med pengar,
utan med överblick över Musiksverige och med konkreta
råd för själva projekten; göra dem bärkraftiga nog för att
få medel.
Jonas Burman tycker att plattformen har fått fram en
ekonomisk ärlighet mellan dem som söker stöd och dem
som beviljar pengar: om kostnaderna i ansökan verkar
bygga på en noggrann och fullt realistisk kalkyl, får man
den summan. I stället för, som många i kulturbranschen
vet, att det gäller att salta den ekonomiska kalkylen,
eftersom man ändå aldrig får så mycket pengar som
man behöver.
– Jag vill att det ska finnas ett förtroende mellan oss och
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musiklivet – man ska inte behöva söka 25 procent mer
än nödvändigt. En realistisk kalkyl ska få vad som krävs.
Det handlar inte bara om pengarna, utan också om att
arbeta bort vi och dem-känslan. Vi arbetar tillsammans
för att stärka och utveckla det fria musiklivet i Sverige.
Jag hoppas att den ömsesidiga respekt vi försöker jobba
med på plattformen kan inspirera hela kulturlivet.
Alltså att hela grundstrukturen i Kulturstödssverige
skulle kunna förändras – bort med regelmässigt överdrivna kalkyler, bort med ständig underfinansiering?
Önskvärd utveckling, om den är möjlig på bred front.
Musikplattformen stöder alltså projekt. Inga permanenta verksamheter. På gott och på ont – förstås möjligheten att förverkliga idéer, men också kortsiktighet och
osäkerhet för de verksamma i branschen. Efter som mest
tre år med stöd – vad händer då?
Särskilt lyckade och livskraftiga projekt kan finna
andra finansiärer, och kanske efterhand kan uppgå i till
exempel Länsmusiken. Om den kan bära dem. Det vet
man inte än, och en hel del svar lär komma med tiden.
Kanske också etablerade modeller för hur varaktiga projekt kan arbeta med sikte på framtiden, och vilket ansvar
och vilken struktur staten är villig att ta och att erbjuda.

M

usikplattformen är det nya verkets
mest uppmärksammade enhet. Det var
den som skulle ersätta Rikskonserter, den
ständigt kritiserade institutionen, men som
ändå hade varit en central aktör i Musiksverige sedan
1960-talet. Och det var ju om det ekonomiska stödets
utformning, om kvalitet och konstnärlig kompetens hos
bidragsgivaren, som den mediala debatten handlade.
Och så namnet naturligtvis. Musikverket. Som speglar plattformen, EMS, Caprice och Visarkivet. Men inte
Musik- och teaterbiblioteket, och inte Musik- och teatermuseet. Teatern kommer in genom två små ”och” i två av
verkets enheter – dansen inte alls. Betyder det att teatern
och dansen är satta på undantag?
Absolut inte inom myndigheten, hävdar Stina Westerberg. Däremot säger hon att ”Statens musikverk är ett
himla dumt namn”. Det är upp till regeringen att ändra,
och Westerberg tror att det kanske blir aktuellt framöver – åtminstone att ta diskussionen till regeringen och
kulturdepartementet.
Chefen för Musik- och teatermuseet, Hans-Martin
Riben, verkar inte heller tycka att hans museum är satt
på undantag inom myndigheten. Han talar om ”mer

dynamik”, och tänker på sådant som samarbetet med
EMS under Stockholms kulturnatt i april, med artister i
museets hörsal och elektrodisco för kanske 1¼000 personer under några nattimmar.
Museet har på sätt och vis uppgiften att vara den plats
där myndigheten möter allmänheten. Uppgiften är att
skapa en levande arena för kulturarvet – levande genom
människorna som kommer dit och upplever samlingarna
interaktivt, genom till exempel programverksamhet med
intervjuade regissörer och skådespelare, genom grupper som spelar. I våras arbetade dagligverksamheten
Musikfabriken på museet med att bygga en 14 meter
lång marimba av containerfynd, en gigantofon, under
en månads tid och avslutade med en spelning för publik.
Musik- och teatermuseet är också den mest självklara
kontaktytan för mötet mellan kulturarvet och den unga
publiken – nära hälften av besökarna är under 19 år.
Detta att just levandegöra kulturarvet är ett ledord
för Statens musikverk. Hans-Martin Riben säger att han
först inte riktigt förstod vad man menade när han satt på
kulturdepartementets hearing om det kommande, nya
verket. Vad betydde levandegöra, egentligen?
– Det där ordet hängde i luften, tyckte jag, tills jag hörde
Stina Westerberg definiera det genom ett konkret exempel. Hon var tidigare ledare för Vadstenaakademien, där
man blåst liv i gamla verk genom att återskapa noter och
arbeta sig fram hela vägen till en föreställning.
Samtidigt är det kanske också viktigt att dessa tidens
signalord – som ”levandegöra” – inte överskuggar själva
bevarandet av kulturarvet, omhändertagandet och förvaltandet av alla de föremål som skapats för konstens
skull genom århundraden. Som museibesökare kan man
ibland känna att det faktiskt finns ett värde i sig att i lugn
och ro och i all enkelhet stå framför en monter, betrakta
tingen och läsa en informativ skylt om vad man ser.
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Det första året med musikverket

2

010 fick dåvarande Musikmuseet ta över
föremålssamlingarna från gamla Sveriges teatermuseum och Marionettmuseet. Fortfarande arbetar man för att över huvud taget få kontroll över
föremålen; kategorisera, katalogisera, och sedan välja vad
som ska ingå i en ordentligt utvidgad basutställning, som
just gör teatern lika central för museet som musiken.
Men teaterarvet kräver också att verket satsar på fackkunskaper – fler anställda med teaterkompetens – annars
klarar man inte uppdraget, som Hans-Martin Riben säger.
För att skapa en ny basutställning, som representerar
alla museets områden, har man sökt 10 miljoner kronor i
extra anslag. Dessutom behöver museets 1600-talslokaler
på Östermalm en omfattande renovering – en renovering
som också är ett led i att bli helt tillgängligt för alla – för
barnvagnar, för rullstolar.
Det demokratiska uppdraget att nå och tillgängliggöra
konsterna för människor, oavsett funktionsgrad, kön och
ålder, är centralt för verket.
Det sker förstås inte bara på museet och genom det
stöd som Musikplattformen förmedlar utan också i myndighetens övriga enheter.
Caprice Records som är ett starkt varumärke med inspelningar av konstnärligt intressant musik, katalogen
spänner över 40 år och innehåller närmare 900 album.
Elektronmusikstudion erbjuder en mötesplats och ett utvecklingscentrum för såväl elektronmusik som ljudkonst.
Svenskt visarkiv bevarar folkmusik, äldre populärmusik,
folklig dans, svensk jazz och inflyttade musiktraditioner
– till inspiration för nyskapande. Och Musik- och teaterbiblioteket öppnar dörren till musikens, teaterns och
dansens världar med fördjupning, kunskap och spelglädje
för många, både aktiva utövare och intresserad allmänhet.
Regeringen har gett Musikverket i uppdrag att ”främja
jämställdhet inom musiklivet”, genom ett fyraårigt upp-

drag som ger sammanlagt åtta miljoner kronor i extra
anslag att fördela. Målet för regeringen är att representationen ska bli bättre: fler dirigenter som är kvinnor, fler
spelade komponister som är kvinnor, fler musiker som
är kvinnor.
Och även om viljan till förändring är stor, åtminstone
bland dem som deltar i debatten om jämställdhet i musiken, kan man konstatera att problemområdet är så oerhört stort. Det handlar om den mätbara representationen,
men också om den subtila förminskning och det subtila
osynliggörandet av musik skapad av kvinnor som sker i
till exempel rockjournalistiken. För att inte tala om arvet
– det vida, kulturhistoriska arvet av libretton som kanske
till syvende och sist är vad de är: berättelser skrivna av
män på till exempel 1800-talet. Med de förutsättningarna
kan det ständiga kvinnliga döendet på scen vara svårt
att komma åt.
Särskilt under andra halvan av 1800-talet var en ung
vacker kvinnas död ett självklart fokus för framför allt manliga konstnärer inom alla genrer. Som författaren Edgar
Allan Poe formulerade hela denna det manliga konstkollektivets fixering vid tiden: ”En vacker kvinnas döda kropp
är otvivelaktigt det mest poetiska ämne som finns”.
Det vill säga, libretton sprungna ur denna tid är vad
de är. Och även om man kan modernisera genom omtolkning, är utvecklingen bort från operasexism, vid
sidan om en förändring i attityderna till medarbetarna
på operan, också en fråga om fler nya musikberättelser,
som helt enkelt behandlar andra poetiska ämnen än döda
kvinnokroppar.
Musikverkets särskilda jämställdhetsuppdrag har
bland annat hittills inneburit 2,4 miljoner kronor i stöd
till nio projekt. Projekten täcker väl in de olika fält som
måste bearbetas: fler kvinnor i chefsposition i musiklivet – en ledarskapsutbildning som utvecklas av Svensk
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scenkonst. Kungliga Musikaliska Akademien får pengar
för att inventera sina samlingar och lyfta fram verk av
kvinnliga tonsättare. Också gräsrotsutvecklingen, fundamentet för framtidens jämställda musikliv, fick stöd,
genom Popkollo. Sveriges Musik- och kulturskoleråd, för
projektet Genusfällorna där pedagoger får kunskap för
att kunna motverka könsfällorna i musikundervisningen.
Efter ett år har den nya myndigheten med det problematiska namnet hunnit bidra till jämställdheten med projektpengar och med konferensen Musikliv i balans – med
deltagare som Expressens operakritiker Gunilla Brodrej,
medieforskaren Hillevi Ganetz, musikerna Kajsa Grytt
och Marie Selander, tidigare Jämo Claes Borgström och
många andra – och som formulerade att problemen finns,
men knappast är olösliga, så länge man vågar röja från
grunden. En myndighet som hittills hunnit fördela 33
miljoner kronor till 150 projekt inom det fria musiklivet,
som är huvudman för ett växande scenkonstmuseum, för
ett forskningsvänligt bibliotek, för ett skivbolag och för
en internationell musikstudio.
Det verkar som om landet har fått en ny aktör på kulturscenen, ett konstverk att räkna med.
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Elektronmusikstudion

UNG,
HIPP OCH
MEDELÅLDERS
Foto: Miki Anagrius
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Kammarmusik, smal techno, ren
NOISE , algoritmisk datorkomposition och
baklängesdub. Musiken som skapas på
Elektronmusikstudion, EMS, är nischad
samtidigt som den SPRETAR åt olika håll
– precis som den växande genren i stort.

E

MS utgör navet för svensk elektronmusik och
ljudkonst. Den högteknologiska studion på Södermalm i Stockholm har öppet 365 dagar om året,
dygnet runt. Hit kommer årligen ett hundratal svenska
musiker och konstnärer för att skapa sin musik, med
sällskap av ett 30-tal gästande internationella tonsättare,
främst från Europa, men även mer långväga ifrån.
– Enkelt uttryckt är våra användare professionella
konstnärer som arbetar med elektronisk musik och det
vi nuförtiden kallar ljudkonst. De tillhör de främsta inom
sitt fält och hos oss får de tillgång till studioteknik som
endast finns på ett fåtal platser i världen. De får också
chans att ta del i ett större sammanhang och möta andra
konstnärer inom samma fält, säger Mats Lindström, chef
för EMS.
Vad är då egentligen elektronmusik? Kanske är det inte
rättvisande att beskriva den som en enda genre. Precis
som popmusiken består den av otaliga varianter, en del
med kopplingar till klubbkultur och dansmusik, andra till
musikstilar som opera och nutida konstmusik, och en stor
del till konst och arkitektur.
– Innanför våra väggar skapas elektroakustisk musik,
industrimusik, kammarmusik, textbaserad radiokonst,
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Elektronmusikstudion

konceptuell ljudkonst, techno, noise, dub och mycket
annat. Listan kan göras lång.
Benämningarna kanske inte säger så mycket för den
som inte redan är insatt i ämnet. För den oinvigde kan
elektronmusiken lätt uppfattas som hårt nischad, tätt
innesluten i sig själv och svår att närma sig för nyfikna
men ovana lyssnare. Mats Lindström
håller både med och inte med om den
”Fältet breddas och det
beskrivningen.
– Det finns ett element av specialitillkommer hela tiden nya
sering hos både utövare och publik,
utövare och nya lyssnare. det stämmer. Men samtidigt kan vi
Det är inte bara musik för konstatera att elektronmusiken är på
stark frammarsch och har varit det de
ljudfreaks eller klubbkids.” senaste åren. Fältet breddas och det
tillkommer hela tiden nya utövare
och nya lyssnare. Det är inte bara musik för ljudfreaks
eller klubbkids.
Själv har EMS gått och blivit medelålders. Sverige inrättade tidigt ett nationellt center för elektronmusik och
EMS slog upp portarna redan 1964. Under det senaste året
har studioverksamheten tagit klivet in i museivärlden
och blivit föremål för två utställningar. Propro prop på
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Moderna Museet i Malmö har bjudit på ett sju timmar
långt maratonprogram med musik som har producerats
på EMS de senaste 50 åren. På institutionen Zentrum für
Kunst und Medientechnologie, ZKM, i Karlsruhe, Tyskland, har besökare kunnat kliva över tröskeln till EMS så
som studion såg ut under de tidiga glansdagarna på sent
1960-tal.
EMS har en särställning inom sitt område, även sett ur
ett internationellt perspektiv. Det kan vara en förklaring
till det stora intresset, till att en avhandling redan skrivits om verksamheten och att ytterligare en är på gång.
Och till att kulturutredning efter kulturutredning pekat
på EMS centrala roll för svenskt musikliv i stort, menar
Mats Lindström.
– Vi är småskaliga och kan snabbt omorientera oss i
förhållande till en föränderlig omvärld. Vi är inte bundna
av några akademiska åtaganden, vi tillhör heller inte
någon radiostation som många andra internationella
studior av det här slaget gör. Vår verksamhet är strikt
konstnärsrelaterad och det gör att vi kan koncentrera oss
helt och fullt på konstnärernas behov.

ELEK TRON MUSIKSTU DION
EMS grundades 1963 av Sveriges Radio och utrustades med världsledande datorbaserad studioteknik.
Syftet var att möta behoven hos en växande skara
tonsättare knutna till den experimentella musik- och
konstföreningen Fylkingen.
Första studiochef blev kompositören och ordföranden för Fylkingen, Knut Wiggen.
EMS skildes från Sveriges Radio 1970 och blev en
självständig stiftelse under Kungliga Musikaliska
Akademien.
1995 kom EMS att ingå i Rikskonserter och sedan
1 maj 2011 är det en del av Musikverket.
EMS har i dag fem studior samt ett inspelningsrum
– öppna dygnet runt, året om.
Cirka hundra svenska musiker och konstnärer
använder studiorna årligen.
Mellan 30 och 40 internationella tonsättare gästar
EMS varje år.
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Uppdrag: Jämställdhet

ALLA
TJÄNAR PÅ
ETT JÄMSTÄLLT
MUSIKLIV
F OTO : A KG - I M A G E S . B I L D M A N I P U L AT I O N: J O N A S A N D R É

Motverka genusfällor på kulturskolan,
mentorsprogram för KVINNOR i
ledande position i musiklivet och fullt
fokus på en BORTTAPPAD repertoar.
Det är några av projekten som har
rullat i gång under jämställdhetsuppdragets första år.

U

tredning efter utredning har visat att
jämställdheten i musiklivet släpar efter jämfört
med andra kulturområden. Det är bakgrunden
till att regeringen i maj 2011 gav det nybildade Musikverket ett särskilt jämställdhetsuppdrag – åtta miljoner
kronor fördelade på fyra år ska gå till projekt i musiklivet
som syftar till att främja jämställdheten, strategiskt och
på lång sikt.
– Vi ser en stor manlig dominans bland svenska tonsättare, i orkestrarnas programläggning och på viktiga
maktpositioner i musiklivet. Bristen på jämställdhet är
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verk skrivna av kvinnliga tonsättare. Pengarna ska också
gå till att restaurera noterna och göra dem spelbara för
dagens orkestrar.
– Det finns ett starkt och brett engagemang för jämställdhetsfrågor i musiklivet och det är en förutsättning
för att uppnå förändring. Det är viktigt att initiativen
kommer från musiklivet självt, vårt uppdrag är att bidra
med resurser och vara ett stöd i deras jämställdhetsarbete.
De projekt som nu rullar i gång ska följas upp och
lärdomar från dem ska spridas till fler i musiklivet. Det
arbetet kommer att stå i fokus för jämställdhetsuppdraget och Ulrika Gunnarsson framöver. Dessutom ska fler
projekt få chansen att bidra till jämställdhetsarbetet,
nästa ansökningsomgång för projektstöd blir i mitten
av november.
– Det krävs ett uthålligt och långsiktigt arbete för
att rucka på de ojämställda strukturerna. En viktig del
framöver blir också att rikta blåslampan inåt mot vår
egen verksamhet. En fråga vi ska titta på är huruvida
vi själva fungerar som gatekeepers, portvakter, när det
gäller att upprätthålla mansdominansen. Jämställdhetsfrågan måste ständigt finnas på agendan, även i vår egen
verksamhet.

inte begränsad till någon enskild genre, den är till exempel stor även inom populärmusiken, särskilt inom jazz,
pop och rock, säger Ulrika Gunnarsson, koordinator för
jämställdhetsuppdraget.
Under det första året har fokus lagts på att få i gång en
dialog med musiklivet om genus- och jämställdhetsfrågor.
Samtalsserien Musikliv i balans har gjort sex nedslag i
olika delar av landet där representanter från musiklivet
har fått diskutera läget, vilka problem som finns och
även möjliga vägar framåt. Samtalsserien avslutades i
maj med en två dagars fullsatt konferens på Musik- och
teatermuseet i Stockholm.
– En fråga som har kommit upp i samtliga samtal är att
jämställdhetsinsatserna måste sättas in tidigt i utveckJÄMSTÄLLDH ETSU PPDRAGET
lingskedjan, redan på Kulturskolan där många av strukJämställdhetsuppdraget kommer från regeringen
turerna etableras. Tjejer väljer en typ av instrument och
och utförs i samarbete med Kulturrådet och
killar en annan, de får också olika utrymme att musicera
Konstnärsnämnden.
i undervisningen. De här mönstren följer sedan med och
Uppdraget omfattar 8 miljoner kronor och löper
finns kvar senare i musiklivet.
under perioden 2011–2014.
I januari utlystes de första två miljonerna till jämställdSex livesända jämställdhetssamtal och två dagars
hetsprojekt och de möttes av ett stort intresse. Av nära
konferens med namnet Musikliv i balans har
90 ansökningar från olika delar av musiklivet fick nio
anordnats under det första året. Samtalen kan ses på
projekt klartecken och de befinner sig nu i startgroparna
webben.
av sitt jämställdhetsarbete. I bedömningen av projekten
2,4 miljoner kronor har hittills delats ut till nio
har Musikverket utgått från de behov som uttryckts i
jämställdhetsprojekt i musiklivet.
samtalen och två av projekten riktar sig till just barn och
Projekten innefattar bland annat musikkollo för tjejer,
ungdomar. Det ena är projektet Genusfällorna som drivs
mentorsprogram och en Sverigeturné för kvinnliga
av Sveriges Musik- och Kulturskoleråd och syftar till att
dirigenter.
motverka invanda könsroller i musikundervisningen och
Nästa chans att söka jämställdhetsstöd kommer i
till att främja ett fritt musicerande för flickor och pojkar.
november 2012.
Det andra drivs av riksorganisationen Popkollo, som ska
sprida sin verksamhet med mötesplatser för musikintresJämställdhetsuppdraget har diskuterats flitigt
i sociala medier, till exempel på Twitter under
serade tjejer till platser i landet där de inte finns i dag.
#jämusik.
– Det är viktigt att komma ihåg att jämställdhetsarbetet
är till för både tjejer och killar, kvinnor och män. Alla
tjänar på ett friare musikliv där
det finns förebilder av båda könen,
”Jämställdhetsarbetet är till
säger Ulrika Gunnarsson.
Bland de beviljade projekten
för både tjejer och killar,
finns även två som syftar till att
kvinnor och män..”
lyfta fram fler kvinnor i ledande
positioner i musiklivet, bland
annat genom en ledarskapsutbildning och genom bildandet av ett kvinnligt nätverk. Ett annat projekt riktar
uppmärksamheten mot den så kallade borttappade repertoaren. Kungl. Musikaliska akademien har fått pengar för
att inventera sina omfattande samlingar och lyfta fram
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Musik- och teaterbiblioteket

F OTO : M I K I A N A G R I U S

FÖRST NÄR
VERKEN
SPELAS FÅR
KULTURARVET LIV
Ett rikt kulturarv kan bestå av såväl strömmande musik på nätet som ömtåliga
HANDSKRIFTER i ett arkiv. Musik- och
teaterbiblioteket förvaltar en växande
samling av nyskrivet och gammalt i olika
former. Målet är att vara en RESURS
inte bara för dagens kulturintresserade,
utan även framtidens.

M

usik- och teaterbibliotekets historia
går tillbaka ända till 1771 då Kungl. Musikaliska
akademien grundades. Akademien skulle bedriva musikundervisning i organiserad form och till detta
behövdes ett musikbibliotek, öppet för såväl akademiledamöter som elever. 240 år senare är biblioteket ett av
de största och äldsta i sitt slag i Europa. De omfattande
samlingarna, som sedan 2010 även innehåller material
om teater och dans, är öppna för alla.
Litteratur- och tidskriftssamlingen speglar musikens
och scenkonstens utveckling och historia. I notsamlingen
finns verk inom olika genrer och för alla tänkbara instrument. Bland teatermaterialet finns tryckt dramatik på
flera olika språk och en växande samling pjäsmanuskript
från teaterföreställningar runtom i landet. Raritetssamlingarna innehåller hundratals arkiv efter personer och
organisationer inom musik, teater och dans. Här finns
även mängder av ovanliga tryck och handskrifter från
1500-talet och framåt, bland annat från flera betydande
svenska tonsättare som till exempel Johan Helmich
Roman, Franz Berwald och Hilding Rosenberg. Det är
en brokig samling som lockar olika typer av användare.
– Hit kommer både sexåringar som lånar pianoskalor
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med fingersättning för att lära sig spela och forskare
från Sverige och andra delar av världen, lockade av våra
rariteter. Hit kommer också musik- och teaterstuderande,
pedagoger, professionella musiker och
inte minst personer med ett allmänt
”Det roligaste är när vi kan
intresse för musik och scenkonst, säger
plocka fram och tipsa om
bibliotekarien Besa Spahiu.
Biblioteket ligger i centrala Stockmaterial som låntagaren
holm, men är en resurs för hela landet.
inte ens visste fanns.”
Orkestrar och ensembler på olika nivåer, från amatörorkestrar i Skåne via

M USIK- OCH TEATERBI B LIOTEKET
Biblioteket var från början en del av Kungl. Musikaliska akademien som grundades 1771. Allmänheten
fick tillträde 1849.
Biblioteket skildes från akademien och blev en statlig
verksamhet 1981.
I dag finns 120 000 böcker, nära 400 000 noter och
40 000 pjäsmanuskript att låna.
Biblioteket ligger i Stockholm men lånar ut material
över hela landet.
Låntagare kan lyssna på över 70 000 album och titta
på fler än 1 000 filmer via nätet.
2010 tillfördes stora samlingar med musik- och
teatermaterial och biblioteket fick sitt nuvarande
namn.
De stora raritetssamlingarna innehåller bland annat
handskrivna noter, böcker, manuskript och tidskrifter
främst från 1500–1800-talen. Den äldsta handskriften
är från 1100-talet.

kyrkoförsamlingar i Mellansverige till Norrlandsoperan
i Umeå, lånar noter till sina repertoarer. Noter, böcker och
annat material lånas ut på distans, inte bara inom Sverige
utan även utanför landets gränser.
Det är inte bara de omfattande samlingarna, som
bland annat består av över 120¼000 titlar inom musikoch teaterlitteratur, som lockar. En lika stor tillgång är
bibliotekariernas specialkompetens och service.
– Det roligaste är när vi kan plocka fram och tipsa om
material som låntagaren inte ens visste fanns. När någon
frågar om en viss tonsättare, en smal genre eller noter för

en ovanlig kombination av instrument har vi för vana
att plocka fram inte bara det de frågar efter, utan även
närliggande material som vi tror skulle kunna passa. Det
är väldigt uppskattat bland låntagarna.
Biblioteket är en 240-åring som inte räds förnyelse.
Den som har lånekort kan lyssna på över 70¼000 strömmande album och titta på över 1¼000 filmer på nätet via
Naxos Music Library. Parallellt pågår digitaliseringen av
innehållet i de egna samlingarna och redan i dag finns
en mängd fullständiga verk att ladda ned gratis. Det som
toppar listan över mest nedladdat är gitarrnoter ur det
som kallas Boijes samling. Samlingen omfattar cirka
1¼000 verk från 1800-talet, främst i tryck men även några
i handskrift. Förra året laddades de 498 mest populära
filerna ur samlingen ned över 100¼000 gånger.
– Materialet är väldigt nischat med gitarrmusik av både
kända och mindre kända tonsättare huvudsakligen från
Europa. Vi är glatt överraskade över att noterna har blivit
så populära både i Sverige och utomlands, säger Besa
Spahiu.
Att veta vad som kan tänkas efterfrågas av dagens
kulturliv och forskare, för att inte tala om vad som kan
komma att intressera framtidens kulturintresserade, är
ingen lätt uppgift. Så hur gör biblioteket för att avgöra
vilket material som ska köpas in?
– Vi ser det inte som vår uppgift att avgöra vad som
kan klassas som kulturarv eller inte, det avgörande är
inte heller när verket skrevs eller av vem. Det är det liv
verket får genom att det används och spelas som är det
avgörande för dess betydelse. Våra inköp av noter och
musik- och teaterlitteratur görs till stor del utifrån önskemål från låntagarna. På så sätt kan man säga att alla
som vill kan vara med och styra över vad som ska ingå
i samlingarna och i förlängningen kanske bli en del av
kulturarvet.
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Uppdrag: Digitalisering

LÅNG VÄG
KVAR TILL
ETT DIGITALT
KULTURARV

Ett digitaliserat kulturarv fritt tillgängligt för alla på webben, virtuella
FORSKARRUM och ett supersök för
samtliga SAMLINGAR inom musik,
teater och dans. Musikverkets mål för
DIGITALISERING är högt ställda.
Och mycket arbete återstår.

J

ohan Helmich Roman (1694–1758) kallas för
den svenska musikens fader. Han var violinist,
hovkapellmästare och räknas som en av Sveriges
mest betydelsefulla tonsättare genom tiderna. I dag, drygt
250 år efter Romans död, finns nästan hela hans kända
produktion med cirka 1¼000 originalkompositioner och
arrangemang tillgängliga på Musik- och teaterbibliotekets webb, fritt för alla som vill ladda ner och spela. Om
det i stället är August Strindbergs handskrivna dramatik som lockar så finns fyra av hans originalmanuskript
från bibliotekets samling publicerade i sin helhet på
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Dramawebbens hemsida. Den som vill botanisera bland
en av världens största instrumentsamlingar kan surfa
vidare till Musik- och teatermuseets hemsida. Där finns
hittills nära 2¼000 instrument sökbara med bilder och
flera ljudexempel.
Det är några exempel på hur Musikverkets kulturarvssamlingar har tagit klivet in i den digitala tidsåldern.
Slutmålet är helt digitaliserade samlingar och virtuella
forskarrum.
– Bortsett från tryck, dubbletter och visst arkivmaterial,
är visionen att allt material utan upphovsrättsskydd ska
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finnas fritt tillgängligt på nätet i framtiden. På så sätt
kan alla som vill ta del av samlingarna när det passar
dem, utan att behöva ta sig hit till våra arkiv, säger
David Jansson, ansvarig för digitaliseringsprocessen på
Musikverket.
Men David Jansson är den förste att erkänna att Musikverket är långt därifrån. I dag är endast en försvinnande liten del av de gigantiska samlingarna digitaliserade
och sökbara på nätet. 2010 uppskattades siffran till 1,4
procent av dåvarande Statens musiksamlingars bestånd.
Sedan dess har dessutom stora dans- och teatersamlingar
tillkommit vilket gjort att siffran i dag är ännu lägre.
arna ska digitaliseras. Högsta priori– Det är en svindlande mängd arbete som återstår. Det är både roligt och
”Alla ska kunna ta del av tet har det material som efterfrågas
av forskare och andra användare.
påfrestande på samma gång och det
gäller att fokusera på de möjligheter samlingarna när det passar Digitaliseringsstrategin slår också
fast vad som egentligen menas med
som digitaliseringen innebär. Nu har
dem utan att behöva ta
vi äntligen en plan på plats för hur
digitalisering.
sig hit till arkiven.”
– Om vi har en massa scannade
arbetet ska gå till.
David Jansson har ansvarat för att
filer liggande på en server, är det
ta fram Musikverkets digitaliseringsstrategi utifrån de
materialet digitaliserat då? Materialet är ju knappast
krav som kulturdepartementet har ställt. Strategin slår
mer tillgängligt för användarna än om det hade legat
fast vad, hur och i vilken ordning materialet i samlingkvar i arkiven. För oss ingår tillgänglighet i digitaliseringsbegreppet. Först när materialet är publicerat med
rätt metadata så att de som vill kan hitta och ta del av
det
anser vi att det är digitaliserat.
DIGITALISERI NG
Just nu pågår arbetet med att digitalisera och webbEn mycket liten del av Musikverkets samlingar,
publicera kortkatalogerna för de samlingar som ännu
mindre än 1,4 procent, är i dag digitaliserade.
inte har digitaliserats. På så sätt ska det gå att söka i
Det material som beställs av användare eller som
samlingarna på egen hand på nätet, även om materialet
hotas att förstöras, till exempel mycket gamla
fortfarande måste beställas eller studeras på plats. Och
papperstryck, digitaliseras först.
här uppstår en annan stor utmaning i digitaliseringsarMaterialet måste finnas tillgängligt och lätt att hitta
betet. De olika samlingarna har katalogiserats på olika
på nätet för att det ska räknas som digitaliserat,
sätt under flera hundra år. Musik- och teaterbiblioteket
enligt Musikverket.
har byggt upp sina egna system sedan slutet av 1700Allt material i samlingarna som inte är upphovstalet, Visarkivets ser ut på ett annat sätt och Musik- och
rättskyddat ska finnas fritt tillgängligt på webben
teatermuseets på ytterligare ett.
i framtiden.
– Vi arbetar mot ett supersök för myndighetens alla
Ett supersök på webbplatsen ska göra det möjligt
samlingar. Användaren ska kunna få träff på allt relevant
att söka i myndighetens alla samlingar på en och
material oavsett vilka samlingar det finns i och han eller
samma gång.
hon ska inte behöva bry sig om vilka system som finns
Nyfiken på August Strindbergs handstil? Fyra av
där bakom. Vi arbetar just nu för att se över vilket system
hans handskrivna pjäsmanus som ingår i Musiksom kan uppnå detta på bästa sätt.
och teaterbibliotekets samlingar finns numera
publicerade på dramawebben.se.
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Musik- och teatermuseet

FÖR NÖRDAR,
BARN OCH
ALLA ANDRA
Vem har sagt att barn och unga inte är INTRESSERADE av kulturarvet?
På Musik- och teatermuseet är hälften av besökarna under 19 år. UPPLEVELSEN
står i centrum och i utställningarna är det fritt fram att både röra och göra.

F OTO : M I K I A N A G R I U S

F OTO : M I K I A N A G R I U S

39

– Allsången är ett ypperligt sätt att inte bara förmedla
det musikaliska kulturarvet till barn, utan också låta dem
göra det till sitt. Sånger av till exempel Georg Riedel med
text av Astrid Lindgren är om något ett exempel på det
moderna kulturarvet.
När det inte är sing-along i konsertsalen varvas här
ett brett programutbud av både musik och teater. Gästspel av en nutida och vågad uppsättning av Strindbergs
svartsjukedrama Fordringsägare och konsertserien Nya
artister, där avgångsstudenter från Kungliga Musikhögskolan intar scenen, är två exempel från det senaste året.
Framöver
står teatersamtal, helt akustiska konserter och
F OTO : M I K I A N A G R I U S
en stor danskväll med bandet Apolonia på schemat.
– Via programverksamheten når vi en annan viktigt
målgrupp, nämligen unga vuxna som kanske inte skulle
hitta hit på annat sätt. Under årets kulturnatt hade vi till
exempel gemensam klubb med Elektronmusikstudion,
EMS, fram till klockan tre på natten. Hela konsertsalen
förvandlades till ett dansgolv och många som aldrig varit
här förut passade också på att titta på utställningarna
som hade öppet till midnatt.
Från förskolebarn och skolklasser, via unga vuxna, till
specialintresserade på forskarnivå. Museets besökare
består av en brokig skara vad gäller såväl ålder som
et vilar knappast något museidamm över
förkunskaper.
utställningen Trumma! Livets rytm och den som
– Vi har väldigt tacksamma ämnen. Det är svårt att
vill ha tyst omkring sig gör bäst i att söka sig
hitta någon som inte är intresserad av musik eller teater
någon annanstans. Ett gäng tredjeeller som inte berörs av det på något
klassare har nämligen gått loss på
”Det ska vara nära mellan plan. Utmaningen är att kunna erslagverken från olika delar av världen
bjuda något för alla, från den riktige
intryck och uttryck.”
för att ta reda på hur de låter. Det är
nörden till den som bara vill komma
inga busfrön som har löpt amok i
in och låta sig hänföras för en stund.
utställningen, i själva verket gör de precis så som det är
Utställningarna ska vara tillgängliga även för de minsta,
samtidigt måste det finnas möjlighet att gå djupare i
tänkt, berättar museipedagogen Lars Annersten.
samlingarna för den som vill det, säger Lars Annersten.
– Hela grundtanken med museets verksamhet är interaktivitet, att låta besökarna röra och göra själva. Vi vill
inte bara visa upp föremålen ur samlingarna, vi vill skapa
ett livs levande kulturarv. Därför bygger vi alltid in moM USIK- OCH TEATERMUSEET
ment i utställningarna där besökarna får vara delaktiga.
Museet grundades 1899 under namnet MusikLars Annersten är en av dem som tar emot de yngre
historiska museet.
besökarna på museet, som ofta kommer i grupp med sin
1981 bytte museet namn till Musikmuseet och blev
skolklass eller förskola. Skolvisningarna av utställningen del av den dåvarande myndigheten Statens
arna skräddarsys efter ålder på eleverna och kombineras
musiksamlingar.
ofta med en workshop – ovan nämnda trumspel är ett
2010 tog museet över samlingarna från tidigare
exempel, dramalabb och bygge av skuggspelsfigurer i
Marionettmuseet och Sveriges Teatermuseum och
museets verkstad två andra.
fick sitt nuvarande namn.
– Upplevelsen är ingången till lärande och därför vill
Instrumentsamlingen är en av världens största med
vi att det ska vara nära mellan intryck och uttryck på
nära 7 000 instrument, de äldsta från tidigt 1600-tal.
museet. Om man blir berörd som besökare är det större
chans att det man får ta del av fastnar, det gäller inte bara
Teatersamlingarna innehåller bland annat scenografimodeller, skisser, kostymer och drygt 4 000
vår yngre målgrupp.
marionettdockor.
En trappa ned från trumutställningen visar Lars Annersten Klåjnk!, musikrummet med stora instrument där
Drygt 78 000 personer besökte museet 2011, hälften
av dem var under 19 år.
det är fritt fram att spela på allt, att sjunga och dansa
går minst lika bra. Hit kommer både förskoleklasser och
Förutom utställningar lockar museet med ett rikt
familjer med små barn för musiklek med museets pedautbud av workshops, musik- och teaterframträdanden, samt aktiviteter för skolelever i alla åldrar.
goger. En annan populär aktivitet bland just de yngre
är barnsång-sing-alongen i konsertsalen med museets
egna husband.

D
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Uppdrag: Teaterns och dansens kulturarv

BLAND
KLIPPSAMLINGAR
OCH GLASPLÅTAR
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Musik- och teaterbibliotekets
SAMLINGAR inom teater och dans
är en tillgång för såväl forskare
som dagens scenkonstnärer. Här
finns nära en miljon FOTOGRAFIER ,
gigantiska samlingar av klipp,
AFFISCHER och program och
hundratals arkiv efter personer och
organisationer inom scenkonsten.

D

e svindlande långa arkivgångarna i Gäddviken erbjuder en vandring genom den svenska
teater- och danshistorien. Här finns material om
alla tänkbara typer av scenframträdanden från 1800-talets
mitt och framåt, från cirkusuppträdanden på landsbygden till uppsättningar på Dramaten.
Marianne Seid, som är ansvarig för samlingarna, hittar
vant bland arkivens lådor från golv till tak. Här plockar
hon fram det material som beställs fram och guidar de
besökare som vill ta del av materialet på plats.
– Det är en blandad grupp som är intresserade av våra
samlingar. Det är dels journalister och författare som
ska skriva något inom ämnet. Det kommer även många
studerande och forskare inom teater- och danshistoria.
Sedan har vi personer som är aktiva inom scenkonsten
i dag, regissörer som vill ta del av uppsättningshistorik
för en pjäs de ska sätta upp eller skådespelare som ska
förbereda sig inför en ny roll. Vi har även kontakt med
andra institutioner och museer som använder vårt material i sina utställningar.
Vi börjar med att titta in i den omfattande fotosamlingen som går tillbaka till 1800-talets mitt och speglar inte
bara teaterns och dansens historia utan även fotografins.
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MIKHAIL FOKIN OCH VERA FOKINA.

T E AT E R H A L L A N D S U P P S ÄT T N I N G AV E R I K X I V. F OTO : L E N N A RT B E N S O N

till arkiven i Gäddviken. Varje år kommer ett antal personer för att ta reda på vilka uppsättningar deras äldre
släktingar varit med i och vilket material som finns om
dem i arkiven.
Även klippsamlingen sträcker sig tillbaka till mitten
av 1800-talet och innehåller bland annat recensioner och
klipp om personer. Materialet kommer dels från anställda
som genom åren suttit och klippt ur de stora tidningarna,
dels från donationer från personer verksamma inom teater och dans som har donerat hela sina arkiv till Musikoch teaterbiblioteket.
– Det finns exempel på klippböcker där skådespelare
Till de riktiga rariteterna räknas de 10¼000 glasplåtarna.
bara har klippt ut den del av recensionen som handlar
– Fotografierna är otroligt vackra. En av mina favoriter
om dem själva. Nils Personne är ett sådant exempel, det
är en porträttserie av de två ryska balettstjärnorna Mikär rätt roligt att se.
hail Fokin och Vera Fokina från 1914. De var i Stockholm
En del information ur de ständigt växande samlingoch gästspelade på Operan och passade på att besöka
arna kan hittas på nätet, till exempel i repertoardatabasen
en fotostudio med sina scenkläder. Det är fantastiska
där information om uppsättningar och medverkande från
bilder.
tidigt 1800-tal fram till i dag läggs in
kontinuerligt. Kopior av det mesta av
Fotosamlingen skildrar scenkonsthistorien ur flera olika perspektiv. ”Det finns exempel på klipp- materialet kan även beställas via mejl
Här finns dansbilder, föreställningsböcker där skådespelare eller telefon. Men för att få så bra
bilder, bilder som visar hur sedan
service som möjligt rekommenderar
bara
har
klippt
ut
den
del
Marianne Seid ett besök i Gäddviken.
länge nedlagda teaterbyggnader
runtom i landet såg ut på såväl insi- av recensionen som handlar
– Vi vill gärna ha så många besödan som utsidan, samt ett betydande
kare som möjligt. När man väl har
om dem själva.”
antal rollporträtt som samlats in och
klipp och fotografier framför sig
donerats genom åren.
kommer man ofta på mer material
– Vi har fotografier som visar hur August Strindbergs
som kan vara av intresse. Om man besöker oss på plats
Erik XIV såg ut i uruppsättningen 1899, han var en gankan vi hjälpa till och plocka fram det direkt. Det är även
ska strikt figur. Sedan kan vi spola fram till 1999 och se
bra för oss som jobbar här, eftersom forskare och andra
hur han såg ut när Teater Halland satte upp samma pjäs
som kommer hit kan hjälpa till i vårt arbete. Det händer
ofta att de kan ge oss information om företeelser och
hundra år senare.
Från fotosamlingen visar Marianne Seid vidare in
personer som förekommer i arkiven och som vi inte har
bland klippsamlingen, som lockar många släktforskare
lyckats identifiera.
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Svenskt visarkiv

ARKIVET SOM
EN DEL I DEN
MUSIKSKAPANDE
PROCESSEN

På Svenskt visarkiv finns experterna som
hjälper dagens musiker och artister att
hitta arkivmaterial som underlag till eget
SKAPANDE och utövande. I expeditionen, i
telefonen, via mejl och webbplats. Samarbetet med det aktiva MUSIKLIVET sträcker
sig en bra bit tillbaka i tiden.

R

edan på 1970-talet sökte sig det aktiva musiklivet till Visarkivet för att få hjälp att söka i
arkivgömmor på jakt efter material och repertoar.
Materialet började samlas in när Visarkivet bildades 1951.
– Tanken var att skapa överblick över och så småningom dokumentera den folkmusik som annars riskerade
att dö ut med en äldre generation, säger Karin Strand,
forskningsarkivarie med inriktning på musiktexter och
äldre populärmusik.
Mycket har hänt sedan dess, både i samhället och på
Visarkivet. Människor – och spelmän och andra musiker
– lever i dag sällan i små byar eller på landsbygden och
lär och för vidare folkmusik och sånger genom muntlig
tradition. I stället kan Visarkivet ersätta den muntliga
traditionen, i dag kan man hitta sina och andras folkmusikrötter i arkiven på Torsgatan i Stockholm.
– Många musiker och artister – mest folkmusiker, folksångare och jazzutövare – hör av sig till oss och kommer
hit och gräver i arkiven. De hittar ofta material som de
sedan gör till sitt.
Några letar efter en viss låt. Andra gör en grundlig
arkivresearch, hittar något som känns spännande i
arkivet, blir inspirerade och bygger vidare på det. Och
skapar något eget. Då blir Visarkivet en del i den kreativa
processen.
Ibland får Visarkivet i uppdrag att ta fram tidsenlig
musik till filmer eller tv-dramatik.
– Även privatpersoner hör av sig med frågor efter den
där visan eller låten som mamma eller morfar sjöng
när de var små, visor till bröllop, födelsedagar eller
begravningar.
Ibland är det akut, det händer att någon behöver noter
till en vigsel med väldigt kort varsel.
– Med Vis- och låtregistret och med Visarkivets förstaradsregister kan man hitta rätt bland 100000-tals visor
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och låtar i tryckta publikationer, handskrifter och kopior.
Båda registren är sökbara via webbplatsen. Kan man bara
första raden så hittar vi visan!
Riktigt allt material är ännu inte
sökbart i registren som finns på
”Musiker och artister använwebbplatsen. Visarkivets många
der ständigt Visarkivet. Det ljudinspelningar om 40¼000 visor
här är inget dammigt arkiv och låtar, och ett mycket stort antal
intervjuer med jazzmusiker finns
med stängda böcker.”
bara tillgängligt på plats på Torsgatan. Där, via telefon eller mejl hjälper
F OTO : M I K I A N A G R I U S

SVENSK T VISARKIV
Svenskt visarkiv grundades 1951 på initiativ av
visdiktaren, folklivsforskaren och radiomannen
Ulf Peder Olrog, med stöd av bland andra skeppsredaren Sven Salén.
Idén var att registrera, systematisera och samla in
svenskt vismaterial genom bland annat fältinspelningar runtom i landet.
Verksamheten breddades från och med 1960-talet
till dokumentation av hela folkmusikfältet, så
småningom även av svensk jazz, tidig populärmusik,
inflyttade musiktraditioner och folklig dans.
I arkivet finns bland annat register med 100 000-tals
visor och låtar, handskrivna vistexter samt melodier
från flera hundra år tillbaka. Där finns också en stor
samling notblad, över 40 000 egna ljudinspelningar
och en omfattande fotosamling.
Bland Visarkivets användare finns musiker,
artister, forskare, musikstuderande, lärare och andra
intresserade.

medarbetarna gärna till att söka även bland dessa och
andra skatter.
Visarkivets medarbetare sitter dock inte bara inne på
Torsgatan och svarar på frågor. Medarbetarna, varav flera
är disputerade forskare inom området, ger sig också ut till
musikstuderande inom bland annat folkmusik och jazz.
Där bidrar de med information om vad Visarkivet kan
hjälpa till med och agerar också gästlärare.
– Visan började inte med Bellman även om många
kan tror det. Som gästlärare på Nordiska folkhögskolan
i Kungälv brukar jag låta eleverna leka med medeltida
ballader och skriva egna skillingtryck med modernt tema
för att visa vägen till äldre suggestiva material.
Det handlar helt enkelt om handfast handledning och
kunskapsöverföring. Det här är inget dammigt arkiv med
stängda böcker. Visarkivet används ständigt av musiker
och artister, forskare och dagispersonal – alla letar de
material i samlingarna. I takt med att alltmer material
blir digitaliserat och sedan publicerat på webbplatsen
blir materialet alltmer lättillgängligt.
– Expertkunskapen är aldrig längre bort än ett mejl. Och
den är gratis, säger Karin Strand.
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Uppdrag: Internationellt

EN STOR
AKTÖR INOM
INTER NATIONELL
MUSIKFORSKNING
Svenskt visarkiv rör sig i många NÄTVERK i Sverige och i hela världen.
Det internationella samarbetet löper i två spår: arkivarbetet och FORSKNINGEN .
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Visarkivet är en av de största aktörerna inom den internationella musikforskningen när det gäller folk- och
världsmusik. En eftersökt partner i forskarvärlden, inte
minst i EU-stödda samarbetsprojekt.
– Bara under 2012 har vi fått tre förslag om samarbetsprojekt inom EU. Kul och smickrande!
Det beror inte minst på att vi står
”Genom nätverkandet kan vi utanför universitetsforskarvärlden.
lära av varandra och synka Andra länders musikforskning finns
inom universiteten, och gamla uniforskning och insamling.” versitet försvarar ofta gamla förhållningssätt. Vi har en friare ställning
och kan ha en social ingång till kulturens roll i samhället.
Med inträdet i Musikverket har Visarkivet fått ytterliINTERNATION ELL A NÄT VERK
gare ett särdrag – en nära koppling till det nyskapande
Visarkivets internationella nätverk
musiklivet. Det har imponerat på kollegerna utomlands.
– När jag har presenterat idén bakom Statens musikverk
ESEM – European Seminar in Ethnomusicology. 240
europeiska forskare och studenter, årliga konferenser.
i internationella sammanhang – att samla nyskapande
och kulturarv i samma statliga organisation – har jag fått
ICTM – International Council for Traditional Music.
många positiva kommentarer: ”Modigt”. ”Det skulle vi
Icke statlig organisation för forskare inom musiketnologi, knuten till Unesco med Visarkivet som bas för
aldrig klara här hos oss.” ”Det är ju precis det som vi på
svenska kommittén.
kulturarvssidan önskar oss, att vara till verklig nytta för
det levande musiklivet.” Så har det låtit.
IASA – International Association of Sound and
Audiovisual Archives. Utvecklar digitaliseringsstrategier, möten varje år.
ONEA – Open network for ethnomusicological
archives: bland andra arkiven i Berlin, Wien och
Warszawa. Europeanaprojektet sökportalen Dismarc
(Discover Music Archives) ett resultat av samarbetet.
The Ballad Commission, europeiskt nätverk för
balladforskning.
Förutom dessa samarbetar Visarkivet med ett
antal nordiska jazz- och folkmusikarkiv.

E

tt användbart arkiv måste förhålla sig till utvecklingen och hur behovet hos dagens användare
ser ut. I folkmusikarkivens barndom åkte insamlarna runt bland musiker och sångare på landsbygden.
– Det är det knappast någon som gör i dag. Artister,
musiker, utövare och alla andra samlar och sparar sitt
eget material, sitt eget arkiv, säger chefen för Svenskt
visarkiv Dan Lundberg.
I dag handlar arbetet mer om att bistå med kunskap
om musiken, om det som finns i arkiven, och om hur man
hittar det.
Svenskt visarkivs nätverkande innefattar folkmusikarkiv och jazzarkiv i hela världen. De främsta nätverksparterna finns dock relativt nära, i Berlin och Wien som var
tidigt ute med att bygga upp arkiv som i dag är starka
och aktiva. Viktiga och nära är också de nordiska nätverken som träffas varje år.
– Där är vi lite storebror, med stora samlingar och kvalificerad personal. Vi har också fungerat som utgångspunkt när flera andra arkiv har byggt upp sin verksamhet.
Senast i ett Sida-projekt i Hanoi i Vietnam och innan dess
i Durban i Sydafrika. Genom nätverkandet kan vi se till
att lära av varandra och synka forskning och insamling.

F OTO : M I K I A N A G R I U S
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Caprice Records

ÅTERUTGIVNING
I NUTIDENS
TJÄNST
I skärningspunkten mellan
kulturarvet och nutiden finns ett
SPÄNNANDE område. Där hittar
vi dagens Caprice Records med det
nya uppdraget – ÅTERUTGIVNING .

Å

terutgivningsbolag är inte ovanligt i
skivbranschen i dag. Caprice Records var inne på
tankegången redan före övergången från numera
nedlagda Rikskonserter till Statens musikverk.
– Många stora skivbolag har jobbat länge med särskilda
återutgivningsserier. Caprice har mycket intressant
material att ge ut på nytt, och nu är det vårt uppdrag,
konstaterar chefen för Caprice Records Marie Wisén.
Ska hon jämföra Caprice med någon annan aktör väljer
hon att peka på amerikanska Smithsonian Folkways som
också dokumenterar, bevarar och sprider ljud.

F OTO : M I K I A N A G R I U S
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– Det liknar vårt uppdrag, så skulle vi kunna bli.
Med den nya inriktningen, efter skivbranschens stålbad och efter några år utan distributörer i flera världsdelar, är Caprice Records nu tillbaka på banan.
– Nu kan vi visa upp våra produkter i världen igen. Vår
marknad må vara smal, men en marknad som är smal i
flera länder blir ändå en hyggligt stor marknad.
Som skivan Jojk som Caprice Records gett ut tillsammans med Svenskt visarkiv.
– Den är smal här i Sverige men i till exempel USA finns
ett stort intresse för den. Den amerikanska ursprungsbefolkningen har mycket gemensamt med samerna i
Norden och det skapar en ny och speciell marknad.
Utöver återutgivning är uppdraget att tillgängliggöra,
CAPRICE RECORDS
levandegöra och ge ut inspelningar som finns i Statens
De senaste årens utgivningar
musikverks arkiv men som inte finns utgivna sedan
tidigare.
2012
– Det är inte heller nytt egentligen, vi har gett ut folkDon Cherry ”Organic Music Society”
musik och jazz tillsammans med Svenskt visarkiv tidiÅterutgåva på cd och dubbel-lp.
gare. Och vi har flera produkter av det slaget på gång.
Det finns klassiska Capriceutgåvor med kompositörer
Åke Hodell ”Spirits of Ecstacy”
Återutgåva på lp.
som Johann Helmich Roman och Wilhelm Stenhammar,
det finns material i Musikverkets olika bibliotek och arkiv
2011
och bland Elektronmusikstudions inspelningar.
Med tanke på hur mycket spännande material som det
Kurash Sultan ”Ärkäk Su”
Cd utigven i samarbete med Svenskt visarkiv.
finns även utanför Statens musikverk önskar sig Marie
Wisén dessutom ett samarbete med Sveriges Radio om
Charles Barkel ”Violingeni och maskrosbarn”
inspelningar av stort konstnärligt intresse, även om de
Vol. 13 i Collector’s Classics, 4 cd + bok.
kanske inte är kommersiellt gångbara.
Sevda ”Exclusive Collector’s Edition”
– Det finns en hel del spännande material hos Sveriges
Återutgåva som box med 2 cd & 1 dvd.
Radio, bland annat inspelningar med Radiosymfoni”Levande musik i hela landet”
kerna och Radiokören och exempelvis med violinisten
Vidhäftande cd till boken ”Levande musik i hela
Endre Wolf.
landet” (Bo Ejebys förlag).
Den som vill ha tag i den typen av material i dag måste
veta exakt vad han eller hon letar efter.
– Enda sättet att få lyssna på vissa
av inspelningarna är att önska dem
”Vår marknad må vara smal, har precis beställt ompressning. USA
i radioprogrammet Önska i P2. Sanhar redan beställt fler exemplar.
men en smal marknad i
nolikheten att man verkligen får höra
Uppmärksamheten kring nyreleadem är inte särskilt stor.
sen av Don Cherry-skivan ledde till
många länder är en hyggligt
– Vi har också mycket extramaterial,
att Caprice Records fått många förstor marknad”
inspelningar som inte är utgivna kanfrågningar om andra återutgivningar.
ske för att de inte fick plats på dåti– Det finns en hel del som kan hålla
dens mediebärare lp eller kassett. Till nyligen återutgivna
för att ges ut på nytt. Intresset för kulturarvet som ryms i
Don Cherry-skivan Organic Music Society hittade vi eget
Caprice Records katalog är stort.
outgivet material från inspelningen av den ursprungliga
– Det är musik som är ny för unga, produkterna har inte
plattan. Och den har sålt bra, cd-skivan är slutsåld och vi
funnits på marknaden på 15 år, men unga är ofta väldigt
insatta i och intresserade av musiken.
Det finns ett spännande område för återutgivning i
skärningspunkten mellan kulturarvet och nutiden.
– Visarkivet kanske vill ge ut hittills outgivna inspelningar med en särskild sångare för att visa upp ett särskilt sätt att sjunga och hur visan såg ut i sin kontext.
Kan vi kombinera sådan utgivning med en inspelning
med nu utövande musiker som gör en nutida tolkning
av samma material – då ställer vi verklitgen kulturarvet
i nutidens tjänst.
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Insynsrådet & konstnärliga rådet

RÅD, INSYN
OCH KONSTNÄRLIG
KOMPETENS
Insynsrådet ska tillföra insyn, råd
och STÖD från intresseorganisationer och bidra med kunskap eller
unik KOMPETENS . Uppgiften är
också att säkra demokratisk insyn
och medborgerligt INFLYTANDE .
Ledamöterna är utsedda av
regeringen och sitter på tre år.
Helena Wessman, ledamot i insynsrådet
Vad är Musikverkets viktigaste uppdrag/roll?
– Kulturarvsverksamheten är så etablerad att det viktigaste uppdraget just nu är att utveckla formerna för hur
nytänkande inom musiklivet kan stimuleras med stödet
som Musikplattformen fördelar. Det ger Musikverket
ansvar för input till regeringen om behov av mer långsiktiga stödformer. Allt kan inte vara nyskapande projekt.
Kontinuitet och långsiktigt arbete med att utveckla konsterna behövs också.

I NSYNSRÅDET
Sture Carlsson, seniorkonsult
Magnus Gustafsson, vice vd Musik i Syd, chef för
Smålands musikarkiv
Maria Jansén, chef för Statens historiska museer
Helena Wessman, vd och konstnärlig chef för
Göteborgs Symfoniker

Vad betyder Musikverket för kulturlivet?
– Musikverket är en viktig part i det kulturpolitiska samtalet på nationell och internationell nivå. Att vara samtalspartner och bidragsgivare till musiklivets aktörer är
också viktigt liksom den koordinerande rollen. Om den
gemensamma kunskapen ska kunna öka behöver vi dela
erfarenheter med varandra. Omvärldsbevakning kommer
dock ofta på undantag, intressant att se om Musikverket
kan utveckla enkla former för erfarenhetsutbyte.
Vad betyder jämställdhetsuppdraget?
– Viktigt, eftersom jämställdheten fortfarande brister
inom musiklivet. Jag önskar att Musikverket erbjuder
en plattform för fördjupad diskussion och problematisering av jämställdhetsarbetet. Strukturella hinder behöver
diskuteras och brytas ned, med respekt för och kunskap
om varför förändring tar tid. Ingen är betjänt av att ställa
någon vid skampålen eller att framsteg som gjorts skyms
av förutfattade meningar. Lyft fram goda exempel och
diskutera hur fler skulle kunna göra likadant. Mycket
positivt med ekonomiskt stöd till jämställdhetsprojekt.
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Konstnärliga rådet beslutar vilka
av projekten som söker STÖD från
Musikverket som ska beviljas och är
rådgivande i STRATEGISKA frågor
kring stödet. Ledamöterna är utsedda
av regeringen, ordförande i rådet är
Statens musikverks generaldirektör
Stina Westerberg.
Sofia Jernberg, ledamot i konstnärliga rådet

Gustaf Sjökvist, ledamot i konstnärliga rådet

Vad är det viktigaste med stödet till musiklivet?
– Projekten måste innehålla minst två som samarbetar
för att kunna få stöd och det är lite av en revolution i
svenskt musikliv. Sverige är ett litet land sett till invånare,
men stort geografiskt. Det vissa har gjort i norr har man
inte alltid känt till i söder och tvärtom, även om man har
arbetat med nästan samma sak. Stödet är också viktigt
eftersom det måste få finnas musik där det är tillåtet att
utveckla sitt uttryck, testa gränser och vara del av ett
större konstnärligt samtal. Om all musik bara skulle syfta
till att sälja kanske ingen skulle våga ta sådana risker.

Hur har arbetet med stödet fungerat?
– Det har fungerat väl. Musikplattformens anställda gör ett
fantastiskt förarbete innan vi i konstnärliga rådet får projektansökningarna. Därefter poängsätter vi dem hemma
på kammaren innan rådet träffas för beslut. Ibland är vi
inte helt eniga i början av projektbedömningen, men
efter tidvis rätt långa diskussioner har vi alltid enats i
slutändan om vilka som ska få stöd. Projektansökningarna är väldigt noggrant skrivna, ibland till och med lite
väl långa och en del saknar tyvärr ljudande exempel. Men
projekten i sig håller i regel hög konstnärlig kvalitet.

Hur har arbetet med stödet fungerat?
– Det har fungerat bra redan från början och bättre och
bättre för varje ansökningsomgång. Vi som sitter i konstnärliga rådet har väldigt olika kunskapsområden inom
musiken och det är nyttigt för diskussionerna och bedömningarna. Bara på ett år tycker jag att vi har uppnått
en imponerande bredd bland projekten, men jag skulle
vilja se fler ansökningar från pop och rock framöver, de
har varit för få hittills.

Vad är det viktigaste med stödet till musiklivet?
– Att det går till projekt som initieras av grupper och organisationer utanför de offentligt finansierade institutionerna. Det innebär att det går direkt till det fria musiklivet.
Utan Statens musikverks stöd hade många idéer blivit
liggande i byrålådan och aldrig realiserats. Med stödet
skapas fler arbetstillfällen för fria musikaktörer och vi
får ett bredare, mer levande och mångfacetterat musikliv.

Vad betyder Musikverket för kulturlivet?
– Just att Musikverkets olika delar är så öppna och bra
på att sprida kunskap tror jag betyder jättemycket. Som
musiker har Musik- och teaterbiblioteket varit jätteviktigt
för mig, jag får alltid så bra hjälp där. Det är till för alla
och det är väldigt häftigt.

KO NSTNÄRLIGA RÅDET
Stina Westerberg, generaldirektör
Sofia Jernberg, musiker
Alfons Karabuda, kompositör
Anna Lindal, professor
Paula af Malmborg Ward, tonsättare
Eva Saether, docent
Gustav Sjökvist, professor
Lennart Strömbäck, projektledare
Stefan Östersjö, musiker

Vad betyder Musikverket för kulturlivet?
– Det är svårt att säga eftersom det är så pass nytt. Större
delen av musiklivet har ju fått klart för sig vad Musikverket är, men det tar nog längre tid innan det står lika
klart för alla. Satsningarna på jämställdhet och barn och
unga är viktiga och något som finns i myndighetens direktiv. Jag hoppas att det kommer att få stort genomslag
i kulturlivet.
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Musikverket i siffror

114 MILJONER
UNDER
2012
Det är inga små uppgifter Musikverket
har, VERKSAMHETEN kräver resurser. Och
resurser stavas oftast PENGAR , för 2012
närmare bestämt 114 miljoner kronor.

114

miljoner
Totalt sett har Musikverket 114 miljoner att röra
sig med under 2012. Inräknat i detta belopp
är ramanslaget, diverse särskilda bidrag (exempelvis
för jämställdhetsuppdraget) samt olika intäkter från
avgifter och uthyrning.

79
43
33
25

miljoner
Ramanslaget, som ska gå till verksamhet och
drift, ingår i statsbudgeten och beslutas av
riksdagen i december varje år.
miljoner
Halva anslaget för 2012 går till personalkostnader, det är personalen som gör verksamheten.
miljoner …
… har delats ut till musiklivet mellan maj 2011
och juli 2012.

miljoner
Till stöd för samarbetsprojekt i musiklivet får
Musikverket 25 miljoner, öronmärkta för detta
ändamål. Under 2011 betalades 10 miljoner ut efter
beslut av det konstnärliga rådet.

22,7
17

miljoner
Lokalkostnaderna är den näst största kostnaden, 2012 tar den 27 procent av anslaget

i anspråk.

miljoner till verksamhet
Verksamheten inom Musikverkets enheter med
Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket,
Musik- och teatermuseet, Svenskt visarkiv, Caprice
Records och Elektronmusikstudion kostar under 2012
17 miljoner kronor.

4,1

miljoner i intäkter
Musikverket har inte bara kostnader och anslag,
myndigheten har andra intäkter också. Så här
budgeteras dessa intäkter för 2012: entréavgifter till
visningar och programverksamhet (1,3 miljon kr), avgifter till biblioteket (685¼000 kr), försäljning av Svenskt
visarkivs publikationer (200¼000 kr), försäljning av
Caprice-fonogram (950¼000 kr), intäkter från uthyrning
av museets lokaler (378¼000 kr) samt övriga intäkter
(1,2 miljoner kr).

3

miljoner
Jämställdhetsuppdraget innebär att Musikverket
utöver anslaget får 8 miljoner under 2011–2014,
varav 3 miljoner 2012. Den största delen av pengarna
fördelas till jämställdhetsprojekt i musiklivet.

2

miljoner – ungefär
Det som återstår av anslaget går till övriga
kostnader, i första hand till investeringar och
avskrivningar av värdet för investeringar, till exempel
inredning och utrustning.
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Verksamheten i siffror

MASSOR AV
VERKSAMHET
Pengarna i ANSLAGET omvandlas inte bara till hyror och
löner. De omsätts också i massor av VERKSAMHET för barn
och unga, för det fria MUSIKLIVET med dess aktiva utövare,
för alla musik-, teater- och dansintresserade.
F OTO : M I K I A N A G R I U S

91

anställda
Vid halvårsskiftet 2012 hade Musikverket 91
anställda, 80 tillsvidareanställda och 11 tillfälligt
anställda. Könsfördelningen var jämn, nästan precis
lika många kvinnor som män i personalen.

6

adresser
Administration och ledning finns tillsammans med
Musik- och teaterbiblioteket och Svenskt visarkiv
på Torsgatan, Musik- och teatermuseet håller till på
Sibyllegatan och Elektronmusikstudion på Söder
Mälarstrand i Stockholm. Caprice Records, vissa arkiv
och digitaliseringsverksamhet finns på Kvarnholmen i
Nacka. Föremålssamlingar finns i arkivlokaler i Tumba,
Bålsta och Eskilstuna.

1 053
149

projekt sökte …
… stöd till samarbetsprojekt i musiklivet
under Musikverkets första år.

projekt fick …
… stöd för samarbetsprojekt i musiklivet
under Musikverkets första år.

9
6

jämställdhetsprojekt …
… fick stöd för jämställdhet i musiklivet under
Musikverkets första år.

samtal om jämställdhet
Inom ramen för jämställdhetsuppdraget har 8
panelsamtal på temat Musikliv i balans genomförts
på olika håll i Sverige under Musikverkets första år,
från Malmö i söder till Piteå i norr. Alla har direktsänts
och finns sparade på www.statensmusikverk.se.

15 000
7 896
1 927

förfrågningar …
… registrerades på Musikverket
under 2011.

digitaliseringar
Under 2011 digitaliserade myndigheten
sammanlagt nära 8¼000 dokument,
fonogram, fotografier, instrument och ljudexempel.
förvärv
Under 2011 gjorde Musikverket sammanlagt 1¼927 förvärv genom köp och gåvor.
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44 000

föremål …
… finns i teatersamlingarna som
kommer från donationerna från
tidigare Stiftelsen Marionettmuseet och Stiftelsen
Drottningholms slottsteater.

5 123

instrument …
… finns sökbara på Musik- och teatermuseets och Europeanas webbplatser.
Instrumentsamlingen innehåller drygt 6¼000 objekt, de
äldsta från 1600-talet.

8 888
41

studiotimmar …
… upplät Elektronmusikstudion sina
studior till tonsättare under 2011.

år och 900 album
Caprice Records katalog omfattar 40 års utgivning främst av svensk musik av och med svenska
artister, musiker och kompositörer: klassisk musik,
nutida musik, elektroakustisk musik, jazz, folkmusik,
världsmusik och musik för barn.

572 000

9

45 000
78 000
700
266

500 000
835
693

böcker, noter, manus …
… finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar. Närmare
bestämt: 120¼000 böcker, 378¼000 noter, 4¼000 pjäsmanus, 200 tidskrifter, 70¼000 album, samt tusentals filmer.
Allt fördelat på 6¼690 hyllmeter och ett antal webbsidor.
lån …
… registrerades hos Musik- och
teaterbiblioteket under 2011.
besök …
… på Musik- och teatermuseet
under 2011.

grupper …
… med sammanlagt över 11¼000 barn och
unga besökare tog museet emot under 2011.

programevenemang …
… genomfördes av Musikverkets enheter
2011. Programverksamheten drivs främst av
Musik- och teatermuseet.

publikationer
Musikverket producerade 9 publikationer 2011.
Visarkivet gav ut 6: Noterat, Studier i folkets visor,
bilagor till Studier i folkets visor, Yoik – Aspects of Performing, Collecting, Interpreting, Sjunkande berättare,
Yeni sesler – Nya stämmor och Persikoträdgårdarnas
musik. Caprice Records gav ut 2: Ärkäk Su med den
uiguriske musikern Kurash Sultan (i samarabete med
Svenskt visarkiv) samt Charles Barkel: Violingeni och
maskrosbarn. Musik- och teaterbiblioteket gav ut 1:
Dokumenterat: bulletin för Musik- och teaterbiblioteket.
besök …
… hade Musikverkets alla
webbsidor under 2011.

följer @Musikverket …
… – Musikverkets konto på Twitter

gillar …
… Musikverket på Facebook. Intresset i
sociala medier ökar stadigt.
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#jämusik

#JÄMUSIK HET
TREND PÅ
TWITTER

Twitteraktiviteten på konferensen
Musikliv i balans 10–11 maj var hög. Det
twittrades så mycket att #JÄMUSIK
och frågan om jämställdhet i musiklivet
klättrade ända upp på trendtoppen på
TWITTER . Här är några utdrag ur flödet.
JudyK @whoisJudy
Det har inte ens gått 1 h av Musikliv i balans.
Peppen att jobba för förändring distar redan.
Jag VILL. Och det är vackert. #jämusik

Josef Eriksson @jazzjosef
Konferensen är grymt bra. Vilka fantastiska
forskare det finns i Sverige! nu gäller det
att omsätta i musikpedagogik! #jämusik @
Musikverket

Sara Parkman @Parkis
Och det systematiska osynliggörandet. ’vi
finns!’ ’nej det gör ni inte’ ’jo’ ’nej’ ’okej’. Typ så
gick historieskrivningen till. #jämusik

Brita Kristina @BritaKristina
Mindre fokus på problem, mer fokus på att
göra snälla! Känner att jag hört detta förut. Vi
måste komma framåt! #jämusik

Malena Ernman @Malena_Ernman
Varje tweet från #jämusik är intressant. Svensk
musikliv tar ett stort steg mot framtiden.

Fanny Wistrand @fannywistrand
Ny energi och kraft! Här förtydligas tankar
som jag har haft svårt att sätta ord på. Musikliv
i balans. #jämusik

SuviRichter @suvirichtert
Att komma in i kill-studio-gäng som tjej blir
ofta som att försöka platsa in i en brandkår. Lr
gå på ”kill-toa” på ålderdomshem #jämusik

Magnus Pejlert @Mpejlert
Jämusik nu på andra plats på trendlistan!
#jämusik

Kulturförening @331Wernamo
Det @Musikverket lyfter genom #jämusik
är något som måste lyftas i alla led, från
musikskola till artist, från publik till arrangör!

Mattias Pettersson @m_pettersson
Om alla orkestrar istället spelade 90% ny
musik och 10% gammal musik så skulle vi få
ett mer balanserat musikliv. #jämusik

Sousou Cissoko @sousoucissoko
Ibland vill jag släppa alla instrument o ”bara”
sjunga, men känner ofta att jag som kvinna har
ett ”ansvar” att spela, är det #jämusik?

Ladyfest Malmö @ladyfestmalmo
Följ följ @Musikverket NU! Mycket bra om
jämställdhet i musiklivet. Får inte missas!
#jämusik

www.statensmusikverk.se

