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PRENUMERATION
Vill du prenumerera på 
Musikhögskolan Live och få den 
direkt hem i brevlådan? Skicka ett 
mejl med namn och postadress till 
adressen info@mhm.lu.se, så får 
du tidningen kostnadsfritt hem i 
brevlådan. Prenumerationen gäller 
för ett läsår i taget och utgivningen 
är planerad till 2 nummer per år. 
Vill du förnya din prenumeration 
är det bara att återanmäla sig varje 
år på samma sätt.

DISTRIBUTION
Musikhögskolan Live skickas ut 
till musikhögskolor i Norden, till 
folkhögskolor,  gymnasieskolor 
med estetiska program samt till ett 
stort antal musik- och kulturinsti-
tutioner i Sverige. Tidningen finns 
att hämta på följande platser:

MALMÖ
• Konserthuset • Operan 
• Stadsbiblioteket  
• Kulturcentralen • Palladium 
• Malmö högskola (Studentservice 
och Lärarutbildningen/Orkanen) 
• Turistbyrån (intill Centralstatio-
nen) • Stadshuset • Kulturskolan 
• Café Systrar och bröder • Café 
La Place • Malmö musikaffär 
• Sandbergs musik 
• N Nilsson Fiolbyggare  
• 4SOuNd • Windcorp

LUND  
• Stadsbiblioteket • Kulturskolan 
• Lunds universitet: Akademiska 
föreningen (AF), Universitetsbib-
lioteket (UB1), Universitetshuset, 
Studentservice, Odeum, 
SOL Center

HELSINGBORG  
• Stadsbiblioteket • Dunker kul-
turhus • Helsingborgs konserthus

KRISTIANSTAD  
• Stadsbiblioteket • Musik i Syd

OM MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Musikhögskolan i Malmö utbildar professionella musiker, kompositörer, kyrkomusiker och musiklärare med olika specialiseringar. Skolan ger fors-
karutbildning och erbjuder även ett stort antal fristående kurser med olika inriktning. Musikhögskolan, som har 600 studenter och 250 anställda, 
har ett internationellt studieklimat med väletablerade kontakter långt utanför Norden och Europa. Merparten av studenterna är i åldern 19–30 år.
Musikhögskolan i Malmö utgör tillsammans med Teaterhögskolan och Konsthögskolan den Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Varje år 
arrangerar Musikhögskolan cirka 200 konserter inom de mest skiftande genrer – i Malmö och i regionen. Det är fri entré till de flesta av skolans 
föreställningar. Välkommen in i salongen!

Ove Torstensson 
Redaktör 
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FÖRSTA VÅRKÄNSLAN KOM I SKÅNSKA SKILLINGE, då 
Musikhögskolan Live träffade årets pristagare till Sir George 
Martin Music Award – trombonisten och musikern Nils 
Landgren. Nisse, som han heter i folkmun, har alltid gått 
sin egen musikaliska väg och kanske just därför är han idag 
en av Sveriges mest mångsidiga och erkända musiker. En 
värdig pristagare som inte minst starkt bidragit till svensk 
musikexport utomlands.

MUSIKLÄRARUTBILDNINGENS ROCKPROFIL tog tillfäl-
let i akt och firade 20-årsjubileum på Restaurang Glasklart 
i Malmö i början av februari. Resultatet blev en storslagen 
rockkavalkad med det bästa som utbildningen kan åstad-
komma med sångaren Eric Gadd som hemlig gästartist. 
Bättre rockmusik inom en yrkesutbildning på universitets-
nivå blir det helt enkelt inte! Många trevliga saker hände 
denna kväll, men den absolut trevligaste var den fantastiskt 
goda uppslutningen av före detta studenter från hela vårt 
avlånga land. det ultimata beviset på att de gått en utbild-
ning de är nöjda med. Läs mer om hur en ny utbildning på 
relativt kort tid både kunde förändra musikundervisningen 
i skolan och dessutom rekrytera studenter från nya grupper 
av musicerande unga människor.

EN AV VÅRA STORA SVENSKA OPERADIVOR huserar på 
andra sidan sundet, på Operan vid Det Kongelige Teater i 
Köpenhamn. Susanne Resmark är en färgstark och förebild-
lig företrädare för Musikhögskolans studenter inom klassisk 
sång. Hon tog examen från musikerutbildningen i början 
av 1990-talet och har haft en fantastisk framgång på Kö-
penhamnsoperan, men har idag hela världen som arbetsfält. 
Möt mezzosopranen, som nått de stora operahusens scener 
i världen. Eller vad sägs om La Scala i Milano och Metropo-
litan Opera i New York. Likt en idrottsman bär hon på en 

inre energi som bara måste ut och hon verkar i en bransch, 
där minsta förkylning på sikt kan innebära en yrkesmässig 
härdsmälta. Susanne Resmark vet att det som krävs för att 
komma någonstans inom operagenren är att, liksom inom 
idrotten alltid prestera toppresultat, oavsett vad som händer.

ALLA HAR VI VÄL BUBBLAT med sugrör i ett glas läsk när 
vi var barn. Bubblat och bubblat tills bubblorna svämmade 
över och rann nedför glaset och ner på bordet. Anna-Lena 
Tideman, lektor i sång vid Musikhögskolan, inte bara 
bubblar som vuxen hon har utvecklat tekniken till effektiv 
sångträning också, men då med ett betydligt tjockare rör att 
blåsa i. Ett av hennes forskningsprojekt har handlat om att 
visa hur man på ett effektivt sätt kan utveckla sin röst med 
hjälp av glasrör och en fylld vattenbehållare.

MÅNGA KONSERTER BLIR DET i Musikhögskolans regi 
under april-juni, inte minst studenternas examenskonserter 
sticker ut i det digra utbudet och bjuder på många sköna 
stunder i konsertlokaler runt om i regionen. Visst är det 
en kittlande upplevelse att se hur en ung människa på väg 
ut i yrkeslivet spänner bågen och gör sitt yttersta för att 
överträffa sig själv i den magiska konsertsituationen. där 
finns hur mycket spänning, njutning och nerv som helst att 
hämta. På vår hemsida hittar du detaljerad information om 
det digra utbudet, www.mhm.lu.se. 

Information om Musikhögskolans konsert- och nyhets-
flöde kan du även få via en applikation till din mobiltelefon, 
i alla fall om du är iPhone-användare. Inom kort kommer 
även en applikation för mjukvaruplattformen Android. 
Varmt välkommen in i salongen!
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Noterat

Ylva kommer ingå i de brittiska forsk-
ningsenheterna PLACE (Pedagogy, 
Language, Arts & Culture in Educa-
tion) och ACE (Arts, Culture and Edu-
cation) och kommer fortsätta att stu-
dera musiklärandets betydelse för 
kulturell integrering hos barn med ut-
ländsk bakgrund. Studien kommer fo-
kusera på relationen mellan instru-
mentlärare, förälder och barn samt vad 
lärande av disciplin och självreglering 
betyder för elevernas sociala integre-
ring i samhället. Studien förläggs i Stor-
britannien och den teoretiska inrikt-
ningen analyserar social mobilitet, 
remobilitet, disciplindiskurser ur ett 
elevperspektiv, immigrantperspektiv 
på musikens fostrande roll och aliena-
tion i musikutbildning.

Vetenskapsrådet har beviljat Ylva Hofvander Trulsson ett post-
doktorsstipendium vid University of Cambridge, Faculty of Edu-
cation, United Kingdom. Stipendieperioden är 24 månader och 
beloppet är på nästan 1,1 miljoner kronor. 

Titel på projektet: Musikaliskt lärande 
och disciplin. Diskurser hos föräldrar 
och ungdomar med utländsk bakgrund 
om disciplinering och social mobilitet.

Musical Ear går hem
västerut

MusicalEar, det datorbaserade ge-
hörsläromedlet som skapats av lä-
rarna vid Musikhögskolan, Björn 
Roslund och Carl-Axel Andersson, 
har fått ett fint erkännande på 
USA:s största musikmässa (med ca 
90 000 besökare) i Anaheim, Cali-
fornia, NAMM Show 2012 – 
«Best Tools for Schools 2012» 
award.

utmärkelsens syfte lyder enligt 
följande på originalspråket: ”This 
award is given to tools that are the 
most relevant and useful to today’s 
music educators for classroom, re-
hearsal and performance use, ba-
sed on nominations from music 
educators from around the coun-
try (USA).”

Brittisk jazztidning 
valde svenskt

den brittiska jazztidningen Jazz 
Journal Magazine har givit skivan 
Together Again...At The Jazz Bakery 
med musikerna Jan Lundgren (pia-
no), Chuck Berghofer (bas) och Joe 
La Barbera (trummor) kritikerpri-
set för 2011. Juryn, som består av 
30 musikkritiker vid jazztidningen, 
hade ett digert material att välja 
bland. Alla de 798 recensioner av 
jazzskivor, som gjorts för tidningens 
räkning under året, fanns med i för-
sta omgången. Av dessa blev 200 
skivor nominerade till finalen. Slut-
ligen var det alltså lektorn i jazzpia-
no Jan Lundgren och hans musiker-
kompisar som korades till vinnare. 
Stort grattis till denna hedervärda 
utmärkelse! 
www.jazzjournal.co.uk

Ingemar Fridell har befordrats till pro-
fessor vid Musikhögskolan i Malmö fr 
o m 1 december 2011. Han blev Filo-
sofie doktor våren 2009 i ämnet Mu-
sikpedagogik vid Lunds universitet. 
Eftersom Fridell har ägnat speciellt in-

tresse åt tolkning av klassisk musik uti-
från utövande musikers perspektiv, har 
han i sin doktorsavhandling Talk on 
Musical Interpretation utvecklat och 
testat två visuella redskap som är tänkta 
att användas för att illustrera musika-
liska aspekter vilka har att göra med 
melodisk frasering. Syftet är att med 
hjälp av visuella illustrationer under-
lätta kommunikationen av specifikt 
musikaliska problem musiker emellan. 
Fridell har presenterat sin avhandling 
vid flera internationella musikpedago-
giska forskningskonferenser, bland an-
nat vid ISME:s stora världskongress i 
Beijing år 2009. Fridell utforskar för 
närvarande kända artisters musikaliska 
ideal, deras tankar och strategier i sam-
band med tolkningen och framföran-
det av klassiska pianoverk.

Ny professor i Musikalisk instudering 
och interpretation

”I England jaja...” Kungliga Musikaliska 
Akademiens högsta 
utmärkelse 2011

Sedan 1945 har medaljen delats ut 
vid Akademiens högtidssamman-
komster till högt förtjänta perso-
ner för betydande insatser i svenskt 
musikliv. dan-Olof Stenlund, f d 
lärare i kördirigering vid Musik-
högskolan i Malmö har belönats 
med Kungliga Akademiens högsta 
utmärkelse, Medaljen för Tonkon-
stens Främjande.

Juryns motivering lyder: 
”dan-Olof Stenlund tilldelas 
Medaljen För Tonkonstens Främ-
jande för sina stora insatser som 
kördirigent och pedagog under 
nära femtio år. Hans konstnärskap 
präglas av stor inlevelse och hans 
tolkningar är alltid berörande för 
såväl exekutörer som lyssnare. 
dan-Olof Stenlunds pedagogiska 
gärning är stor inte bara i de nord-
iska länderna utan i lika hög grad 
vid talrika internationella mästar-
kurser. Han är en av vårt lands 
stora musikprofiler som med stor 
personlig integritet ägnat sin ska-
parkraft åt den konst som gör vårt 
land till ett av världens främsta 
körländer.”

Musikhögskolans studenter 
belönas med stipendier

Kungl. Musikaliska Akademiens 
(KMA) delar årligen ut stipendier 
från ett 140-tal stiftelser till ett 
värde av ca 5 miljoner kronor, för 
att bland annat främja unga musik-
studerandes utbildning inom 
konstmusikområdet men även jazz 
och folkmusik. Tio stipendiater 
från årets utdelning studerar eller 
har studerat vid Musikhögskolan i 
Malmö och den sammanlagda pris-
summan uppgår till 395 000 kr.

Sång: Henning von Schulman 
(50 000 kr), Yinjia Gong (50 000 kr), 
Johanna Rudström (25 000 kr), 
Kalle Leander (25 000 kr)

Violin: Elna Carr (25 000 kr)

Träblåsinstrument: Alica Tserkovnaja, 
tvärflöjt (60 000 kr)

Bleckblåsinstrument: Simon Fröh, 
tuba, (40 000 kr)

Orgel: Robert Bennesh (65 000 kr)

Slagverk: Andreas Vettefors 
(30 000 kr)

Komposition: Daniel Fjällström 
(25 000 kr)

Stefan Klaverdal – vinnare av 
Prins Eugens kulturpris 2011

Prins Eugens kul-
turpris 2011 på 
50 000 kr tilldelas 
l judkons tnären , 
tonsättaren och lä-
raren vid Musik-
högskolan i Mal-
mö, Stefan Klaverdal. Priset går årli-
gen till en norsk och en svensk artist 
eller konstnär som bidrar till att stärka 
svensk-norska kulturella förbindelser. 
den norska pristagaren 2011 är sång-
erskan och låtskrivaren Randi Tyting-
våg.

Priset delades ut på Waldermarsud-
de den 24 januari 2012. Stefan Kla-
verdal är född i Stockholm, men har 
bott i Malmö i flera år. Förutom att 
verka som kompositör driver han mu-
sikföreningen C-Y i Malmö. Han har 
skrivit musik i vitt skilda samman-
hang och till musiker som Tippett 
Quartet (London), Hampus Lindwall 
(Paris), Lunds Stift, Sveriges Radio P2 
och Helsingborgs Symfoniorkester. 
Senast uruppfördes Rytmikon, Lunds 
universitets beställningsverk till 
50-årsfirandet av Rytmikutbildningen 
vid Musikhögskolan i Malmö.

Stipendier och priser

under fyra dagar i början av februari 
hade folkmusikutbildningen vid Mu-
sikhögskolan det stora nöjet att stå 
värd för konferensen Nordtrad Wind. 
Vi var närmare femtio lärare och stu-
denter från musikhögskolor runt om i 
Norden och Baltikum som träffades, 
samtliga blåsmusiker inom folk- och 
världsmusik.

Även om blåsinstrument är en na-
turlig och integrerad del inom de flesta 
former av traditionell musik finns det 
ändå ett stort behov av att träffas och 
ta del av varandras arbete. dagarna 
bjöd på en stor blandning av semina-

rier, föreläsningar och presentationer 
vilka behandlade en mängd olika om-
råden såsom finska rörbladsinstru-
ment, estniska säckpipor, saxofonspel 
inom svensk folkmusik, norska över-
tonsflöjter och mycket, mycket mer. 
Eftersom konferensens deltagare in-
kluderade musiker, instrumentbygga-
re, pedagoger och musikvetare skiftade 
perspektiven hela tiden vilket gjorde 
programmet mycket omväxlande och 
ständigt spännande. Kvällstid bjöds 
det på konserter och jamsessions, gi-
vetvis inramade av intensiva diskus-
sioner kretsande kring vår gemensam-

ma passion.
det har redan talats om framtida 

träffar, både av den här typen, men 
också ett nationellt nätverk för oss lä-
rare på området. Olika publikationer 
diskuterades också, vilka jag hoppas 
kan komma att förverkligas de när-
maste åren!

Allt började med en snilleblixt från 
Pär Mobergs sida och en framgångsrik 
ansökan om medel från Nordplus. Jag 
vill även rikta ett tack till Musikhög-
skolan som också bidrog till att konfe-
rensen kunde genomföras! 
www.nordtradwind.blogspot.com

Internationell folkmusikkonferens
Text Markus Tullberg

Foto Leif Johansson

Foto Leif Johansson
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Text Lovisa Jones Foto Leif Johansson

SEx GÅNGER PER ÅR är det orkester-
projektveckor på Musikhögskolan i 
Malmö. då pågår repetitionerna med 
Musikhögskolans egen symfoniorkes-
ter för fullt. Varje projekt avslutas med 
två, ibland flera, konserter i Rosenberg-
salen eller på Malmö konserthus. Sym-
foniorkestern åker också på regelbund-
na turnéer både regionallt och 
internationellt. Orkestern har bland 
annat besökt Baltikum och Vennedig-
biennalen. I höst planeras en turné till 
Berlin.

– det är väldigt lärorikt att spela i 
symfoniorkestern. Jag hade gärna gjort 
det mer. det är ju därför vi går här, för 
att få spela. dessutom är det också en 
väldigt häftig upplevelse att få sitta till-
sammans med andra och skapa vacker 
musik till publiken, säger Sophia Berg-
holm som spelar valthorn. Sedan hon 
började på musikerutbildningen i hös-
tas har hon varit med i två orkesterpro-
jekt. 

– Första gången spelade vi Strauss 
Don Juan och Kontakion av Ingvar Lid-
holm. En kul blandning men också 
väldigt mycket att lära in. Efter konser-
ten kände jag mig så stolt över att ha 
klarat av det!

SyMFONIORKESTERN är en viktig del 
i studenternas utbildning. Här får de 
möjlighet att spela ”på riktigt” och 
träna inför sitt kommande yrkesliv som 

Symfoniorkestern slår till 
under projektveckan
Klockan är fem över tolv och i Musikhögskolans café myllrar det av folk. Matkön 
ringlar sig en bra bit bort, runt hörnet till vänster, mot receptionen. Mikrovågsung-
narna plingar i ett. Något ligger i luften. Den där speciella stämningen som uppstår 
när det är dags för orkesterprojektvecka. 

professionella orkestermusiker. det 
menar   Björn Elmgren, projektledare 
på Musikerutbildningarna med ansvar 
för orkesterprojekten. 

dirigent, logistik, repetitionssche-
ma – om allt ska klaffa krävs noggrann 
planering. Inte minst vad gäller reper-
toaren som fastställs av ett orkesterråd:

– När vi bestämmer repertoar utgår 
vi ifrån ett par kriterier: musiken som 
spelas måste vara en utmaning för stu-
denterna så att de kan utvecklas; det ska 
vara stycken som kan förekomma i yr-

keslivet och givetvis måste det vara in-
tressant för publiken, säger Björn Elm-
gren.

PROjEKTEN PÅGÅR UNDER en hel 
vecka med repetition tillsammans med 
inbjuden dirigent måndag till fredag. 
Veckan före hålls förberedande repeti-
tioner under ledning av en orkesterre-
petitör. då ska studenterna själva ha 
gått igenom sina stämmor. 

För Sophia är det viktigt att vara 
förberedd när man kommer till repet, 
då släpper lite av nervositeten. 

– I början var det läskigt och det tog 
ett tag innan man förstod vad dirigen-
ten ville ha. Nu vet jag att de kan mu-
siken och har koll och det känns tryggt. 
Men spelar man själv en känslig del är 
det klart att man blir lite darrig, menar 
hon. 

– Vid ett tillfälle skulle jag komma 
in och spela en riktigt låg ton med två-
tre-greppet som är ganska svårt att 
träffa, särskilt där nere. Min insats låg 
precis efter en svag klarinett. Jag tyckte 
att jag spelade skitsvagt ända tills diri-
genten bad mig spela svagare. det gick 
väl så där. Men man får ta det med lite 
humor också, berättar hon och skrattar. 

UNDER VÅREN har symfoniorkestern 
genomfört två av tre projektveckor. då 
har de fått spela under ledning av de 
brittiska dirigenterna Charles Hazle-

Projektledare Björn Elmgren ansvarar för Mu-
sikhögskolans symfoniorkester och ser till att 
allt klaffar som det ska.  

Sophia Bergholm, valthorn och Anton Hugosson, slagverk. 
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och på sätt förbereda oss mentalt. För 
det är en helt annan sak att spela med 
flera än att bara vara två stycken. När 
man har alla de här andra människorna 
bakom sig händer det plötsligt väldigt 
mycket mer som man kan börja lyssna 
efter vilket kan ställa till det om man 
inte är förberedd. 

Att spela med symfoniorkestern är 
en häftig upplevelse i sig anser Anton:

– det innebär ju en fantastisk chans 
att få testa hur det är att spela i en  
orkester och träffa olika dirigenter. Så 
kommer det ju vara när man börjar 
jobba. det är en skön känsla när man 
börjar få rutin på det och när det inte 
spelar så stor roll vem dirigenten är. du 
lär dig att läsa av dem och förstår snab-
bare vad de vill ha av dig. det tycker jag 
definierar en bra orkestermusiker. 

LUGNET HAR SÄNKT SIG över caféet. 
Maten är slut, kaffet urdrucket och en-
dast ett fåtal studenter sitter kvar vid 
borden och småpratar. I Rosenbergs-
salen sätter sig musikerna till rätta. Sto-
larna skrapar mot scengolvet. 

– Let’s take it from where we left of. 
Violins, remember what I told you, sä-
ger dirigenten Peter Manning. Och så 
fylls salen med toner av Mozart som 
stiger upp, upp och sipprar sakta ut ge-
nom dörren. Ännu ett repetitionspass 
har börjat för Musikhögskolans symfo-
niorkester.  

wood och Peter Manning. 
– I maj ska vi göra ett samarbete 

med Malmö Opera och deras orkester. 
det kommer att bli en enorm orkester 
som dirigeras av Ralf Kircher från 
Öster rike. I repertoaren ingår musik av 
bland annat Malmö Operas chefsdiri-
gent Leif Segerstam. det är ett otroligt 
spännande projekt som vi ser fram 
emot att få göra. Här får studenterna 
sitta tillsammans med, ”pulta ”, profes-
sionella musiker och få känna på stäm-
ningen och pressen, berättar Björn. 

STUDENTERNA HAR OCKSÅ möjlig-
het att vara solister i samband med or-
kesterprojekten. Men för att få bli det 
måste man provspela inför en jury. 
Provspelningarna ligger oftast ett år 
före själva konserttillfället. Konkurren-
sen är hård och det krävs oerhört myck-
et av den som blir uttagen.

– Studenterna anmäler sig till en 
provspelning och bedöms av en jury 
som består av lärare och yrkesverksam-
ma musiker. de väljer själva ett stycke 
de vill spela tillsammans med en orkes-
ter, berättar Björn Elmgren.

– Att bli utvald som solist är en mo-
rot för studenterna att jobba hårdare, 
öva mer och testa sina egna gränser. 

ETT PAR VECKOR HAR GÅTT sedan 
Anton Hugosson och klasskamraten 
Jonas Bonde gjorde sitt solistframträ-

dande tillsammans med symfoniorkes-
tern och gästdirigenten Charles Hazle-
wood. under sina tre år på 
musikerutbildningen har det blivit ett 
antal orkesterprojekt för Anton men 
som solist var detta första gången:

– Första repetitionen var speciell. 
då vi stod vi plötsligt längst fram och 
hörde orkestern på ett annat sätt än vad 
vi är vana vid, eftersom vi som slagver-
kare oftast står längst bak i orkestern. 

– det var en speciell känsla, men jag 
trodde att jag skulle vara mer nervös än 
vad jag var. Ett sådant här framträdande 
hänger ju på så mycket när det är så 
många människor inblandade. När jag 
och Jonas började repa insåg vi snabbt 
att vi måste vara anpassningsbara. det 
går inte att köra sitt eget race när man 
spelar solo. Vi satte de tempon vi ville 
men var sedan flexibla mot orkestern. 
det var nog den största utmaningen.

Stycket som Anton och Jonas var 
solister i, Toccata for Marimba and Vi-
braphone av den danske kompositören 
Anders Koppel, hade de redan hunnit 
spela en hel del före konserten, bland 
annat på Jonas examenskonsert. Trots 
det lade de ner mycket tid på att förbe-
reda sig inför konserten.

– Vi repade ungefär 1,5 timme var-
je dag tillsammans och testade olika 
saker i samråd med vår lärare Lennart 
Gruvstedt. Vi pratade en hel del om hur 
det kunde vara att spela med orkester 

Sophia Bergholm kommer ursprungligen från Linköping och läser 
första året på musikerutbildningen. Hon fastnade direkt för valthor-
net när hon fick testa det första gången på musikskolan. Ändå spe-
lade hon nästan bara trummor under gymnasiet.

– Ingen trodde jag skulle söka till musikhögskolan på horn för jag 
spelade ju aldrig upp. Jag kände mig så bekväm med trummorna och 
valthorn var lite ovanligt. När jag sedan började på Ingesund hade jag 
inte tillgång till trummor så då blev det som det blev, berättar hon. 
Det roligaste är att få spela tillsammans med andra och det gör 
Sophia så fort hon får chansen.

– Jag är inte så mycket för att stå själv och traggla i övningsrum-
met, även om jag så klart gör det. Det är mycket roligare att spela 
ihop med andra. Under min tid här har jag varit med i serenadensem-
ble, kvartett och en symfoniorkester utanför Musikhögskolan. Det är 
en nästan obeskrivbar känsla när man spelar ihop och kommer till de 
här glittrande delarna i musiken som tar andan ur alla. Alla känner 
samma sak och det är så häftigt!

Till hösten siktar Anton på att läsa vidare på 
musikerutbildningens masterutbildning eller 
att ta ett utbytesår. Målet är att arbeta som 
orkesterslagverkare i framtiden och även vara 
aktiv som solist, i duo och ensembleform. Un
der tiden försöker Anton spela så mycket som 
det bara går vid sidan av studierna. Att få ru
tin är viktigt.

– Jag åker på provspelningar så ofta jag hin
ner och tar chansen att vicka i professionella 
orkestrar när de dyker upp. Sedan spelar jag i 
ungdomsorkestrar. I sommar ska jag vara med 
i Baltic Youth Philharmonic, en ungdomsorkes
ter med musiker utvalda från tio länder runt 
Östersjön plus Norge. Det är andra året i rad 
jag är med här, men jag fick ändå provspela för 
den här platsen, berättar Anton och tillägger 
att orkestern kommer ledas av Kristjan Järvi 
och i år även Kurt Masur, som tidigare lett New 
York Philharmonic.  
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Rockutbildningen på Musikhögskolan i Malmö firar 
sina första 20 år! Här har under åren 130 studenter 
fått möjlighet att utveckla ett brett musikaliskt kunnan-
de, samtidigt som de blivit eftertraktade pedagoger. 
Med en stor musikfest för nya och gamla studenter, 
lärare och andra inbjudna firades jubileet 9 februari.

Text Björn Lundquist 
Foto Daniel Andersson

ANDERS RyDLÖV OCH LEIF 
jOHANSSON arbetade som musiklä-
rare på var sitt håll i Malmö under 
80-talet. Anders satte rock på schemat 
för grundskoleeleverna på Linnésko-
lan. 

– de fick spela rockinstrument un-
der musiklektionerna och vi hade stän-
diga konserter.
Ovetande om vad Anders höll på med, 
utvecklade Leif motsvarande pedago-
gik på kommunala musikskolan. 

– Musiken som eleverna fick spela i 
skolan på den tiden stod i skarp kontrast 
till den musik som de gillade att lyssna 
på hemma. Vi utgick ifrån just detta i 
vår undervisning. Att spela ihop är ju 
det som är rockmusikens filosofi. 

Så småningom fick Musikhögsko-
lan i Malmö upp ögonen för Anders 
och Leifs båda projekt.

– Vi fick besök av musikpedagogiska 
forskare som kom och studerade oss. 
Våra rockelever fick åka runt och spela 
för olika musiklärare, berättar Anders. 

PILOTUTBILDNING. Sedan väcktes 
tanken på att starta en rockutbildning 
på Musikhögskolan i Malmö, något 
som fördes fram av dåvarande musiklä-
rarutbildningens ledning. det var för 
precis 20 år sedan. Anders och Leif en-
gagerades med uppgift att hålla i en 
pilotutbildning som sedan kom att 
permanentas. Både pengar och intres-
serade studenter fanns. den första kul-
len började 1993. På den tiden fanns 
inga förutbildningar på folkhögskolor 
och musikgymnasier som i dag, utan de 
som sökte till rocklinjen var aktiva och 
etablerade musiker.

– Vissa kunde läsa noter, andra inte, 
men de var duktiga musiker allihop, 
minns Leif.

Musikhögskolan erbjöd en rockut-
bildning som spände över de andra ut-
bildningslinjerna. Här kunde både de 
studenter som skulle bli instrumental/
ensemblelärare och de som skulle bli 
klasslärare gå tillsammans under stora 
delar av utbildningen med det stora 

ensembleblocket som sammanhållande 
element.

Parallellt med rockutbildningen 
startade Musikhögskolan i Malmö en 
folkmusikutbildning – jazzutbildning-
en fanns redan. detta gjorde det möj-
ligt för studenterna att nischa sig, sam-
tidigt som de fick en bred musikalisk 
utbildning.

BRÖT Ny MARK
– Rocklinjen bröt ny mark, säger 

Leif. Vi lyckades locka till oss en speci-
ell sorts musikaliskt utåtriktade män-
niskor. På rocklinjen har de fått en bred 
erfarenhet av ensemblespel och av att 
spela ett eller flera biinstrument. de 
har en stor musikalisk bredd och väl-
digt gott renommé, både som musiker 
och pedagoger. Att som lärare möta 
sina elever med den musikstil som elev-
erna själva lyssnar på är helt överlägset.
När Anders och Leif får frågan om vad 
rocklinjen har betytt enas de om att den 
har förändrat musikundervisningen. 

– det vi ser i dag efter 20 år är ett 
fullmoget pedagogiskt fält, säger An-
ders. Andra utbildningar frågade sig 
efter tio år varför rockarna lyckades så 
bra och hämtade inspiration i det vi 
hade byggt upp. Rocklinjen har också 
inneburit att Musikhögskolan har bli-
vit attraktiv för nya grupper. Att vara 
utåtriktad och gilla att stå på en scen 
har klar bäring på hur man kan möta 
människor i andra sammanhang, bland 
annat som lärare.

VIKTIGA KULTURBÄRARE. Carl-Axel 
Andersson är i dag kursledare på rock-
linjen tillsammans med Anders Rydlöv, 
ett uppdrag han haft sedan år 2000.

– Rock är en viktig del av landets 
musikliv och det måste finnas möjlig-
heter att utbilda sig till lärare i den gen-
ren. Vi lär ut både konstnärlighet och 
förmågan att undervisa. Våra studenter 
får snabbt jobb på gymnasieskolor, 
högstadier och kommunala musiksko-
lor över hela landet. Musiklärare spelar 

20 år med 
rockutbildningen

Leif Johansson och Anders Rydlöv 
fick uppdraget för 20 år sedan att 
starta rockutbildningen på Musik-
högskolan i Malmö. 

Carl-Axel Andersson, kursledare 
på rocklinjen i dag tillsammans 
med Anders Rydlöv.

Fakta om Rockutbildningen
Musikhögskolan i Malmö erbjuder sedan 
1993 lärarutbildning i musik för instru-
mentalister och sångare med inriktning 
Rock/Pop/Soul.

Rockutbildningen är integrerad del i 
den nya gymnasielärarutbildningen i mu-
sik som också ger behörighet för grund-
skola 6-9 och kompetens för frivillig mu-
sikundervisning.

Utbildningens nav är två olika slags 
ensembleämnen. Det ena syftar till att 
utveckla studentens musicerande på sitt  
huvudinstrument och den andra delen 
omfattar den pedagogiska sidan av en-
sembleundervisning.

Eric Gadd, ”artist in residence”, inledde konserten 
tillsamamans med studenter på rockutbildningen.
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– Jag tyckte det var en jättebra utbildning 
jag fick på rocklinjen, säger Andreas ”Sto-
ne” Johansson som gick ut 2007. I dag 
skriver jag låtar och producerar musik på 
skivbolaget Roasting House. Efter alla år 
går det äntligen bra – hittills kan jag re-
dovisa fyra miljoner sålda enheter och sju 
listettor i Japan! Jag fick många fina kon-
takter på rocklinjen – av de tolv låtskrivar-
na på Roasting House har tio gått här.

– Rocklinjen betydde jättemycket för 
mig. Vi var verkligen privilegierade som 
hade så bra lärare och fick så mycket lä-
rartid, minns Ingrid Tidvall från Stock-
holm som gick ut rocklinjen 2006. Jag 
blev en bättre musiker och pedagog 
här! Efter utbildningen började jag jobba 
först på Spyken och sedan på Fäladsgår-
dens högstadium, båda i Lund. Jag un-
dervisar i ensemble, musikteori och dans. 

– Vi fick en stor satsning på oss själva, sä-
ger Pontus Stenkvist, som ingick i första 
kullen som gick ut 1997. Jag visste inget 
om utbildningen, men allt eftersom tiden 
gick insåg jag hur bra den var. Vi fick allt 
och lite till! Rocklinjen gav oss fantastisk 
fin handledning med många nya meto-
diska grepp. Efter Musikhögskolan arbe-
tade jag som lärare i många år för att i 
dag arbeta som frilansande musiker.

ofta rollen som viktiga kulturbärare.
Sixten Nordström, under många år ut-
bildningschef vid Musikhögskolan i 
Malmö, höll tal när rockutbildningen 
firade sina 20 år med en stor fest på 
restaurang Glasklart i Malmö hamn 
den 9 februari:

– det var en smått historisk dag 
1992 då rocken blev en egen och oum-
bärlig utbildningsvariant på Musik-
högskolan. det var ett stort och nöd-
vändigt steg i musikvärlden. Vi kan nu 
möta det allmänna musiklivet och mu-

sikutbildningen på skolans alla stadier 
med professionell kompetens, såväl 
praktiskt instrumentalt och vokalt som 
teoretiskt och musikhistoriskt.

När rockutbildningens tjugoåriga 
historia nu skrivs måste även några an-
dra engagerade lärare nämnas: Kalle 
Magnusson och Johan Pihleke, ensem-
ble; Elisabeth Melander, sång; Kjell 
Edstrand och Peter Berglund, piano; 
och Anders Hogeman, gitarr. 

Anna Persson, Anders Hallbäck och 
Peter Berglund tillsammans med Kalle 

Magnusson och Johan Pihleke hade  
arbetat med och stöttat de skickliga 
studentensemblerna som framträdde 
under tjugoårsfesten. En av de som fick 
musikaliskt understöd av studenterna 
var sångaren Eric Gadd. Efter att ha 
agerat ”artist in residence” på Musik-
högskolan i Malmö under ett par läsår, 
tackade han för sig genom att inleda 
konsertdelen av jubileumsfestligheter-
na.  

– Det var en utbildning med stor mång-
fald, säger Caroline Gustavsson som gick 
ut 2009. Man fick se till ta att till sig det 
man behövde –  det hängde mycket på 
en själv. Jag fick många tillfällen till mu-
sicerande med likasinnade – och det blev 
jag bra på. Nu jobbar jag mest som låt-
skrivare på skrivbolaget Roasting House i 
Malmö. Jag har haft stor användning av 
min utbildning.
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VI HAR FLYTTAT 
TILL NÄTET.

MVH/
MUSIKAFFÄREN

MUSIKAFFÄREN

Musikaffären
av kött och blod

MUSIKHÖGSKOLAN LIVE dyker upp 
en timme före affärens högtidliga öpp-
nande för att i lugn och ro få en prat-
stund med butikschefen själv, Stefan 
Berggrensson. Vi tar oss in i lokalen via 
personalingången på baksidan och blir 
invinkade genom personalrummet, där 
det slamras med kaffekoppar och en 
uppiggande kaffedoft ger förhoppning-
ar om en trevlig intervjustund. 

Hur är det att driva musikaffär idag?
– Branschen har förändrats drama-

tiskt de senaste 5–10 åren. de fysiska 
musikaffärerna har fått stenhård kon-
kurrens av näthandeln. Prispressen på 
produkterna har varit stor i samtliga 
led i kedjan tillverkare, grossister och 
detaljister. Även stora och etablerade 
tillverkare som t ex Gibson och Fender 
på elgitarrsidan har tvingats sänka sina 

4SOUND (fd Musikbörsen)
Adress Östergatan 18, Malmö
Butikschef Stefan Berggrensson
Det finns 20 butiker med namnet 
4Sound runt om i Sverige samt en 
webbshop. www.4sound.se

Näthandeln omsätter allt större belopp årligen. Från datorn i hemmet kan vi handla 
i princip allt vi behöver. Nu har även musikinstrumenten sin plats i cyberspace. Hur 
påverkar detta den traditionella musikaffären? Live har träffat fyra affärsmän som 
tror på den fysiska affären. I detta nummer får vi möta två av dem.

priser för att ha en chans att konkur-
rera med låglöneländer som masspro-
ducerar billiga kopior. Som exempel 
kan jag nämna en USA-byggd Fender 
Stratocaster som för tio år sedan kos-
tade 15 000 kr kostar idag bara 10 000 
kr. det är helt galet. Men främst har 
musikaffärerna tvingats skära ner på sin 
personal. det har även jag tvingats göra.

Jag märker också ett förändrat 
kundbeteende. Musikaffären var förr 
en mötesplats, där man inte bara köpte 
instrument, kringutrustning och skivor 

utan där man också träffade och um-
gicks med likasinnade. Så är det inte 
längre. Yngre generationer kunder väl-
jer att mötas på facebook istället för i 
musikaffären.

Hur möter ni den hårdnande kon-
kurrensen visavi näthandeln?

– Vissa affärer tar dubbelt betalt av 
kunden för service om produkten är 
köpt utomlands. Men så jobbar inte 
vi. Vi arbetar långsiktigt och försöker 
vinna tillbaka kunden just genom att 
ge honom/henne en god service. Jag 
räknar med att den första hypen för nät-
handeln är över. Vårt viktigaste konkur-
rensmedel är den fysiska affären, som 
innehåller både ett stort utbud fysiska 
varor och vår kompetenta personal – 
människor av kött och blod som möter 
kunden och lotsar honom/henne rätt i 

Stefan Berggrensson bland sina älskade gitarrer tillsammans 
med godmodige och trogne följeslagaren ”Hasse”. Läs arti
keln nu och döm framförallt inte hunden efter håren...

Text Ove Torstensson  Foto Leif Johansson  Illustration Lovisa Jones
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köpprocessen. Men lokaler och framför 
allt personal är kostsamma delar i det 
fysiska butikskonceptet, så det gäller att 
anpassa kostymen efter de marginaler 
som branschen erbjuder för tillfället. Jag 
bedömer att dessa marginaler dessvärre 
halverats under de senaste 5–6 åren. 

För det andra har vi ”limmat pri-
serna”, d v s vi håller samma priser, som 
övriga i branschen, inkl webb-butiker-
na. dessa priser kallas i branschen för 
Europapriser. det gäller att hänga med 
i de s k prisjakterna på nätet, där olika 
företag listas mot varandra, när det gäl-
ler priset på en enskild vara. Även om 
prisskillnaden kanske inte är mer än 25 
kr kan det ändå vara avgörande om 
man kommer 1:a eller 10 på en sådan 
lista.

För det tredje har vi slimmat utbu-
det. Vi kan inte längre lagerhålla så 
många olika varumärken. Vi har valt 
att fokusera på de absolut största i 
branschen och ha ett större utbud där. 
För det fjärde satsar vi på att kunna er-
bjuda kunderna en bra service. För att 
klara av detta måste vi satsa hårt på per-
sonalfortbildning.

Övriga konkurrensmedel, som vi 
kan erbjuda är ju själva den fysiska af-
fären, där det finns instrument att 
lyssna på, känna på, spela på och lukta 
på. Slutligen har vi satsat mycket på bil-
liga hemleveranser och har köpt in en 
särskild bil för detta ändamål.

Vem är den viktigaste kunden?
– Viktigaste kunden för oss är ny-

börjaren. När man möter en sådan 
kund har man möjlighet att bygga upp 
en långvarig relation och får tillfälle att 
följa kundens utveckling och behov av 
alltmer avancerade instrument och 
kringutrustning. Om till exempel Pelle 
10 år kommer in i affären med sin 
mamma eller pappa och vill köpa en 
elgitarr känner man ett ansvar att han 

går ut härifrån med ett kvalitetsinstru-
ment som det går att spela på. Jag har 
sett många exempel på paketerbjudan-
den på olika varuhuskedjor där elgitarr, 
förstärkare och stämapparat säljs för 
595 kr. Vi har köpt några sådana paket 
för att testa dem. det visar sig direkt att 
de varken går stämma eller att spela på. 
Även det största musikintresse och den 
största begåvningen kan gå förlorad om 
det blir alltför dålig utrustning i den 
viktiga uppstarten.

Varför är det roligt att jobba i en mu-
sikaffär? 

– Man möter många intressanta 
människor. det är helt underbart att se 
leendet när kunden går ut från affären 
efter att ha köpt ett instrument för 
35 000 kr. Man tar i hand och glädjen 
riktigt strålar omkring personen. Musi-
ker är prylgalna, det bara är så. det 
spelar ingen roll om det är en nybör-
jare eller det mest drivna proffset. Alla 
kan snacka hur länge som helst om sitt 
instrument eller om det instrument 
han tänker köpa.

Har du någon rolig anekdot att be-
rätta?

– under en period hade vi problem 
med återkommande stölder i affären 
och hela personalen var taggad till tu-
sen för att försöka ertappa tjuven eller 
tjuvarna. En dag kom en man i fyrtio-
femårsåldern med ett klart luggslitet 
yttre. Han strök omkring i affären på 
ett lite diffust sätt och började slutligen 
rota i lådan för plektrum. Jag tyckte 
han såg suspekt ut och misstänkte att 
letandet i lådan med billiga plektrum 
bara var ett sätt att avleda uppmärk-
samheten från något större tillgrepp. 
Jag dök själv på honom och frågade vad 
han sökte. Men det visade sig snart att 
den misstänkte jag hoppat på inte var 
någon presumtiv tjuv utan sångaren, 

gitarristen kompositören och låtskriva-
ren John Fogerty, som både varit front-
figur i gruppen Creedence Clearwater 
Revival och därefter även fått en lysan-
de solokarriär. Jag insåg dock ganska 
snart mitt misstag och lyckades snabbt 
återgå till mitt vanliga kundvänliga be-
teende. Efter avslutad affär (han köpte 
mer än ett plektrum) tog John mig i 
hand och tackade för den goda servicen 
och det trevliga bemötandet. Man får 
lära sig att inte döma hunden efter hå-
ren...

I MALMÖ MUSIKAFFÄR har försälj-
ningen redan kommit igång när Mu-
sikhögskolan Live kommer på besök. 
Vi får dra med oss butikschefen Jonas 
Thörnblom in på lagret för att få en 
pratstund i lugn och ro. 

utrymmena bakom butiken är 
verkligen ”compact living”. Här sam-

Malmö Musikaffär
Adress Amiralsgatan 16, Malmö
Butikschef Jonas Thörnblom
www.malmomusikaffar.com

existerar varulager och personalutrym-
me i fullbordad symbios. Jag får hugga 
en gitarrförstärkare att sitta på och 
grabba tag i ett litet bord för att få un-
derlag till antecknandet. Fotografen är 
ändå van att stå. Här gäller det att hål-
la kostnaderna för lokalhyra nere. Kun-
den vill idag inte betala så värst många 
kronor i prispåslag för vidlyftiga af-
färsytor – och kunden har som bekant 
alltid rätt!

Hur är det att driva musikaffär idag?
– det är en väldigt hård konkurrens 

med näthandeln. Vi lever på hälften av 
den marginal vi hade för 5–10 år sedan. 
För att klara av de krympande margi-
nalerna har vi fått mycket hjälp av leve-
rantörerna, som i sin tur pressar pri-
serna från tillverkare. det är verkligen 
prispress i alla led. Men jag ser ändå 
positivt på framtiden. Både agenter och 
tillverkare vill att deras produkter ska 
finnas tillgängliga i en affär. Men, man 
måste komma ihåg att musikverksam-
heten är en liten del i Sverige. Vi omsät-
ter inte ens 10 % av kattmatsförsälj-
ningen totalt i Sverige.

Jonas Thörnblom slår ett slag för den traditionella musikaffären.
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Text Maja Wåhlin  Foto Leif Johansson

Hur möter ni konkurrensen med 
näthandeln?

– Vår styrka ligger i att vi är en full-
sortimentsbutik inom stråk, blås, elek-
triska instrument och noter. dessutom 
har vi Sveriges största utbud av gitarrer 
och elgitarrer till konkurrenskraftiga 
priser. Vi är en helt fristående musikaf-
fär, helt utanför de etablerade kedjorna, 
vilket innebär att vi inte är bundna av 
avtal att bara sälja vissa märken. Vi väl-
jer produkter med hjärtat, vilket känns 
väldigt bra och är något som vi är stol-
ta över. detta innebär bl a att vi kan 
välja de bästa instrumenten i respektive 
prissegment. Många gånger är det inte 
de instrument som vi tjänar mest på, 
men det ger oss en kick att se nöjda 
kunder. Vi strävar efter att kunden ska 
få prova instrumenten i affären.

Vi har även startat en egen 
webbshop, som säljer till kunder över 
hela Sverige. Hittills har den varit klart 
lönsam. Lagret har vi i huset. I bran-
schen är det annars vanligt att en fysisk 
person sitter hemma och säljer varor via 
en enkel hemsida, medan den fysiska 
varan skickas direkt från grossisten. För 
oss gäller att ca 90 % av varorna skick-
as från vårt eget lager och endast 10 % 
skickas direkt från grossisten. På så sätt 
får vi bäst koll på vad som skickas ut till 
kunden.

Hur stor del är instrumentservice 
och -reparationer? 

– det är en ständig kamp. Man 

måste ständigt fråga sig hur vi kan göra 
detta på bästa sätt? det är svårt att idag 
leva på att laga instrumentprylar. Men 
för tillfället har vi två killar som lagar 
gitarrer. dessutom har vi externa repa-
ratörer på övriga instrument med till-
behör.

Varför är det roligt att jobba i en mu-
sikaffär? 

– det är väldigt stimulerande att se 
hur en ung människa och nybörjare på 
ett instrument växer och efterhand blir 
allt bättre på att spela. Vi har till exem-
pel många studenter från Musikhög-
skolan, som vi haft förmånen att få 
följa från nybörjarnivå upp till profes-
sionell nivå. detta är väldigt stimule-
rande! 

det händer ibland att en nybörjare 
med en förälder kommer in i affären 
och ska prova instrument för nybörja-
re. Vi är mycket frikostiga med att låta 
folk prova instrument, även om det 
skulle bli någon skråma någon gång.

Vilka är era kunder?
– Vi har en bred kundkrets, alltifrån 

skolor, musikskolor till privata aktörer. 
I förra veckan hade vi en 95-årig herre 
som köpte ett nytt dragspel. Härligt 
när man kan vara aktiv i sin hobby så 
långt upp i åldern. 

Har du någon anekdot att berätta 
från musikaffärsbranschen?

– Jag tycker det fanns fler originella 

människor förr innan media, med TV 
och radio i spetsen, slagit igenom på 
allvar. En gullig historia kan jag leve-
rera från min före detta chef, Sven, som 
drev Malmö Musikaffär före mig. His-
torien handlar om en ung kille på 
50-talet som kom in i affären och skul-
le köpa ett nytt dragspel. Han hade 
övat flitigt och hade nu nått en sådan 
nivå att han tyckte sig förtjäna ett bätt-
re instrument. Till saken hör att han 
hade fått öva i smyg hemma, i en gar-
derob, eftersom hans föräldrar bestämt 
motsatte sig att han spelade dragspel. 
Väl inne i affären med ett nytt glän-
sande dragspel i knäet avslöjades den 
pinsamma sanningen. Han greppade 
vant det nya instrumentet och snart 
strömmade vackra och klämmiga toner 
ut i rummet. det var bara det att han 
höll instrumentet upp och ned. I gar-
derobens mörker och utan lärare hade 
ingen uppmärksammat honom på hur 
ett dragspel är tänkt att hållas.

Vilka fördelar har ni jämfört med era 
konkurrenter i stan?

– Vår affär ligger centralt placerat 
nära KB, Debaser, Babel, Konserthuset 
och Kulturskolan. Bättre än så kan det 
inte bli.  

”Vi väljer produkter med hjärtat, 
vilket känns väldigt bra och är något 
som vi är stolta över.”

Hela Sveriges SMASK-vinnare 2011: 
Anne Lätt Nyboe med låten Kleptoman.

VI KRyPER LÅNGSAMT UR vinterdva-
lan och blinkar ovant mot det strålande 
solljuset. Nyfiket frågar vi oss vad som 
står på. Är det möjligtvis våren som är 
kommen för att sprida ljus och värme 
till våra frusna själar? Svaret är nej, helt 
fel! Det är SMASK 2012 som är i antå-
gande!

Lördagen den 5 maj smäller det! 
Nöjesteatern invaderas av en hel drös 
smaskiga Musikhögskolestudenter som 
ska göra upp i denna prestigefyllda 
kamp. Liksom alla andra år bjuds det 
på glitter och glamour, spexiga danser, 
roliga texter och en och annan ordvits. 
Tonartshöjningar och andra schlager-
schabloner står som spön i backen och 
det spelas och sjungs av hjärtans lust. 
För min egen del, liksom för alla andra 
inblandade, kommer det att bli en stor, 
spännande och äventyrsfylld kväll. det 
är första gången som jag får äran att ta 
del av detta spektakel. Otaliga timmar 
har spenderats vid datorn för att för-
söka ta reda på vad tillställningen går ut 
på. En himla massa klipp från föregå-
ende års SMASK-evenemang har plöjts 
igenom, men jag har även sneglat en 
del på hur SMASK:s förebild, den 
svenska Melodifestivalen sett ut genom 
åren. den nationella tävlingen har haft 
en rad olika namn sedan den första ut-
tagningen ägde rum 1958, däribland 
Schlagertävling, Svensk Sångfestival 
och Säg det med musik: Stora Schlager-
tävlingen.  Likaså har många andra pa-
rametrar i vår svenska schlagerfestival 
ändrat färg och form genom åren, allt-
eftersom tiden har gått och decennier-
na avlöst varandra. Själv kan jag inte 
undgå att lyfta fram ordet ”melodi” i 

Äntligen är den här! I början märks den knappt. Den kommer liksom smygande, 
sakta men säkert växer den fram, och rätt var det är så står den här i all sin prakt. 
Den känns i luften, den känns i magen, ja som en löpeld sprider sig stämningen 
över hela staden. 

SMASK
– säkraste vårtecknet av alla!
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tävlingens nuvarande namn. År 1965 framfördes nämligen 
samtliga tävlingsbidrag av en och samma sångare (ingen 
mindre än Ingvar Wixell, sedermera hovsångare), allt för 
att fokusera på melodierna istället för på artisterna. Siw 
Malmkvist vann både 1959 och 1961, men till den inter-
nationella finalen skickades första gången Brita Borg, och 
andra gången Lill-Babs, att framföra det svenska bidraget. 
Små återblickar som dessa kan ju vara roliga att ha i åtanke 
när vi nu sitter i TV-sofforna framför vår svenska ”Mello”, 
där mångfalden på alla vis blir mer påtaglig för varje år som 
går. Men oavsett om vi blickar tillbaka eller följer årets täv-
ling, så återstår den ständiga frågan: vann verkligen rätt låt? 
Och vem vet, kanske har vi framtidens melodifestivalstjär-
nor någonstans här hos oss på musikhögskolan?

Tacka vet jag SMASK, här kommer det allra mesta att 
vara som det alltid har varit! det nya för i år är att orkestern 
även kommer utgöra en jurygrupp, vilket förhoppningsvis 
sätter lite eld i baken på låtarnas arrangörer. dessutom har 
vi med oss en oumbärlig medarbetare i Kajsa Dahn, som 
snart är färdig scenograf och faktiskt har SMASK 2012 som 
sitt examensarbete! 
   Oavsett vilka som går vinnande ur deltävlingen i Malmö 
den 5 maj och därigenom får tävla på riksnivå, så äger Riks-
SMASK i år rum i Örebro den 19 maj. Dit kommer de två 
bidrag vilka erhållit högst poäng i vår regionala uttagning 
att åka för att tävla mot de övriga fem musikhögskolornas 
bidrag i kampen om äran och berömmelsen. Men i år, då 
SMASK arrangeras för 21:a gången, kommer Musikhög-
skolan i Malmö enastående nog vara representerat även 
med en tredje låt, och det är förstås förra årets totalfinalvin-
nare ”Kleptoman”!

Slutligen vill jag gladeligen uppmana alla schlagersugna, 
musikaliskt belevade samt alla refränggnolande vardagsmu-
sikentusiaster att med sin närvaro på Nöjesteatern den 5 maj 
förgylla och förhöja årets SMASK!  

Biljettinformation

En hejdundrandes efterfest kommer att hållas på 
Tangopalatset efter föreställningen, till vilken man 
kommer in med sin SMASK-biljett. Biljetter till före-
ställningen på Nöjesteatern säljs via www.juliusbil-
jettservice.se, men se till att vara ute i god tid för bil-
jetterna går åt fortare än kvickt! Om man däremot 
av okänd (och oförlåten) anledning inte skulle ha 
möjlighet att bevista vårens stora schlagerhändelse 
så går det bra att köpa biljett separat till efterfesten.

SMASK 2012

#1

”Jag vill ha MVG av dig” 

Fjäzkizz91 – 10poängaren  

TEXT, MUSIK & ARR.

Ida Westberg

#2 

”Jag Stannar Hos Dig” 

Karl-Josefz feat. 

Lady Mama 

TEXT, MUSIK & ARR. 

Josef Söreke

#3 

”Min konstiga dans”

Mr Calcutta 

TEXT, MUSIK & ARR.

John Venkiah

#4 

”I krig och kärlek” 

Korpral Kempe 

TEXT & MUSIK Adam Leckius 

ARR. Fredrik Gustafsson

#5

”Ett Mönsterexemplar” 

Lillstrumpan 

TEXT Jessica Friberg 

MUSIK Johannes Hansson & 

Jessica Friberg 

ARR. Fredrik Gustafsson

 #6 

”Jag har en dröm” 

Petter Boström 

TEXT, MUSIK & ARR.

Petter Boström

 #7 

”Fula Barn”
 

 Hasse Lolm

 

TEXT & MUSIK Oskar Appelgren 

ARR. Fredrik Gustafsson

 #8 

”Ninjaromans”

 

 Huka tiger, gömma drake 

TEXT: Philip Hartman 

& Johan Aldgård 

MUSIK & ARR. Philip Hartman, 

Johan Aldgård, Johan Hallberg

#9 

”Nyskild/Vilddjur” 

Vera Vild 

TEXT & MUSIK 

Debbie Nilsson 

ARR. Jenny Fransson

#10  

”Min Iphone och jag” 

Cox pomona 

TEXT & MUSIK 

Amanda Holmberg 

ARR. Dante Hidemark

KONFERENCIERER

Christian Tellin & 

Maja Wåhlin

Nöjesteatern
Lördag 5/5 kl.19
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Rösten bär spår av en enveten februariförkylning. 
Trötthetens tunna slöja ligger över ansiktet efter nattens sena ankomst från 

Berlin. Livet som internationell mezzosopran är tufft och slitsamt. 
Samtidigt – ett liv som Susanne Resmark inte skulle kunna tänka sig leva utan. 

SUSANNE RESMARK HAR ALLTID satt upp olika mål. Tit-
tar man på hennes karriär verkar det som om hon, opera-
sångerskan från Ängelholm, har uppfyllt vartenda ett. Från 
folkhögskoletiden i Falun och på Ingesund till studierna vid 
Musikhögskolan i Malmö och Operahögskolan har hon 
tagit sig ända in i de stora operahusen. 2010 kom det in-
ternationella genombrottet på The Metropolitan Opera i 
New York, där hon gjorde rollen som Ragonde i Rossinis 
opera La Comte Ory. 

– det är ju bara ett fåtal utvalda som får sjunga här så 
det är klart att det var märkvärdigt och häftigt. Jag är sam-
tidigt väldigt glad över att jag fick chansen, säger Susanne 
från sminkstolen på Operan vid Det Kongelige Teater i 
Köpenhamn. Efter en timmes bilkörning från hemmet, 
mannen och barnen i nordvästra Skåne sätter hon sig till 
rätta och låter sminkösen ta över. Klockan är halv fem och 
det har blivit dags att genomgå den knappa timmens för-
vandling till Amman i Richard Strauss Die Fraue Ohne 
Schatten.

 KONKURRENSEN ÄR TUFF inom operavärlden och 
Susanne menar att det blivit värre genom åren på grund av 
att konkurrensen med andra genrer inom  populärkulturen 
också ökat. den klassiska musiken är inte längre en själv-
klarhet och har fått omvärdera sig själv:

– Idag kör man mycket med type casting och koncept-
sångerskor. För att få en roll måste du uppfylla vissa krite-
rier och det handlar då inte bara om att kunna sjunga bra. 
du ska se ut och vara på ett speciellt sätt. den klassiska 
musiken pressas undan alltmer och därför tvingas man till 
att popularisera den och skapa ikoner som till exempel den 
ryska operastjärnan Anna Netrebko, berättar Susanne. 

Som mezzosopran får hon sjunga en viss typ av mel-
lanroller, de starka, tuffa och ibland elaka kvinnorna. Hu-
vudrollen brukar nästan alltid innehas av en sopran. 

 
SÅNGEN KOM IN SUSANNES LIV när hon var i tonåren. 
Hon spelade aldrig några instrument under uppväxten och 
upptäckte den klassiska musiken först när hon red kadrilj 
(dressyr till musik reds. anm). Då sjöng hon också lite 
grand i en ungdomskör. En gymnasielärare som såg poten-
tialen i Susannes röst uppmanade henne att söka vidare till 
folkhögskola. 

– Just att bli sångerska förändrade mitt liv väldigt myck-
et. det förändrade min själ och mitt sätt att vara. det finns 

Text Lovisa Jones 
Foto Leif Johansson, Operan vid 
det Kongelige Teater

”älskade
operadiva!”
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”Tänk att två små  
slemhinnor i halsen kan 
åstadkomma ett ljud 
som överröstar en hel 
symfoniorkester.”

knappt ord som kan beskriva hur fan-
tastiskt det är att få sjunga all denna 
musik som någon en gång suttit och 
skrivit. Att få sätta denna på pränt i sin 
egen kropp och att ha förmågan att 
kunna göra detta överhuvudtaget! det 
är ju en gåva att kunna ställa sig på en 
scen och sjunga i timmar. Tänk att två 
små slemhinnor i halsen kan åstad-
komma ett ljud som överröstar en hel 
symfoniorkester, säger Susanne entusi-
astiskt. 

Hon beskriver sin röst som väldigt 
vild under studietiden och hon hade 
heller inte någon riktig musikteoretisk 
grund att stå på. därför fick hon käm-
pa hårt för att ta igen det som saknades. 

– det var tufft för jag har aldrig va-
rit särskilt ambitiös. Jag vill helst att 
kunskapen ska komma flygande som 
stekta sparvar rakt in i munnen. Men 
det gick bra för jag fick samtidigt 
mycket uppmärksamhet och så länge 
man får det vill man ju bara vidare. 

FÖR SUSANNE ÄR ARBETET som 
operasångerska ett kall, en förutsätt-
ning om man ska ta sig in i det övre 
toppskiktet.

– Man har en gen, något i en vill att 
man exponerar sig själv, man vill visa 
upp sig och man vill leka. Ta elitidrot-
tare, artister eller stora musiker, det är 
likadant för samtliga; alla bär på en inre 
energi som bara måste ut. 

Förutom det genetiska krävs en ald-
rig sinande källa av envishet och stark 
tro på sig själv om man ska lyckas i 
branschen. det enda du har är din röst 
och den måste alltid ligga på topp, oav-
sett vad som händer. 

En dåligt genomförd föreställning 
eller en inställd föreställning – det är 
svårt att avgöra vilken som är värst. Su-
sanne berättar om en föreställning i 
Berlin i november som sågades av kri-
tikerna:

– Jag har haft problem med luftrö-
ren väldigt länge men kände mig så pass 
bra att jag bestämde mig för att åka ner 
till Berlin och köra i alla fall. det var 
rollen som Ortrud i Wagners Lohen-
grin. dagen innan konserten kände jag 

”Fan, det här går inte!” så då fick vi för-
söka ragga en ersättare. Ingen av dem 
vi hittade tyckte dirigenten var tillräck-
ligt bra så jag blev till slut övertalad att 
sjunga, dum som jag var. det gick inte 
alls bra och jag fick ta mycket skit i tid-
ningarnas recensioner dagen efter. 

SOM OPERASÅNGERSKA utvecklas 
man hela tiden och slutar aldrig lära 
sig. Fyra år på en musikhögskola räcker 
inte. Rösten måste mognas och skolas, 
man måste skaffas sig repertoarkänne-
dom och språkkunskaper. 

– du måste vara multifunktionell. 
Bara att komma ihåg alla operor kräver 
lång träning. du måste kunna se ope-
ran framför dig. du ska kunna musi-
ken, komma ihåg texten, följa dirigen-
ten samtidigt som du springer runt på 
scenen som en skållad råtta i en avan-
cerad kostym med höga klackar.  

För Susanne själv tog det lite över 
tio år innan hon kände sig helt fri på 
scenen och kunde tro på det hon gjor-
de. 

– Träffar jag en bra regissör som jag 
klickar med och som vet vilka knappar 
han eller hon ska trycka på, de mötena 
är väldigt lärorika. Man slutar aldrig 
lära sig men det kan vara lite jobbigt 
också, säger Susanne och gapskrattar. 

Hon känner sig nöjd när hon ser 
tillbaka på sin karriär. Målen är upp-
fyllda.

– Nu har jag gjort allt! Jag tror inte 
jag kan bli bättre, inte röstmässigt i alla 
fall. Jag har nått min peak för som 
kvinna har man en karriär på 15 till 20 
år, inte mer. 

Karriären hade kanske sett annor-
lunda ut om hon inte hade gjort vissa 
val som att exempelvis bilda familj. 
Många av de stora sångarna hon möter 
lever enbart för konsten och har varken 
familj eller partner. Men hur skulle det 
egentligen kännas att sitta där ensam på 
hemmet på ålderns höst, utan någon 
som kom och hälsade på? 

ALLT HAR SITT PRIS men än är kar-
riären inte över. Kalendern är nästintill 
fulltecknad så när som på ett par luckor 

till och med 2016. Resorna fortsätter 
världen över och går bland annat till 
Tokyo, Salzburg, Stockholm och Mal-
mö. Nästa år blir det en återbesök på 
The Met i New York.

– Jag älskar att sjunga i uSA och gör 
det så ofta jag kan. Här får man lov att 
vara duktig. de är så positiva och älskar 
sina solister och tar verkligen hand om 
en. det enda som är besvärligt här är 
luftkonditioneringen på alla hotell-
rum. den torra luften är en av röstens 
värsta fiender och jag har alltid med 
mig en portabel luftfuktare när jag är 
ute och reser. 

Känslorna är inte lika varma när 
hon berättar om sitt gästspel på La 
Scala i Milano. 

– Milt uttryckt så tyckte jag inte om 

att sjunga där. Jag tackade faktiskt nej när de hörde av sig igen med ett 
nytt rollerbjudande, säger hon bestämt. 

Stoltheten brinner i de nysminkade ögonen och understryker allt 
det hon är. den begåvade operasångerskan från Ängelholm som sjung-
er på världens största scener. den vanliga mamman och hustrun som 
stressar för att hinna med allt. Men just nu och några timmar framöver 
är hon bara Strauss Amma. Hon sveper ner på golvet, stannar till fram-
för spegeln och synar resultatet innan hon försvinner ut i korridorerna. 
det älskade livet fortsätter. 

Susanne Resmark bor i Ängelholm tillsammans 
med sin man Martin 45 år och två barn 16 och 
13 år. Hon studerade klassisk sång på musikerut-
bildningen vid Musikhögskolan 1988–1992 för 
sånglärare Britta Johansson, som hon har myck-
et kontakt med än idag. Basverksamheten är på 
Kungl. operan i Köpenhamn, men frilansar stor 
del av året.

Roller
R. Wagner – Ortrud (Lohengrin); Venus (Tannhä
user); Fricka (Ringen); Kundry (Parsifal).

G. Verdi – Eboli (Don Carlos); Amneris (Aida); 
Mrs Quickly (Falstaff).

R. Strauss – Amman (Die Fraue Ohne Schatten); 
Klytaimnestra (Elektra). 

G. Rossini – Ragonde (Le Comte Ory). 
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Basbyggaren som  
vägrar stå i bakgrunden 

MED BÅDE GPS och vägbeskrivningen 
nedklottrad i mitt block ger vi oss av 
från Malmö för att en halvtimme se-
nare vika av från de stora vägarna. Efter 
några små samhällen och vägar som blir 
smalare och smalare kommer vi fram 
till en liten grusväg som leder ner till en 
tomt med ett par hus på. GPS:en säger 
att vi har nått destinationen. Baldringe 
heter närmsta samhället och uttrycket 
”mitt ute i ingenstans” ligger nära till 
hands för att beskriva var Christian 
Olsson bor. Jag knackar försiktigt på 
dörren, beredd på att vi har kört helt 
fel. Men det är en glad basbyggare i en 
tröja med trycket ”unicorn bass” som 
välkomnar oss med pasta pomodoro. 

INTRESSET FÖR ATT ByGGA BASAR 
föddes ur hans nyfikenhet och sökan-
det efter den perfekta basen. Som inte 
fanns. det var då han började skissa på 
en egen. Och i ett iskallt stall satte han 
ihop sin första prototyp i furu. 

− det är som att bestämma sig för 
att bygga en sportbil innan man vet om 
allt. Och det är kanske tur att man inte 
riktigt visste, säger Christian Olsson.

Han jobbade en tid på sin mammas 
städfirma och ett tag hade de en gemen-
sam affär i Tommarp där han sålde både 
städtillbehör och sina handbyggda ba-
sar. 

I en ombyggd skogvaktarbostad cirka 15 kilometer norr om Ystad bor Christian 
Olsson. Med utsikt över de skånska fälten bygger han exklusiva elbasar under 
namnet Unicorn. En av hans kunder är baslegenden Mark King från Level 42. 

− Köpte någon 
en bas för 35 000 
kronor, kunde de få 
en dammvippa på 
köpet, säger han 
skämtsamt. 

I DAG KOMMER 
KUNDERNA 
från hela världen och 
han minns speciellt 
en gång när en eng-
elsman och en tysk 
var där samma dag 
för att beställa basar. 
utöver att de båda 
hade bestämt sig för 
unicorn, hade de 
också gemensam smak när det kom till 
bilar. På uppfarten stod det den dagen 
två identiska tyska stadsjeepar. 

– det är nog enda gången det har 
stått så dyra bilar där ute, säger han och 
tittar ut genom ett av fönstren som lik-
som hela huset har renoverats med om-
sorg. 

Men det är inte bara välbärgade tys-
kar och britter som köper hans basar.

− den typiska kunden är den som 
är tillräckligt intresserad av sitt instru-
ment och har kommit till en gräns. 
Man har köpt något i en musikaffär, 
kommer ut och spelar och märker att 

det inte alls låter som det gjorde i affä-
ren. 

Han har en klar bild av hur en bas 
ska låta. Och en ännu klarare bild av 
hur den inte ska låta. En gång gick han 
ifrån en konsert med Meja på Malmö-
festivalen på grund av basljudet.

− det gick inte att njuta, säger han 
om den gamla Fenderbasen som basis-
ten spelade på. Jag förstår varför musi-
ker slog sönder sina instrument på 
1960-talet, fortsätter han med ett 
skratt. 

VI FyLLER EN KANNA med nybryggt 

Text Johan Senneby Foto Leif Johansson
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Namn 
Christian Olsson

Gör 
Bygger elbasar under namnet Unicorn. Startår 2005. Tar in kompetens 
när det behövs. 

Bakgrund 
Bor med sambon Jeanette Friswall  15 kilometer norr om Ystad, i 
Baldringe.  Till fritidsintressena hör tennis och personlig utveckling. 
”När jag rensar surret i huvudet kommer mitt kreativa jag fram. För 
att bli en bättre basbyggare måste man bli ett bättre jag först.”

kaffe och går över den snötäckta gräs-
mattan till verkstaden. detta är hjärtat 
i produktionen där Christian Olssons 
drömmar och visioner kommer till liv 
genom ett omsorgsfullt arbete och pas-
sion för basen och byggnadskonsten. 
direkt till höger ligger det plankor i 
staplar av olika sorters trä och sprider 
en behaglig doft. Råmaterial, träbitar 
som har hyvlats en gång och halvfär-
diga halsar samsas i hyllan och vittnar 
om att allt görs från grunden här. 

− det viktigaste är jämnheten i åd-
ringen. det visar att det har växt bra 
och inte har utsatts för påfrestningar. 

Han köper olika sorters trä från 
olika leverantörer. Allt ska passera hans 
höga krav för att till slut bli en färdig-
lackerad bas som har beställts flera må-
nader tidigare.

− Jag använder aldrig flammigt trä i 
halsen. det visar att fibrerna är försva-
gade, säger han och visar sina halsar 

som är så kallat bokmatchade.
det innebär att vänster sida är helt 

identisk med höger sida och enligt 
Christian Olsson skapar det en svårsla-
gen stabilitet som man inte hittar i de 
massproducerade instrumenten.

ATT VARA BASIST, gömma sig i bak-
grunden och enbart spela åttondelar på 
en dålig bas är inget han vare sig vill 
göra eller höra.

− Jag är glad att jag inte är musiker 
i dag. det kanske inte är fel att stå och 
pumpa åttondelar, men jag tror att jag 
skulle ha blivit galen. Och ha kastats ut 
ur bandet. Rätt många svenska basister 
vågar inte stå ut, det verkar som om de 
stöps i samma form.

− Basister är villiga att testa något 
nytt, men just i Sverige är det rätt kon-
servativt. 

Så kanske är det ingen slump att 
han har kunder långt utanför Sveriges 

gränser. Men att ryktet om unicorn har 
spridit sig tusentals mil betyder inte att 
de allra närmsta ens vet vad han gör. 

− Grannen vet inte vad jag gör, men 
amerikaner, engelsmän och tyskar hit-
tar hit. 

Men det kanske inte är så konstigt 
med tanke på att närmsta grannarna 
verkar vara en flock rådjur som stod 
alldeles stilla och stirrade på oss när vi 
kom körandes tidigare. 

CHRISTIAN OLSSON BÖRjADE själv 
som musiker och han liknar sitt instru-
mentbyggande vid att spela och att ut-
veckla sig så långt som det bara går. 
Han menar att det ofta handlar om att 
tänka utanför ramen. 
   − Hela industrin bygger på gamla 
sanningar. Jag tror man måste ha öppet 
sinne och inte ta för givet att det är på 
ett visst sätt. 

Just det tankesättet tycks driva 

Christian Olsson. Det verkar som om 
det alltid finns utrymme för att för-
bättra i hans värld, och finns inte de 
delar på marknaden som passar hans 
hårda krav, då bygger han dem helt en-
kelt själv. 

− Hade det funnits så bra preampar 
som jag vill ha skulle jag ha köpt in 
dem, men det finns inte. 

INNAN DET ÄR DAGS ATT GE SIG AV 
och ut på de små vägarna igen sätter 
han på en låt med Level 42 från en li-
veupptagning i Hammersmith Odeon 
i London från 1990. Att det är Mark 
King som spelar bas går inte att ta mis-
te på. Han är en klar förebild och i verk-
staden hänger det ett uppförstorat foto 
på Christian Olsson och en glad Mark 
King med en Unicornbas i famnen. 
Men när det kommer till hur  
basbyggaren vill att hans basar ska låta 
så är det faktiskt en gitarrist som är 

största inspirationskällan: Allan Holds-
worth. Och när gitarrsolot tar fart  
förstår jag vad han menar. det är ett 
ljud som letar sig igenom även den ski-
tigaste liveinspelningen. Eller som 
Christian Olsson själv beskriver det:

– En klockren ton med mycket bä-
righet och änglalikt övertonsregister.

Basen är, om man vill, ett ganska enkelt 
instrument. Men med de bästa råva-
rorna och en enorm nypa kärlek i till-
lagningen skapas det just här i denna 
verkstad fantastiska instrument som är 
så vackra att det nästan tåras i ögonen. 
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ETT VERKTyG FÖR FÖRSTÅELSE, KOMMUNIKATION 
OCH GEMENSKAP.

– KU-nämnden prioriterar just nu projekt med och 
omkring språk och musik, säger Hans Hellsten. Vi skulle 
inte kunna musicera utan språket. det handlar inte bara om 
kommunikation inom musicerande och om musicerande, 
utan även om språket som redskap i själva instuderings-
processen, språket som redskap för att tränga in i musiken. 
Med språket kan vi också dela med oss av våra erfarenheter, 
skapa nya och bygga nya gemenskaper. Inte bara det skrivna 
språket utan också det talade är viktigt. Ta den undervisning 
som bedrivs vid Musikhögskolan som exempel. Jag vet att 
språket i lektionsrummen är mustigt, levande och effektivt. 
det är fullt av bilder som öppnar nya förståelserum för både 
studenter och lärare. Språket kan också finnas i början av 
de skapande processerna, ja, före dem, vara den tändande 
gnistan. Jag tror att KU-arbeten kan vara en brygga mel-
lan grundutbildning och forskning, att de kan hjälpa till att 
skapa ett kreativt och reflekterande arbetsklimat, fortsätter 
Hans Hellsten.

Dags att musikern lär 
sig tala i egen sak!

Forskning och konstnärligt utvecklings-
arbete (KU) bedrivs med stor energi vid 
de tre institutionerna Konsthögskolan, 
Musikhögskolan och Teaterhögskolan, 
som tillsammans utgör den konstnär-
liga fakulteten vid Lunds universitet. 
Hans Hellsten, professor i orgel vid 
Musikhögskolan, är ordförande i nämn-
den för konstnärligt utvecklingsarbete 
som årligen fördelar ca 800 000 kronor 
till forsknings- och utvecklingsprojekt. 
Ansökan är öppen för intresserade 
lärare, och det gäller att övertyga 
nämnden om det egna projektets 
potential att bygga ny och värdefull 
kunskap för framtiden.

SOM KATALySATOR FÖR FANTASI.
– Musik, bild och språk hänger ihop, inte minst i vår 

hjärna. den skapande fantasin är svår att föreställa sig helt 
ordlös. Varför då inte använda orden medvetet, även som 
musiker? Jag måste förresten få citera Paul Auster, en av mina 
favoritförfattare: ”He wonders if words aren´t an essential 
element of sex, if talking isn´t finally a more subtle form 
of touching, and if the images dancing in our heads aren´t 
just as important as the bodies we hold in our arms.” (reds. 
anm. Paul Auster, Invisible, s. 181, paperback edition 2010).

MÖjLIGHET ATT TALA I EGEN SAK.
– Musikerns språk är inte bara redskap för skapande. 

det handlar också om att faktiskt få tala i egen sak. Alltför 
länge har musikern suttit stilla och hållit tyst. Men nu har 
alltfler musiker börjat röra sig och börjat tala i egen sak. Sce-
nisk gestaltning har blivit ett redskap även för musiker. Och 
musikern accepterar inte längre att bara andra har något att 
säga om henne eller honom, vare sig det är musikvetare, 
recensenter eller journalister. det är inte något fel på de-

”Min roll som ordförande i KU-nämnden är 
att diskutera olika tänkbara ämnesområden med

enskilda lärare och att uppmuntra dem att 
hitta ett eget utvecklingsområde.”

Text Ove Torstensson   Foto Leif Johansson
Det konstnärliga utvecklings
arbetet – en kort historik

Termen Konstnärligt utvecklingsarbe
te (KU) härstammar från högskolerefor-
men 1977, då de konstnärliga högsko-
lorna i Sverige införlivades i universiteten, 
och därmed försågs med uppdraget att, 
förutom grundutbildning, även bedriva 
forskning. Att se på konstnärliga proces-
ser som en del av det akademiska kun-
skapsbyggandet stod dock inte högt i 
kurs och konstnärliga projekt ansågs då 
varken vara generella eller verifierbara.  
Lösning blev att jämställa det konstnär-
liga arbetet med en viss typ av forskning, 
nämligen utvecklingsarbetet. (I inter-
nationella sammanhang talar man ofta 
om forskningens tre inriktningar: grund-
forskning, tillämpad forskning och ut-
vecklingsarbete.)

Konstnärligt utvecklingsarbete kom 
att kännetecknas av bredd, gränsöver-
skridande ämnesval och metodfrihet. Det 
organiserades i relativt korta projekt och 
dokumenterades i former som var speci-
fika för varje område – för musikområ-
det t ex skivor, festivaler eller konserter. 
Mot slutet av 1990-talet hade den veten-
skapliga metodutvecklingen kommit så 
långt att det starka subjektiva perspekti-

ras verksamhet, menar Hans Hellsten. 
delvis har det varit självvalt. Musikerna 
har deltagit i mystifierandet av Konsten, 
sett den som religion och sig själva som 
präster eller diakoner. det håller inte 
längre. Musik är en ytterst mänsklig 
aktivitet. det är dags att plocka bort 
den religiösa undertonen till förmån 
för ett inspirerande mellanmänskligt 
agerande, spelande, samtalande. Här 
kan forskning och utvecklingsarbete 
spela en stor roll, säger Hans Hellsten.    

För att stödja denna utveckling har 
KU-nämnden initierat en ny skriftse-
rie, – med titeln Forum för musikaliskt 
lärande (ForMuLär) – för publikationer 
av konstnärliga utvecklingsarbeten. Två 
volymer har kommit ut och flera är på 
väg.

KONSERTKONCEPT I FÖRÄNDRING
– Mer och mer tycker jag själv att 

musicerandet i undervisningsrummet 
är minst lika intressant som det i kon-

sertsalen. det är bara olika varianter av 
samma aktivitet. Jag är så trött på in-
ställningen att all övning, all undervis-
ning, alla repetitioner, bara skulle vara 
en förberedelse för konsertsituationen. 
Vi gör musik även när vi undervisar 
och övar, menar jag! 

Konserten i sig förändras också 
mycket idag. Titta bara på vilken oer-
hörd kreativitet och mångfald som visar 
upp sig varje år i Musikhögskolans exa-
menskonserter! Titta också på några av 
våra doktorander, pianisten Francisca 
Skoogh med sina samtalskonserter, där 
även publiken är delaktiga i samtalet 
efter att tonerna klingat ut och sopra-
nen Sara Wiléns operaimprovisationer, 
som vore otänkbara utan publikens 
aktiva deltagande. Och Peter Spissky 
och Nguyen Than Thui som utforskar 
sambanden mellan musikens gester, 
musikerns kroppsspråk (och även köns-
roller), avslutar Hans Hellsten.  

vet i konstnärligt arbete inte längre sågs 
som ett oöverstigligt hinder för att infoga 
även konst i universitetens förråd av kun-
skapsformer. Den konstnärliga forskning-
en gjorde sin entré och forskningsprojekt, 
-karriärer och -finansiering började bli en 
realitet även inom det konstnärliga områ-
det. Konstnärligt utvecklingsarbete finns 
dock kvar i form av självständiga, öppna 
och korta projekt, som möjlig del av den 
konstnärliga forskningen och som väg in 
i denna. 

Vid Musikhögskolan i Malmö fördelar 
Nämnden för konstnärligt utvecklings
arbete medel till olika KU-projekt. Nor-
malt ligger sista dag för ansökan i 
månadsskiftet november/december. Re-
sebidrag, företrädesvis för konferenser, 
fördelas löpande under året.
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Omslagets bakgrundsbild kommer från arkitektritningen av 
nya orgeln i Uppsala domkyrka, vars byggnation låg Lars Ang-
erdal varmt om hjärtat.

Boktiteln Organistpraxis är en ordlek med begreppet ”upp-
förandepraxis”, som är ett nyckelord inom det klassiska musik-
livet under nästan hela 1900-talet. Det betecknade den kun-
skap som man ansåg sig behöva för att ge historisk musik ett 
autentiskt eller tidstroget framförande. Boken är utgiven på 
Verbum Förlag med stöd av Musikhögskolan i Malmö. 

Boken Organistpraxis av organisten Lars Angerdal kom 
1981 och blev direkt en succé. Med boken som hjälp kunde 
organister, från nybörjare till mera erfarna, fördjupa sin för-
ståelse för orgeln och dess musik, bli bättre organister och 
därmed vara till större glädje för gudstjänstdeltagare, kon-
sertpublik och elever. Men de fick inte bara nya kunskaper 
genom boken. Genom författaren kom de också i kontakt 
med erfarenheten, åsikterna och den konstnärliga reflektio-
nen hos en av deras främsta kollegor.

Vid Angerdals bortgång 2006 fanns ett omfattande men 
ofärdigt manus till en reviderad andra utgåva liggande i by-
rålådan. Problemet var att materialet måste göras begripligt 
och användbart i en orgelvärld som hade avlägsnat sig från 
det tidiga 1980-talets värderingar. En del ändringar var 
gjorda i det nya manuskriptet, men det fanns många fler 
ändringar som behövde göras.

– Jag blev uppringd av förläggaren Karin Ekedahl på 
Verbum Förlag, som frågade mig om jag ville slutföra ar-
betet. Jag blev smickrad men också betänksam. Boken blev 
en stor succé när den kom ut för trettio år sedan och nu var 
den på väg att försvinna från marknaden. Frågan var om 
den skulle kunna bli en succé igen, berättar Hans Hellsten 
om projektstarten.

EFTER ATT HANS HELLSTEN fått uppleva ett par åter-
vändsgränder i det metodiska arbetet skulle det till en radikal 
strategi för att lösa upp den gordiska knuten. Hellstens s. k 
Alexanderhugg var dock inte mera dramatiskt än att han 
tog kontakt med sin kollega Hans Fagius, som snart lät sig 
övertalas att ställa sin värdefulla kunskap och erfarenhet till 
förfogande. Tillsammans kunde de undersöka Lars texter, 
skriva vidare, uppmuntra varandra och kritisera varandra när 
så behövdes. Ett klassiskt teamwork var det som situationen 

krävde helt enkelt! detta kan även uttryckas matematiskt 
genom den klassiska formeln: 1 + 1 = 3.

– den intresserade kan ju alltid jämföra de två utgåvorna, 
men då för att förstå två olika epoker – organistpraxis idag 
är ju inte densamma som organistpraxis 1981 och organist-
praxis 2040 kommer förmodligen att vara delvis annorlunda.

– Men vem som skriver vad är egentligen inte så intres-
sant. Det är ett grupparbete. Lars Angerdal, Hans Fagius och 
jag är delar av en tradition. Vi för den vidare, bearbetar den, 
och utgår från att läsarnas tillämpning, reflexion och kritik 
fortsätter omgestaltningen av denna tradition. Referenserna 
är viktiga för att alla som läser ska kunna lita på det som 
skrivs. Man lägger upp sina argument på bordet, så att andra 
kan bedöma hur trovärdigt det är.

– det är min förhoppning att vi genom nyutgåvan av 
Organistpraxis har gjort Lars epokgörande insats från 1981 
rättvisa, avslutar Hans Hellsten.  

Organistens lilla röda 
– version 2.0 
Efter trettio år på marknaden var det 
hög tid för en uppdatering av Lars Ang-
erdals klassiska bok Organistpraxis. 
Hösten 2011 gavs boken ut i en andra 
redigerad utgåva av orgelprofessorerna 
i Malmö respektive Köpenhamn, Hans 
Hellsten och Hans Fagius.

Fyra resor och 
ett bröllop
Musikaliska möten i Kina. Körupplevelser i Sydafrika. Jazz-
klubbsjam i New York. Musikhögskolan Live besöker världens 
kontinenter.

NEw YORK

KAPSTADEN

KUNMING

BEIJING

Text Ove Torstensson
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FÖRSTA GÅNGEN jag blev inbjuden till Kina var 2005. 
då var det genom Hylliepark folkhögskola och min vän, 
konstnären Janerik Johansson, som under många år varit 
gästpedagog på olika konstnärliga universitet i Kina bland 
annat på Yunnan Art University i Kunming. 

Det har knutits starka band mellan Kina och Sverige 
bland annat genom TCG Nordica i Kunming. TCG Nordica 
grundades av Anna Mellergård och där Nobelpristagaren 
Tomas Tranströmer var en viktig stöttepelare för hela pro-
jektet. Tomas Tranströmer invigde också TCG Nordica (T:et 
står just för Tranströmer). Kulturcentret är en byggnad fylld 
av kulturell kreativitet! där finns konst, musik, dans och 
poesi. TCG Nordica samarbetar med Hyllieparks folkhög-
skola i Malmö, som även erbjuder studentutbyte under ett 
år av studietiden. 

DEN HÄR GÅNGEN var jag där tillsammans med några mu-
siker för att medverka i en nutida musikfestival, som pågick 
under åtta dagar. Varje dag gav vi en konsert med varierande 
repertoar och i allt detta föddes också ett spännande sam-
arbete med några av de kinesiska musikerna som vi hade 
magiska konserter tillsammans med. under festivalveckan 
var jag även inbjuden att föreläsa och hålla workshop på 

Om konsten att åka halva jordklotet 
runt och ändå komma hem!

Elisabeth Melander inbjöds till Kina hösten 2011 för att fira ett svensk-kinesiskt 90-årsjubileum i 
Mianchi, Henanprovinsen. Hennes program innehöll representation på öppningsvernissagen med 
en svensk konstnär på museet i Mianchi, invigning av ett nytt museum i Yangshao, medverkan i en 
TV-gala, arkeologi- och konstkonferenser samt ett mäktigt jubileumsfirande i dagarna fem. Hon 
gjorde detta både som artist och som officiell företrädare för Lunds universitet och Musikhögsko-
lan i Malmö. Elisabeth hann även med att delta i en nationell högre musikutbildningskonferens 
samt göra jazzkonserter. 

Text Elisabeth Melander, Lovisa Ståhl  Foto Elisabeth Melander

Yunnan Art university.    
Efter att festivalen var avslutad begav jag mig tillsammans 

med några svenska och kinesiska vänner upp i bergen, till 
Nujiang för att träffa fem ungdomar från Lisofolket, som 
är ett av de 56 minoritetsgrupperna i Kina. Den avslutande 
sträckan åkte vi bil, men när vi hade kört en bra bit tog 
vägen plötsligt slut. Så den sista biten fick vi klättra upp-
för berget mellan risterrasserna för att komma fram till vår 
slutdestination. Vi såg ungdomarna långt borta i horisonten 
och déjavu-känslan var för mig påtaglig, jag visste att jag var 
i Kina. Det jag såg framför mig var fem ungdomar klädda i 
samiska folkdräkter. Solen lyste, luften doftade annorlunda 
och jag påmindes om mitt norrbottniska ursprung.

Vi gick tillsammans in i en sal på en öde restaurang 
där jag och mina svenska vänner framförde en traditionell 
svensk sång. Sen var det Liso-ungdomarnas tur och då börjar 
plötsligt en av killarna jojka. Jag som är från Boden och har 
haft samer nära mig under min uppväxt hade åkt över halva 
jordklotet och kommit hem, så kändes det. Jag kunde inte 
hålla mig, utan jojkade tillbaka till honom medan tårarna 
rann nerför mina kinder. då kände jag verkligen att trots 
att vi är många människor i många länder är det fortfarande 
bara en värld vi lever i, där vi alla är unikt lika.

DET VAR STOR SKILLNAD mellan Kunming 2005 och 
2011. de små butikerna med bara hål i väggen, en säng 
och en kokplatta, hade nu ersatts av skyskrapor. Gatorna 
var fyllda med bilar och det var mycket mer exploaterat än 
för sex år sedan. 

Min resa i november 2011 gick först till Kunming, där 
jag gjorde en jazzkonsert på TCG Nordica tillsammans med 
jazzpianisten Martin Berggren och några kinesiska musiker. 
Några dagar senare fick jag äran att medverka både som 
gäst och sångerska på ett gigantiskt kinesisk-amerikanskt 
bröllop, med gäster från olika delar av världen. Efter det 
bar det av upp till Henanprovinsen och Mianchi för vidare 
repetitioner inför en TV-gala och mitt första möte med den 
kinesiske operasångaren Zhang Tao, som jag skulle sjunga 
en nyskriven duett tillsammans med. 

1921 ÅKTE EN SVENSK GEOLOG och arkeolog, Johan Gun-
nar ”J-G” Andersson, till Kina. Han gjorde utgrävningar 
i Yangshaodistriktet, där han hittade terakotta-skärvor och 

andra fynd, som fick Kina att skriva om hela sin historia. 
Att som inbjuden svensk få vara med och inviga det nya 
Yangshao-museet i Mianchi var en av mina fantastiska upp-
levelser under denna resa. Ett otroligt häftigt museum som 
är designat så att det ser ut som om byggnaden är gjord av 
terakottaskärvor.

Tack vare J-G Andersson började de svensk-kinesiska 
vänskapsbanden att knytas allt hårdare. detta 90-årsfirande 
och jubileum av Yangshao var anledningen till att jag blev 
inbjuden av Kulturdepartementet 2011. Firandet pågick i 
fem dagar och tyngdpunkten låg på arkeologi och konst, 
universitetsutbildning och relationen mellan Sverige och 
Kina. Jag representerade Sverige både som artist och som 
anställd vid Lunds universitet. denna gång stod ett nybyggt 
hotell i Mianchi klart att ta emot alla gäster från de olika 
delarna av världen. det var poliseskort överallt och min 
drottningsvit på hotellet blev minst sagt en stark kontrast 
till boendet i Kunming.

På TV-galan Celebration Gala of Yangshao var jag inbju-

Kinafakta

Yunnan ligger i sydvästra Kina. Här bor ca 47 miljoner 
invånare. Provinsen är känd för sin omväxlande natur 
och kulturella mångfald med det näst högsta antalet et-
niska grupper i landet. 38% tillhör 25 av de 56 erkända 
minoritetsgrupperna i Kina, däribland Lisufolket i Nui
jang. Huvudstaden heter Kunming, en industristad och 
viktig transportknut. Här ligger Yunnan Art University 
och TCG Nordica. 

Henan är Kinas största provins som ligger i landets i öst-
ra del. Det är en utpräglat tätbefolkad jordbruksprovins 
där endast 15% av områdets 100 miljoner invånare bor 
i städer. Zhengzhou är huvudstaden, belägen vid Hu-
ang He, ”Gula Floden”. Byn Yangshao ligger vid flodens 
nedre lopp och har givit namn åt den kultur som den 
svenske arkelogen Johan Gunnar Andersson upptäckte 
på 1920-talet. 

1. Stadsmuren i Xian

2. Nybyggda Yangshao-museet

3. Johan Gunnar Andersson (1921)

4. Välkomstcermoni på Yunnan Art Unversity Campus

Källa: ne.se, wikipedia.se
1.

2.

3.

4.
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den för att sjunga något svenskt men också en duett med den 
kinesiske sångaren. det var en sång tillägnad Yangshao som 
vi själva skulle komponera efter en text på både på kinesiska 
och engelska. Det skulle vara en power-ballad à la Celine 
dion/Andrea Bocelli. Martin Berggren komponerade en 
fantastiskt snygg och häftig låt med maffig orkesterbak-
grund. Vi, Martin och Helena Berggren (piano och flöjt) 
och jag, öppnade vårt 12-minutersprogram med ett svenskt 
folkloristiskt medley, där jag även sjöng på kinesiska för att 
avsluta med duetten tillsammans med Zhang Tao. Vi hade 
en publik på ca 25 000 personer samtidigt som programmet 
sändes över Henanprovinsen, som består av 100 miljoner 
invånare samt några andra kinesiska provinser. En intressant 
kulturell erfarenhet var att vi fick kämpa för att få spela och 
sjunga live, eftersom det inte är något man gör på större kon-
serter eller i direktsända TV-program i Kina. Man sjunger 
och spelar playback till stora orkesterbakgrunder så att allt 
ska låta perfekt och inget oförutsett skall hända. Alltså, den 
instrumentala och röstliga formen blir bekvämt nog, helt 
ovidkommande.  

DAGEN EFTER var det en stor arkeologikonferens i samma 
arena som TV-galan med efterföljande invigning av Yangs-
haomuseet och studiebesök på utgrävningsplatsen i Yangs-
hao. Ytterligare en erfarenhet: Då hierarki är viktigt i Kina 
var varje stol under konferensen namnade så att man skulle 

hamna på rätt plats och i rätt rangordning. Jag hade som tur 
var lärt mig hur mitt namn såg ut i kinesiska tecken, vilket 
var en klar fördel i detta läge bland hundratals röda stolar…

INNAN jAG ÅKTE IVÄG TILL KINA, blev jag av presidenten 
Wu We Min  på Yunnan Art University i Kunming inbjuden 
till en nationell konferens för Kinas högre utbildningar inom 
de konstnärliga områdena musik, konst, dans och arkitektur. 
Vid detta tillfälle träffades representanter för 124 konstnär-
liga utbildningar för att prata om utbildningsvarianter, tim-
fördelning, kursplaner och internationellt samarbete. Vad 
jag inte visste i förväg fick jag veta när jag på morgonen 
anlände till konferensbyggnaden. I programmet stod att 
jag skulle hålla ett 25-minuterstal, där jag skulle berätta om 
Lunds universitet och Musikhögskolan i Malmö. Hur väl jag 
lyckades nå ut med mitt budskap är alltid vanskligt att själv 
bedöma. Men, jag blev uppmuntrad över att bli välkomnad 
tillbaka till Kina med inbjudan till några av de konstnärliga 
universiteten för att föreläsa, undervisa och ge konserter. 
Något jag verkligen ser fram emot att få göra inom en snar 
framtid!  

5. Välkomstcermoni Yunnan Art University Campus

6. Elisabeth Melander tillsammans med presidenten Wu We Min för 
Yunnan Art Univesity.

7.Repetition inför TV-framträdandet tillsammans med Zhang Tao samt 
Martin och Helena Berggren. 

8. På cykel vid stadsmuren i Xian.

AS A CHINESE MUSICIAN, erhu player and teacher, I have 
visited many countries in Europe. In November 2011, I ac-
cepted the invitation to visit the quiet and beautiful country, 
Sweden, to hold performances and lectures. Visiting Sweden 
and the Malmö Academy of Music left indelible impressions 
in my mind. In these Sweden days, beside my performan-
ces, lectures, excursions and visiting interesting lessons, there 
were no disturbing phone calls, heavy traffic or numerous 
meetings, as in my every day life in Beijing. I felt very calm 
and relaxed.

It was a little bit challenging for me to lecture in English. 
The lecture was about history and development of Chinese 
folk music. For more than two hours I introduced the cul-
ture of ancient Chinese music and folk music characteristics 
for the students at the world music department. They felt 
admiration about China’s long music history and the variety 
of folk music in China. As a Chinese musician, I felt hap-
piness and pride to make this presentation.

I held two erhu recitals, in the Malmö Academy of Music 
Concert Hall and in Caroli church. Many Swedes had not 
heard my instrument erhu before, and I was happy to no-
tice that they were astonished by the sound of such a small 
instrument with such a powerful and moving sound. The 
acoustics in Caroli church was great. I could feel everyone 
listening with big interest, and I felt really inspired to give 
my best of sublime expression, the true soul of music.
Bird song, Moon night and Beautiful night, Happy songs of 
Xiangjian River, Lady Meng Jiang, The Moon reflection on the 

Det är inte varje dag Musikhögskolan i Malmö 
får gäster från Kina, men i november förra 
året kom Lingling Liang, professor i det kine-
siska stråkinstrumentet erhu vid China Con-
servatory i Beijing för att hålla workshop och 
konserter inom ramen för ett utbytesprojekt 
med Björn Roslund, lektor i musikteori vid 
Musikhögskolan. Här följer Lingling Liangs 
personliga rader som sammanfattar hennes 
egna upplevelser och tankar om och kring 
Sverigebesöket.

Hälsning från China Conservatory i Beijing
Huishan spring, A Flower, A Brothers Return, Racing horses… 
these classic erhu pieces played in the distant foreign country, 
making Chinese folk music more and more recognized by the 
world. By searching for “Lingling Liang” on Youtube, my 
concert can be enjoyed by everyone, everywhere.

Björn Roslund, also my erhu student, accompanied me 
on piano in my two concerts, and he quickly catched the 
characteristics of Chinese music, not least in my own com-
position Autumn Passed.

It was a very rare and valuable experience for me to visit 
some of the courses in the Malmö Academy of Music: flute 
lessons with Jörgen Tånnander, jazz piano lessons with Håkan
Rydin, classical piano open class with Hans Pålsson, and 
ear training classes with Björn Roslund. Every one of these 
teachers very politely changed Swedish to English for me in 
the lessons.

This musical journey has given me many good impres-
sions, I am also closer to my erhu, it has opened new doors 
for me, and it made me feel more rich and colourful. The 
Swedish and Chinese folk songs have much in common: 
strong beautiful melodies, sadness, happyness ... The music 
over-bridge the language barriers and geographical bounda-
ries. I will definitely come back again! Thank you, all of you 
who visited my concerts, sharing my music with me.

Liang Lingling
Erhu professor, China Conservatory, Beijing
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Körundervisning  
i Kapstaden
Musiklärarstudenten Ida Westberg besökte University of Western Cape under en 
resa till Sydafrika i höstas. Här träffade hon lärare och studenter på Performing Arts 
Centre och deltog under repetitionerna med universitetets studentkör. 

Text & Foto Ida Westberg

UNIVERSITy OF WESTERN CAPE 
(UWC) öppnades 1960 av den dåva-
rande Sydafrikanska regeringen och var 
enbart öppen för färgade studenter, 
men lärarkåren var till största delen vit.  
Skolan styrdes helt av university of 
South Africa, ett av världens största 
universitet och lärarkåren stödde Apar-
theid. Apartheid är en benämning på 
den rasåtskillnadspolitik och det sam-
hällssystem som rådde 1948 – 1994 i 
Sydafrika. Sydafrika är tyvärr än idag 
enormt segregerat. Begreppen vit, svart 
och färgad används fortfarande för att 
beskriva landets befolkning.

Tack vare många studenters aktiva 
motstånd till apartheid lyckades skolan 
distansera sig allt mer från det. 1982 
blev skolan helt självständig och utta-
lade sig emot apartheid. det fanns tidi-
gare en musikutbildning vid skolan 
men den lades ner, och de nuvarande 
fristående musikkurserna läser studen-
terna utöver sin ordinarie utbildning. 

CAMPUS ÄR ETT STORT OMRÅDE 
men byggnaderna är förhållandevis 
små och ser inte särskilt nybyggda eller 
moderna ut. En säkerhetsvakt kollar 
igenom hyrbilen innan vi får köra in på 

området. Jag och Robert parkerar utan-
för en av de största byggnaderna, som 
är mycket nyare och modernare än alla 
de andra. Vi går in i foajén, en stor sal 
med högt i tak och en mezzaninlik-
nande övervåning. Vi möts av biljard-
bord och spelmaskiner, små stånd där 
det säljs frukt, smycken, håraccessoarer 
och andra nödvändigheter, en kiosk 
och lunchservering, men det är samti-
digt en studiesal fylld med bord och 
bänkar. Vid en bankomat står två be-
väpnade vakter och väntar på killen 
som fyller på bankomaten med pengar. 
Elev- och lärarkåren domineras av fär-

gade och därför får vi många blickar 
efter oss när vi vandrar igenom salen, 
men många ler mot oss och undrar sä-
kert vad vi gör där!

Längre bort på campusområdet, 
alldeles i utkanten, ligger Performing 
Arts Centre (PAC). Vi möts av recep-
tionisten Heidi Baston, som jag talats 
vid med tidigare. Vi blir varmt välkom-
nade och från ett rum bredvid hör vi 
tonerna från ett piano – där sitter  
Henriette Weber, föreståndare för PAC 
och hjälper en student med ett piano-
stycke. I anslutning till detta rum har 
hon sitt kontor, och där blir vi bjudna 
på kaffe innan Peter Roux kommer. 
det är honom jag har stämt träff med, 
det är hans körlektion jag ska besöka. 
Vi har tillsammans ett långt samtal där 
jag berättar om mina studier vid Mu-
sikhögskolan i Malmö och om mitt 
arbete med Malmö Högskolas student-
kör.

 de berättar om skolans bakgrund, 
om deras önskan att expandera. Skolan 
erbjuder i nuläget endast musikklasser 
för redan befintliga studenter; i form av 
studentkör, studentensemble och även 
stråkkvartett. Peter och Henriette ser 
gärna att det blir som det varit tidigare; 
att man ska kunna söka särskilda mu-
sikkurser och bli musikstuderande på 

heltid. Peter förklarar att studentkören 
vid UWC inte är en traditionell syda-
frikansk kör, utan de jobbar med väs-
terländsk musik. 

Både Peter och Henriette är väldigt 
intresserade av ett svenskt samarbete, 
de vill inspireras av hur andra skolor 
jobbar och upprätta ett samarbete med 
besök mellan studenter och lärare. det 
är en ära för dem båda att jag är på be-
sök och de har många frågor. 

STRAx INNAN KÖRLEKTIONEN 
skall börja märker jag att det inte finns 
stolar till alla i salen och Peter förklarar 
att studenterna står upp under lektio-
nerna. ”Men om man blir trött i be-
nen”, frågar jag? ”då sätter man sig en 
stund!” svarar Peter med ett leende.  
Han börjar med att sjunga upp kören, 
och jobbar en hel del med samklangs-
övningar. Många liknar de övningar jag 
stött på i Sverige. Han ber även mig 
sjunga upp kören, och trots att det var 
några uppsjungningar de inte stött på 
tidigare så var de förhållandevis lika. 
Eftersom de har Sverigebesök beslutar 
sig Peter för att visa upp några av de 
stycken de behärskar bäst, och vi får 
bland annat avnjuta ett traditionellt 
stycke på afrikaan som heter Ek soek na 
my Dina. Just denna vecka skall kören 

repetera tillsammans med en stråkkvar-
tett inför ett uppspel och lektionen är 
tvungen att kortas ner. Peter ber mig att 
lära ut en låt före lektionens slut, och 
jag lär på gehör ut ett fyrstämmigt ar-
rangemang på en bufärdsmarch av An-
ders Nyberg, något som blir väldigt 
populärt! En av sopranerna börjar ge-
nast nynna på Kom från Kay Pollack-
filmen Så som i himmelen och tror att 
det är denna vi ska sjunga.

Vi sjunger i tio minuter innan 
stråkkvartetten kommer in, och nu blir 
det repetition inför den gemensamma 
konserten. När vi är färdiga kommer 
några studenter fram till mig och ställer 
frågor om Sverige och mina musikstu-
dier. En student berättar att hon sjung-
it svenska visor på ett körläger i Europa. 
Peter och Henriette tar återigen upp 
förslaget om ett samarbete, och jag lo-
var att sprida detta när jag är hemma i 
Sverige igen. 

När vi lämnar UWC söker säker-
hetsvakten igenom bilen innan bom-
men öppnas och vi får köra därifrån. 
det har börjat duggregna och molnen 
hänger nära marken när vi kör igenom 
förorten Bellville på väg ut ur Kapsta-
den. 

Vill du komma i kontakt med Peter Roux eller Henriette 
weber på University of western Cape? Kontakta Ida west
berg via mail: ida_westberg@hotmail.com

1. Repetition med stråkvartett. Unversitetets studentkör är ingen tradi-
tionell sydafrikansk kör utan jobbar med västerländsk musik. 

2. Ida Westberg lär ut ett 4-stämmigt arrangemang av Anders Nyberg. 
En av sopranerna börjar genast nynna på ”Kom” från kay Pollacks film 
”Så som i himmelen”.  

3. Henriette Weber, ida Westberg och Peter Roux.1.

2.

3.
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UNDER VÅREN 2011 DELTOG jAG i en tävling som hette 
Blekinge Sångtalang som arrangerades av Musik i Blekinge. 
Tävlingen gick ut på att de tävlande skulle sjunga med ett 
lokalt storband, Carlshamn Punsch Big Band, och åka på 
en turné i Blekinge där publiken fick rösta på sin favorit. 
Vinnaren skulle få en resa till New York och en chans att 
uppträda på den legendariska jazzklubben Birdland.

under den här perioden hade jag rätt mycket annat för 
mig, det var mycket som skulle planeras, jag skulle gifta mig 
den 23:e april. Resultatet av rösträkningarna kungjordes i 
radio bara dagarna innan jag skulle gifta mig och jag sa till 
min blivande fru att om jag vinner så tar vi bröllopsresan i 
New York. Sagt och gjort. Jag vann, och ett halvår senare 
begav vi oss till New York.

Varken jag eller min fru hade varit i New York, eller för 

den delen uSA, tidigare och det blev verkligen en upple-
velse utöver det vanliga. Vårt första musikaliska stopp var 
på the Majestic Theatre på Broadway för att på lördagskväl-
len se The Phantom of the Opera, en musikal som vi båda 
tycker väldigt mycket om. Vilken otroligt proffsig uppsätt-
ning! (Som den inbitne musikal-nörd jag är kunde jag glatt 
konstatera att denna uppsättning var bättre än den jag såg 
i London för snart tio år sedan). Fantastiska sångare och 
dansare och orkestern var kanon (från våra platser kunde vi 
med en liten ansträngning kika ner i orkesterdiket).

DAGEN EFTER bar det iväg till resans höjdpunkt; Birdland!
Jag kan villigt erkänna min okunskap när det kommer till 
jazz i största allmänhet, men till och med jag kände till denna 
legendariska plats. Vi blev insläppta bakvägen och det drog 
ihop sig till repetition med musikerna. Vi stod där i en helt 
tom konsertlokal, som var mycket mindre till ytan än vad jag 
väntat mig, och kände in atmosfären. det hängde affischer 
och svartvita foton över väggarna med alla stora artister som 
uppträtt där före mig och jag kan lugnt säga att det satte lite 
press på mig.

Efter en stund dök musikerna upp en efter en. det var 
Birdlands eget husband som skulle ackompanjera mig. Ban-
det leddes av en gitarrist vid namn John Hart. Bemötandet 
var väldigt icke-amerikanskt, varmt och välkomnande och 
det kändes jättebra. Vi hade en timmes repetition och då 
lossnade alla spänningar; med en sådan uppbackning kan 
det inte gå fel. Jag hade skickat noter i förväg till ägaren, 
men de hade inte nått fram till musikerna, men det var inget 
hinder. de sneglade lite på noterna, varav en var en svensk 
jazzballad som de aldrig hört förut, och sa ”Inga problem, 
nu kör vi!”

När dörrarna öppnades fylldes lokalen snabbt av gäster 
som började beställa in mat och kl 18 bad ägaren om en 
varm hand för ”Mr david Akkesoon”. det var en overklig 
känsla att sjunga på Birdland och det är svårt att beskriva 
hur det gick.

Min fru var i alla fall stolt och konstaterade att jag abso-

Det är alltid roligt att höra när det 
går bra för våra utexaminerade 
studenter i yrkeslivet. I höstas 
fick David Åkesson, som arbetar 
som sångpedagog i Karlshamn, 
åka till New York efter att ha 
vunnit Blekinge Sångtalang 
2011. Förutom resan innehöll 
priset ett uppträdande på 
legendariska jazzklubben 
Birdland. Som om nu detta 
inte var nog – David passade 
på att gifta sig också i lagom 
tid för att förlägga bröllops-
resan till ”The Big Apple”. 

Drömgig på 
Birdland

lut inte gjort bort mig och ägaren välkomnade mig tillbaka 
närhelst jag så önskade. det måste ses som ett gott betyg.

SOM KURIOSA KAN NÄMNAS att jag efter mitt framträ-
dande blev haffad av en 80-årig herre som på klingande stock-
holmska bad mig signera hans programblad. Han besökte 
Birdland för tredje gången för att fira sin 80-årsdag, de båda 
tidigare gångerna var 1951 och 1954, och han var väldigt glad 
att äntligen få se en svensk på scenen.

det sägs att man i New York alltid träffar någon man 
känner. det gjorde även jag. På översta våningen på Mu-
seum of Modern Art sprang jag på min gamla gehörslärare på 
Musikhögskolan, Håkan Andersson, (en man som säkerligen 
kan bekräfta min okunskap inom jazz). Tyvärr kunde jag inte 
bjuda in honom till Birdland, då vi sågs efter konserten, men 
det var trevligt att ses ändå. 

Sammanfattningsvis var resan fulländad på alla sätt och 
vis. Jag och min fru fick en fantastisk och oförglömlig bröl-
lopsresa och jag fick ett minne för livet i och med mitt fram-
trädande och jag hoppas verkligen på en repris längre fram. 
Jag vill också passa på att tacka alla mina fantastiska lärare på 
Musikhögskolan i Malmö för allt ni lärt mig, utan er hade jag 
utan tvivel gjort bort mig totalt på Birdland.  

Text David Åkesson Foto David Åkesson, Leif Johansson
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VI HAR STÄMT MÖTE för en intervju 
i skånska Skillinge, där stipendiaten är 
mantalsskriven. Så här i början av mars 
är det lilla samhället mest en slumrande 
skönhet, vackert beläget i det kuperade 
österlenska landskapet. Men dagen till 
ära skiner solen och man märker att 
den av fiske och turism så präglade byg-
den börjar vakna till liv inför en ny sä-
song. Som given centralpunkt ligger 
hamnkrogen, som efter en tids ned-
gång fått ny krögare, som renoverat och 
nu storsatsar inför årets turistanstorm-
ning. Generöst blir vår trio insläppta 
för en lunch, trots att man egentligen 
inte öppnar för lunchgäster förrän 
veckan efter.

DAGENS HUVUDPERSON, Nils 
Landgren, dyker upp med en röd hals-
duk, väl matchande den svarta vinter-
rocken. Min kollega lyser upp när han 
tänker på den kommande fotografe-
ringen. Vi sätter oss till bords i den 
ljusa och luftiga delen av restaurangen. 
Jag inleder intervjun med den själv-
klara frågan hur det kändes att få priset 
och om han är bekant med Sir George 
Martin, mannen som har givet priset 
sitt namn?

– det kändes overkligt. Jag skrek 
rätt ut ”Är du inte klok!”, återger Nils 

Sir George Martin Music Award 2012:

Gränslös musikfilantrop 
med röd trombon
Han är en av Sveriges mest mångsidiga musiker som med stor konstnärlig tyngd 
verkar inom olika stilar som jazz, funk, folkmusik och rock. Han är bosatt i Skåne, 
men har hela världen som sitt arbetsfält. 

det överrumplande telefonsamtalet.
– Jag känner inte George Martin, 

men har faktiskt träffat honom en gång 
i mitten av 80-talet på en lunchrestau-
rang i Stockholm tillsammans med Lill 
Lindfors och hennes producent. Pro-
ducenten undrade om vi inte ville 
komma och sätta oss vid samma bord 
och prata musik, vilket vi såklart tack-
ade ja till. George gjorde ett mycket 
trevligt och verserat intryck på mig. 
Han frågade mig om jag ville ha fram-
gång i mitt trombonmusicerande. Jag 
svarade väl ja, antar jag. Han ställde då 
frågan om jag ville göra en skiva med 
trombon och stråkar. då var jag ung 
och tuff och hade andra idéer om vad 
jag ville göra. Så det blev inget – då. 
Men för tio år sedan var jag redo att ta 
till mig hans idé. Då gjorde jag en plat-
ta med stråkar. Skivan heter Sentimen-
tal Journey. 

SIR GEORGE MARTIN ÄR ju främst 
känd som producent åt popgruppen 
The Beatles under 1960-talet. Hur är 
det ställt med kunskaperna om deras 
musik?

– The Beatles har tillhört mina fa-
voriter ända sedan jag var 7 år. Jag skrek 
oavbrutet i tre minuter när de spelade 
She Loves You första gången live i TV. 

Namn
Nils Lennart Landgren

Född
1956 (ingår därmed i berömda 
årgången med bl a Björn Borg, 
Ingemar Stenmark och Frank 
Andersson). 

Familj
Hustrun Beatrice Järås, skådespe-
lerska

Bor 
Hus i Skillinge, söder om Simris-
hamn sedan 1997. 

Trombon
Egendesignad röd Yamaha från 
1986

Text Ove Torstensson Foto Leif Johansson
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Men då insåg man ju inte att det fanns 
någon bakom killarna som skötte spa-
karna i inspelningsstudion och som 
tillförde så mycket musikaliskt. det har 
jag förstått i efterhand. det kan inte ha 
varit helt lätt att få ihop deras unika 
sound. det måste ha spretat åt alla möj-
liga håll i början.

jAG STÄLLER OCKSÅ DEN ANDRA 
näst intill oundvikliga frågan, nämli-
gen vad han tänker spendera prissum-
man på.

– Jag har börjat fundera på det även 
om jag inte har bestämt mig ännu. En 
del av pengarna skulle jag vilja skänka 
till ett projekt i Kenya som samlar in 
begagnade instrument till barn i slum-
områden. Jag vill verkligen göra någon-
ting för dessa utsatta barn i ett av Afri-
kas värsta slumområden. Jag har redan 
givet en del pengar tillsammans med 
min grupp Funk Unit. Sedan vi släppte 
CD:n Funk for Life våren 2010 går 

1 Euro per såld skiva till organisationen 
Läkare utan gränser. Jag känner att jag 
vill göra något för dessa utsatta barn, 
även om behoven är oändliga! 

Sedan tre år tillbaka ger jag också 
pengar till ett utbildningsprojekt som 
jag startade för ett antal år sedan, där 
jag tillsammans med andra finansierar 
maten i en skola med 250 barn i Afrikas 
värsta slumområde Kiberia, beläget i 
Kenyas huvudstad Nairobi. Genom 
projektet får alla barn mat tre gånger 
om dagen. detta att de får mat är en 
viktig drivkraft till att de faktiskt kom-
mer till skolan och lär sig något. Får de 
ingen mat är risken stor att de stannar 
hemma.

Sedan vet jag också att huset där-
hemma är i behov av renovering, så en 
del av prissumman får väl gå dit också.

SIN EGEN HÖGSKOLEUTBILDNING 
fick han på Musikhögskolan Ingesund 
i Arvika. 

– Jag hade en väldigt förstående lä-
rare i Ingemar Roos, som lät mig hålla 
på med mitt experimenterande. Jag 
lärde mig det klassiska trombonspelet 
på dagarna. Jazz fick vi studenter ägna 
oss åt på nätterna när lärarna åkt hem. 
Efter en tid på skolan kom jag in i en 
livskris. Jag ställde mig själv frågan var-
för jag var där överhuvudtaget. Jag kom 
dock fram till att det här med musik är 
det enda jag vill hålla på med. Jag kän-
ner mig verkligen inte genrebunden 
annat än till trombongenren. 

FÖRUTOM SITT KARAKTÄRISTISKA 
INSTRUMENT, den röda trombonen, 
sjunger han på sina skivor samtidigt 
som han på senare tid även axlar mu-
sikproducentens roll. Som om nu detta 
inte vore nog jobbar han som chef för 
ett par jazzfestivaler också, både på 
hemmaplan och i Berlin, som är störst 
i sitt slag i hela Tyskland. då handlar 
det mycket om att lyssna på massor av 
musik med andra artister, både kända 
och mindre kända för att kunna välja 
ett spännande program. 

Jag frågar honom om han har något 
gott råd till en ung människa, som äls-
kar musik och som funderar på musi-
keryrket.

– Öva som f:n, men se till att ha så 
roligt du bara kan under tiden. Man får 

inte förlora sig i övningshysteri. Fun-
dera på vad du vill göra? Världen efter 
yrkesutbildningen är verkligen annor-
lunda än vad man förväntar sig när 
man söker in. Kom ihåg att det alltid 
finns plats för en till, men man måste 
hitta det där hålet, där man kan passa 
in. Viktigt är att man har ett mål med 
det man gör. Man måste också våga 
ifrågasätta, inte bara läraren utan även 
sig själv och experimentera för att hitta 
den där tonen som är unik. Musik är en 
oslagbar kommunikationsform. Man 
kan verkligen beröra andra människor 
och man kan göra något tillsammans. 
Inte minst att musicera över ålders-
gränserna är underbart! Gruppdynami-
ken när många människor träffas och 
arbetar tillsammans är mycket mer ut-
vecklande än när man bara är två.

EFTERMIDDAGSSOLEN FORSÄTTER 
ENVIST att lysa in genom fönstret och 
ger för ett ögonblick sken av att våren 
redan är här. Berättelsen från en stor 
filantrop, som inser och fullt utnyttjar 
sig av musikens gränslösa möjligheter, 
är upplyftande att lyssna på. Hela tiden 
har han fokus på möjligheterna och 

inte problemen. 
Lugnet lägrar sig snart sig runt 

lunchbordet, där inte ens en mobiltele-
fon ger ljud ifrån sig. den goda lun-
chen med kaffe och chokladmousse 
som fin avrundning förstärker den 
meditativa känslan av harmoni. När vi 
till slut förnimmer det omisskännliga 
ljudet av en dammsugare i kulisserna 
anar vi att personalen även vill städa 
under vårt bord inför kvällens nya om-
gång middagsgäster.

Väl ute i friska luften märker jag att 
solskenet än en gång bedragit mig med 

sitt varma sken. Vintern håller fortfa-
rande oss och det lilla samhället Skil-
linge med sina tusen invånare i ett sta-
digt grepp. Efter avslutad fotosession är 
det dags att ta farväl. Men först förstör 
vi Nils sköna promenad den dryga ki-
lometern hem längs med havet genom 
att erbjuda skjuts, eftersom vi ändå ska 
åt samma håll. 

Visst är det ett privilegium att hel-
hjärtat få lov att göra det man brinner 
för mest av allt. Samtidigt som man 
kan bo i det lilla men verka i det stora!    

Nils Landgren tillsammans med krögaren Peter Hilber utanför nyöppnade Skillinge Hamnkrog. 

”Nils Landgren är en outtröttlig ambassadör för den svenska 
musiken. Likt en upptäcktsresande korsar han alla gränser – 
såväl genre som geografi. Så som George Martin en gång ledde 
”the British Invasion” så har Nils Landgren anfört en svensk 
jazzvåg. En mångsidig, orädd och entusiasmerande musiker 
som från sin skånska bas ser en värld utan gränser.”
STYRELSEN FÖR SIR GEORGE MARTIN MUSIC AwARD Sir George Martin Music Award

Sir George Martin Music Award är på 
100 000 kr och sponsras av Sparbanken 
Öresund. Den 2 maj kommer det att delas ut 
vid en stor galakväll på Palladium i Malmö. Pri-
set kan delas ut till en person som har verkat i 
Sir George Martins anda som producent, kom-
positör, arrangör, dirigent eller musiker. Prista-
garen ska vara en (eller flera) fysiska personer 
bosatta i Skåne och/eller ha utfört sin gärning 
i Skåne. Sir George Martin utnämndes till he-
dersdoktor vid Lunds universitet/Musikhögsko-
lan i Malmö år 2010.

Senaste skivan
The Moon, The Stars And You 
där han både spelar trombon och 
sjunger. Första skivan Planet Rock 
kom 1983. Övriga skivor i ur-
val: The First Unit (1992), Ballads 
(1993/98), Gotland (1996), Senti
mental Journey (2002), m. fl.

Festivalarrangör
Har tillsammans med sin hustru 
tagit över festivalen Jazz under 
stjärnorna i närbelägna Brantevik 
sedan 5 år tillbaka.

Hemlig dröm
Vill bli hobbyfotograf men glöm-
mer ständigt kameran hemma!

Sommarplaner
Artistic Director vid Jazz Baltica Fes-
tival i Tyskland 28 juni – 1 juli 

Mer om karriären
www.nilslandgren.com
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DET HAR VARIT EN HEKTISK period 
för Anna-Lena. Intervjuerna i radio, 
TV och tidningar har avlöst varandra. 
Hennes respons på detta är ren och skär 
glädje:

– det finns nu en metod i sång som 
kan ge otroligt många effekter om man 
använder den på rätt sätt, vilket känns 
helt fantastiskt! Tränar jag med röret så 
kan jag sjunga arior som jag normalt 
inte skulle kunna annars. 

MEN VARFÖR SjUNGA I GLASRÖR? 
Anna-Lena har länge sökt efter en fun-
damental pedagogisk metod som skulle 
kunna användas för att utveckla sång-
rösten. Som sångpedagog möter hon 
dagligen sångare som av olika anled-
ningar inte får rösten på plats. detta 
har även hon själv upplevt som kör-
sångare. under sin masterutbildning i 
logopedi vid Lunds universitet kom 
hon i kontakt med en teknik där man 
använde glasrör vid rehabilitering av 
sjuka och trötta röster. Genom att fo-
nera i glasrör placerade i vatten masse-
ras struphuvudet och stämbanden. 

– den här tekniken användes ju 
bara för tal så jag började med att göra 
en talstudie. När jag sedan gick vidare 
till sången hade jag en utgångspunkt. 
då handlade det ju inte längre om re-
habilitering utan jag var ute efter vilka 
effekter röret kunde ge sångtekniskt. 

detta tillsammans med det faktum 
att försökspersonerna har varit helt 
friska från början till slut har gjort stu-

dien en aning kontroversiell. Gränsen 
mellan tal och logopedi å ena sidan 
och sångpedagogik å andra sidan har 
varit mycket tydlig. 

 – Jag är väldigt stolt över den tvär-
vetenskapliga aspekten i studien. Lo-
gopedi, kognitionsvetenskap, psyko-
logi och sångpedagogik – jag har 
behövt alla de här bitarna för att kom-
ma fram till det jag har gjort.

RESULTATET ByGGER PÅ de subjek-
tiva upplevelserna som de deltagande 
studenterna har erfarit när de har an-
vänt glasröret 20 minuter, två gånger 
varje dag, under en period på två 
veckor. Studenternas upplevelser visar 
att sångteknik handlar om så mycket 
mer än rena tekniska övningar. För-
ankring i kroppen, medvetenhet och 
självförtroende både påverkar och på-
verkas av det här sammanhanget. 

– När jag använder glasröret får jag 
kontroll, jag blir lyssnande, jag ser vad 
som händer och jag känner att jag 
kan. Sjunger jag för starkt får jag vat-
ten över hela golvet, säger Anna-Lena 
och berättar om en student som med 
hjälp av fonotationsröret ökat sitt om-
fång med flera toner. Vetskapen om 
att jag kan är oerhört viktig. Får man 
hela tiden höra att man inte kan, att 
man saknar sångröst, ja då kan man 
till slut inte.

 – Jag vägrar tro på föreställningen 
om att man inte har en sångröst. Jag 
har studenter som har problem med 

att sjunga rent men det behöver inte 
enbart röra sig om någon genetisk för-
måga. Mycket av detta har med miljön 
att göra och hur mycket man har fått 
sjunga exempelvis under sin uppväxt. 
det finns ju musiker som inte kan 
dansa, men som ändå har rytmkänsla 
och de som sjunger orent behöver inte 
vara omusikaliska. Skulle man plocka 
ut mitt struphuvud och lägga det bred-
vid en kvinnlig storsångares, skulle 
man säkert  inte se någon nämnvärd 
skillnad. Men fonationsröret ger, enligt 
min studie, funktionella effekter på 
sångrösten som täthet, djup, höjd och 
dynamik.

ANNA-LENA UNDERSTRyKER att 
man inte ska prova detta själv, till ex-
empel med sugrör. För det är inte röret 
i sig som är det viktigaste utan effek-
terna som det genererar. På sikt ska 
man lära sig att sjunga utan fonota-
tionsröret. För detta krävs en välför-
ankrad kunskap och förståelse. därför 
planerar Anna-Lena att skriva en in-
struktionsbok och utveckla ett certifie-
ringssystem för dem som är intressera-
de av att lära ut metoden. 

– detta är en innovation som ska 
hjälpa och inspirera människor som 
ofta använder sin sångröst. det gäller 
t.ex. körsångare, dirigenter, musiklära-
re, präster och kyrkomusiker. de skulle 
på ett enkelt sätt kunna förbättra sina 
sångröster.  

Rörande röstträning
För Anna-Lena Tideman är rösten allt. Som sångpedagog arbetar hon med studen-
ter på Musikhögskolans musiker- och musiklärarutbildningar och hjälper dem att 
utveckla sina röster. Studien om fonotationsrören har väckt stor uppmärksamhet 
även utanför sångarvärlden och nu vill alla sjunga i rör. 

Anna-Lena Tideman undervisar sångstudenterna Josefine Erlingsson, Jenny Fransson 
och Josefine Eckerström med fonotationsröret. (Foto Gunnar Menander)

Text Lovisa Jones Foto Leif Johansson



48 49Musikhögskolan Live nr 5 2012 Musikhögskolan Live nr 5 2012

Hur ser du på ditt uppdrag?
– uppdraget är både spännande, 

intressant och inte minst utmanande. 
Musikhögskolan i Malmö har ett väl-
digt gott rykte, vilket jag dagligen får 
bevis för när jag företräder skolan, och 
det är roligt att få vara med och ut-
veckla detta starka varumärke ytterli-
gare.

Inte minst fantastiskt är att det år-
ligen går att genomföra så många stora 
projekt i skolans regi förutom den or-
dinarie verksamheten. detta läsår fira-
de t ex rytmikutbildningen 50 år vid 
skolan och rockutbildningen passade 
på att manifestera sina 20 år som själv-
ständig profil. Sedan genomfördes nu-
tida musikfestivalen Connect i novem-
ber förra året och nu senast en 
stråkfestival, Malmö International 
String Festival, i mars. Och detta är 
bara ett axplock ur det rika utbudet. 
Likaså syns – och hörs – Musikhögsko-
lans lärare ofta i det professionella mu-
sik- och kulturlivet, något som också 
starkt bidrar till den positiva bilden. 
Att vara med och stötta och på olika 
sätt bidra till att utveckla vår verksam-
het för framtiden, både genom inre och 
yttre arbete, är centralt.

Vilka områden kommer du att prio-
ritera?

– Inom kort står vi inför ett gene-
rationsskifte för personalens del. Inom 

Storm tar täten
som ny prefekt 
Rekrytering av ny kompetens och omlokalisering står på agendan för komposi-
tören, läraren och cineasten Staffan Storm som utsetts till Musikhögskolans nye 
prefekt. 

några år kommer flera lärare och TA-
personal att gå i pension och det blir en 
utmaning att rekrytera ny kompetens 
inom dessa områden. Likaså frågan om 
studentrekrytering. Våra utbildningar 
har generellt sett ett starkt söktryck, 
men det finns områden som behöver 
förstärkas också här.

En annan viktig fråga på agendan 
sedan ett par år tillbaka är Musikhög-
skolans lokalisering. detta är en fram-
tidsstrategiskt mycket viktig fråga för 
oss, främst av rekryteringsmässiga skäl. 
Frågan måste utredas grundligt. Den 
springande punkten just nu är i vilken 
utsträckning vi kan få kostnadstäck-
ning för den investering och ökade hy-
reskostnad som en nylokalisering inne-
bär. det får inte bli ett projekt som 
äventyrar vår verksamhet – ett vackert 
skal utan resurser till innehåll har ingen 
glädje av. 

Vad gör du när du vill koppla av?
– det blir väldigt mycket musik på 

fritiden också. Jag erkänner gärna en 
viss nördighet inom skivsamlarområ-
det. det har under åren växt fram en 
samling på ett antal tusen cd- och lp-
skivor. Ärligt talat har jag tappat räk-
ningen på det exakta antalet ... Film är 
ett annat intresse. Jag försöker också 
hinna med att läsa så mycket som möj-
ligt, både skönlitteratur och facklittera-
tur av olika slag.  

Namn
Staffan Storm

Bor
Malmö

Uppväxt
Karlskrona

Yrkeskarriär i korthet
Avslutad kompositionsutbildning 
vid Musikhögskolan 1993, däref-
ter verksam som kompositör med 
drygt 100-talet verk hittills. Lära-
re fr o m 1993 i bl a komposition, 
satslära, musik och samhälle. 
Diverse uppdrag i musiklivet för 
bl a Rikskonserter och Konstnärs-
nämnden. Bitr. prefekt 50% fr o m 
2006. Tillförordnad prefekt fr o m 
1 april 2011.

Aktuell
Utsedd för uppdraget att vara pre-
fekt vid Musikhögskolan i Malmö 
för en treårsperiod: 2012-01-01 – 
2014-12-31.

Text Ove Torstensson Foto Leif Johansson



50 51Musikhögskolan Live nr 5 2012 Musikhögskolan Live nr 5 2012

SÖKANDET VAR ALLTSÅ TILL EN BÖRjAN utan defini-
tion, men insikten kom tidigt och klargjorde att det fanns 
en önskan om ett konstnärligt djupare arbete. Jag kom att 
söka kunskap för att nå själva gestaltningsprocessen på sce-
nen på ett för mig, som musiker, nytt och innovativt vis. Jag 
blev som instrumentalist nyfiken på att använda fysisk skå-
despelarteknik och instrumentala kunskaper i gestaltandet 
av en historia, en handling och inre upplevelser. Att kunna 
berätta om det yttre och det inre livet i en historia, med min 
violin (teknik, klang, komposition) och det fysiska ageran-
det.

detta kom att bli mitt mål.

IDAG HAR jAG KOMMIT ATT KALLA DET för en sorts 
polyfoni där musikaliskt/instrumentalt gestaltande och fy-
siskt gestaltande (ibland även text) bygger den historia man 
valt att berätta.

Att musiker frekvent används i teaterlivet är ingen nyhet. 
detta har utvecklats mer och mer sedan 60-talet och idag ser 
man sällan en teaterpjäs som inte innehåller musik av något 
slag. Variationen av användandet av musiker på scen och 
musikstilen är stor. Allt för att förstärka och nå djupare in 
i själva berättandet av en historia. För en sångare har detta 
alltid varit en helt naturlig del av yrkesrollen, då operan och 
dess litteratur har sin berättarteknik. där vävs musiken och 
teaterlivet ihop på ett mycket naturligt sätt. I librettot får 

Den agerande musikern
Tryggare i min roll som agerande musiker. Men nu gällde 
det att skapa egna tekniker och föra samman musikens ge-
staltande och det fysiska gestaltandet.

det senaste halvåret har ägnats åt att intensivare arbeta 
med ett pilotprojekt hur ett laboratorium skulle byggas upp 
för den agerande musikern. Vilka frågeställningar skulle vara 
intressanta att arbeta med för att utveckla yrkesrollen?
I framtagandet av ett laboratorium (tillika forum för den 
agerande musikern), där hantverk utvecklas och de kon-
kreta verken används som metod för undersökandet har jag 
valt att titta på vissa aspekter mer ingående. dessa aspekter 
är:

• daglig fysisk träning relevant för den agerande  
musikern

• Att bygga en karaktär/roll
• Skapa en ”musikbank” 
• Verkanalys – Vilka verk är intressanta för den  

agerande musikern
• Musikdramaturgi, manusarbete och notation  

– fungerande för en agerande musiker

I varje fas av dessa delmoment ligger ett mer djupgående 
undersökande för att klargöra/utveckla, inte bara hantver-
ket utan också relevans av till exempel regelverk, musika-
liskt komponerande med text som utgångspunkt, musika-
lisk kontrapunkt som berättarteknik och mycket annat.
Vari skall dialogen runt detta arbete ligga och vad är arbets-
identiteten? Frågorna är många och arbetet intressant. 

jAG FÅR OFTA HÖRA vad det är jag vill berätta och finner 
ofta att jag också svarar på hur jag vill berätta. Kanske är 
detta en skillnad för skådespelaren och musikern? Att be-
röra genom ett ämne eller hur du trakterar ditt instrument? 
Genom att söka inom båda yrkesgrupperna och förståelse 
av dess respektive hantverk klargörs behovet inför framti-
den. Kanske kan man i den agerande musikerns hantverk 
möta en ny berättarteknik att beröra ämnen och historier 
värda att gestalta.  

Text Maria P. Rodrick Foto Leif Johansson

Maria P. Rodrick är till vardags heltidsanställd vid Malmö 
opera som violinist. Hon har även varit konstnärlig ledare 
för Malmö suzukigrupp och violinmetodiklärare vid 
Musikhögskolan i fjorton år innan hon började arbetet 
med Den agerande musikern.

Maria är initiativtagare och konstnärlig ledare för ”Ber
tha” – A place for art, en plattform för konstnärliga cros
soverprojekt. 

”Primo”(arbetsnamnet för pilotprojektet runt ett 
laboratorium för den agerande musikern) är sponsrat av 
konstnärliga utvecklingsarbetsnämnden, Musikhögskolan 
i Malmö. ”Primo” redovisades den 25:e mars med en fö-
reläsning och två work in progress-föreställningar, Shakes-
peares ”Macbeth”(gestaltat av violin och blockflöjt) och 
Marias soloföreställning, ”Untill we have faces”. Finns in-
tresse att se dessa två föreställningar på dvd – kontakta 
Maria via mail. 

För tio år sedan började en resa av ren nyfikenhet och till en början syntes det hela 
oskyldigt och utan mål. Jag började intressera mig för skådespelartraditionen. I 
grunden låg ett stort intresse för berättandet och detta kom att bli den drivkraft 
som ledde till en scenisk gestaltningsutbildning och kurser inom commedia dell 
arte-traditionen, clowneri, Odin Teatrets tradition och många andra skådespelar-
tekniker. 

musiken och texten förstärka varandra och komma till ett 
djup som man ibland kan avundas som instrumentalist.

Eller?

det var just detta som fick mig att vilja ta violinen vidare i 
berättarprocessen.

Musik har alltid berättat, dock används terminologi som 
berättande mest i relation till text. Trots det har musikern/
musikens berättande, som då är av mer abstrakt karaktär, varit 
mycket gestaltande för mig personligen. Och då menar jag 
inte bara ”mickey mousing” som komposition. 

Här föddes viljan och nyfikenhet att kunna förmedla 
verk som ”Historien om en soldat” (Stravinskij) utan hopp i 
gestaltandet mellan musiken (musikern) och historien (berät-
taren), då jag upplever musiken som nog berättande i sig själv. 

Jag ville skapa ett hantverk som gjorde att jag själv var 
både musikern och berättaren utan att störa historien. Kunde 
jag hitta ett hantverk som kunde hjälpa mig att vara ”linjär” 
i mitt gestaltande?

Frågeställningarna kom att bli tydligare i en första fas.

jAG GAV MIG UT I PROjEKT och på detta sätt klargjordes 
behoven för min nya yrkesroll och på vilket sätt jag skulle 
söka vidare. Efter många års sökande efter eget crossover-
arbete i min egen yrkesroll kom jag att känna mig tryggare. 
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GITARRISTEN OCH UNIVERSITETS-
LEKTORN i gitarr vid Musikhögskolan 
i Malmö, Gunnar Spjuth, har vid 
Kungliga Musikaliska Akademien hög-
tidssammankomst i Stockholm den 28 
november 2011 mottagit Göran Lager-
valls Musikstipendium på 25 000 kro-
nor. Juryns motivering lyder: ”Göran 
Lagervalls Musikstipendium tilldelas 
Gunnar Spjuth. I sin egenskap av uni-
versitetslektor i gitarrspel vid Musik-
högskolan i Malmö har han vunnit stor 
uppskattning och respekt för sin inspi-
rerande pedagogiska gärning liksom 
för sina konstnärliga och högskolepe-
dagogiska utvecklingsarbeten.”

Hur kändes det att ta emot priset?
– Mycket bra! Efter snart 40 års un-

dervisning på Musikhögskolan i Mal-
mö, många år på flera folkhögskolor 
och ett stort antal konserter, känns det 
väldigt roligt att bli uppmärksammad 
på ett så festligt sätt. Priset är ju inget 

man kan söka, så det dök upp som en 
fullständig överraskning. 

Hur får du inspiration till att under-
visa?

– Inspiration till att undervisa får 
jag mest från studenterna och musiken, 
men också från konst, film, konserter, 
teater, litteratur, eget spel m.m. Nu är 
ju inspiration inget som kommer på 
beställning och det är naturligtvis inte 
alltid inspirerande att undervisa. det 
finns stunder då jag helt enkelt känner 
att jag ger och ger och inte får så myck-
et tillbaka, men för det mesta är det 
mycket lustfyllt och stimulerande att 
arbeta med musik tillsammans med 
unga människor. det är ju också klart 
att det går att skapa goda förutsättning-
ar för inspiration. Om både jag och 
studenten är väl förbereda, finns det 
naturligtvis större chans att inspiratio-
nen infinner sig. Att inte undervisa för 
mycket utan försöka hålla en viss dis-

tans till arbetet, tycker jag också kan 
vara ett bra sätt att skapa plats för in-
spiration.

Vilka KU-projekt har du gjort vid 
Musikhögskolan?

– Mitt första KU-projekt var Ny 
Gitarrmusik (1986). Det var ett samar-
bete mellan gitarrutbildningen och 
kompositionsutbildningen. Varje gi-
tarrstudent sammanfördes med en 
kompositionsstudent för att tillsam-
mans följa processen med tillkomsten 
av ett nytt verk. När stycket var färdig-
komponerat och redigerat uruppfördes 
det av gitarrstudenten. Projektet finns 
dokumenterat med notmaterial, in-
spelningar och konserter. Projektet var 
det första i sitt slag och inspirerade till 
flera liknande projekt på musikhögsko-
lan. därefter följde projektet Spansk 
pianomusik i transkription för gitarr 
(1989). Musik av D. Scarlatti, E. Gra-
nados, I. Albeniz och M. de Falla trans-
kriberade jag för gitarr på mitt eget sätt. 
Projektet finns dokumenterat med ett 
stort antal transkriptioner i noter samt 
inspelningar av mig med musik av Al-
beniz och Granados på CD-inspel-
ningen: Gunnar Spjuth classical guitar.

Ett alldeles speciellt projekt blev 
1950-talets gitarrmusik (1997). Jag 
upptäckte att efter andra världskriget 
fick gitarren en ny repertoar. Projektet 
visar de olika strömningar som berikar 
gitarrens repertoar under 1950-talet. 
Projektet är väl dokumenterat med 
CD-inspelningen The Classical Guitar 
Reborn, Fifties music played by Gunnar 
Spjuth.

2002 genomförde jag tillsammans 
med cellisten Hege Waldeland projek-
tet Kompositioner för cello och gitarr. 
Kompositörerna Staffan Storm och 
Rolf Martinsson skrev ett flertal verk 
för cello och gitarr som Hege Walde-
land och jag uruppförde och spelade in.

Slutligen, hur upplevde du mötet 
med Kronprinsessan Victoria och 
prinsessan Estelle?

– Storslaget! När stjärnor möts upp-
står alltid något.  

Gunnar Spjuth tar emot Göran Lagervalls Musikstipendium på 25 000 kr av HKH kronprinsessan 
Victoria och prinsessan Estelle. (Foto Jan-Olav Wedin)

Text Ove Torstensson  

Gunnar Spjuth får Göran 
Lagervalls Musikstipendium

REDAN KLOCKAN 09.00 börjar de för-
sta deltagarna komma. En halvtimme 
senare är det kö vid incheckningen till 
dubbeltavdubbelt som arrangeras för 
sjätte gången på Musikhögskolan i 
Malmö. under en dag kommer här 
oboeister och fagottister att mötas för 
ensemblespel, clinics och masterclass.

Scenen i Rosenbergssalen fylls med 
dubbelrörblads-blåsare det är snart 
dags för den gemensamma uppvärm-
ning som alltid har varit en tradition. 
Man kan se barn kortare än sitt instru-
ment, vuxna som spelat i hela sitt liv, 
studerande på olika nivåer, musiklärare 
och masterclass-pedagoger. det hela 
hålls på en nivå så att de yngsta också 
kan hänga med. ”uppvärmningen är 
en viktig starter där alla får svänga 
igång på ett avslappnat sätt” säger 
Christel Ralf, en av arrangörerna som 
ansvarar för detta moment. uppvärm-
ning övergår sedan i en världsmusik 
”svängom” ledd av Emma Swensson.

NÄR GRUPPINDELNINGEN ÄR 
GjORD går alla deltagare till sina res-
pektive rum för att spela ensemble och 
gå på masterclass. I år heter de först-
klassiga lärarna Björn Carl Nielsen och 
Andreas Fosdal i oboe samt Annika 

Sjätte gången gilt för Dubbeltavdubbelt

Amundsen och Magnus Nilsson i fa-
gott, samtliga är knutna till de profes-
sionella symfoniorkestrarna i Öresunds-
regionen. Björn och Annika är 
dessutom lärare på Musikhögskolan i 
Malmö. I masterclass spelar alla som 
vill; man måste bara ha lust för att få 
spela. 

– du måste blåsa mycket mera, 
tycker Annika när hon instruerar sin 
grupp.

Musikhögskolans lokaler är väl 
lämpade för dessa aktiviteter, det finns 
gott om plats särskilt på en lördag när 
annan undervisning ligger nere. För-
utom stora konsertsalen disponerar 
dubbeltavdubbelt Lilla salen där en 
stor instrumentutställning har tagit 
plats. 

– Just samarbetet mellan utställare 
och oss skapar den känsla av hype som 
gör att arrangemanget i år slagit nytt 
deltagarrekord, säger Martin Harborg 
en annan av de fyra arrangörerna för 
dagen. Överallt provas instrument  – 
det finns verkligen massor att prova. I 
Lilla salen finns utställare från Sverige, 
Nederländerna, Tyskland och England. 
utställarna håller också i clinics om in-
strumentvård och instrumentbygge 
och de gör på plats enklare reparationer 

åt alla. Tänk att kunna prova 35 olika 
fagotter. det är rena julafton här inne 
för den intresserade och vissa musiker 
åker också hit endast för att besöka ut-
ställningen.

ENKEL FRAMGÅNGSMEDICIN blir 
pizzan – 30 stycken jättestora pizzor – 
och kanelbullen som hjälper upp hu-
möret inför eftermiddagen och den 
avslutande konserten 18.00 i Rosen-
bergsalen, där alla deltagarna kommer 
att vara på scen under slutnumret. 

– Nytt rekord och fantastisk stäm-
ning bland alla deltagare under dagen, 
konstaterar Lisa Nyberg arrangör och 
en av de ursprunglig initiativtagarna, 
inför den avslutande konserten. under 
konserten spelade förutom deltagarna, 
en fagottkvartett från Malmö Symfoni-
orkester, studerande från Musikhög-
skolans fagottklass och den stora lärar-
ensemblen.

– Vi vill tacka Musikhögskolan i 
Malmö och Kulturskolorna i Malmö 
Lund och Vellinge för stöd så att dagen 
gick att genomföras. Vi ses nästa år! av-
slutar Håkan Rydlöv, arrangör och en 
av initiativtagarna.

Text & foto Håkan Rydlöv

Oboister och fagottister träffades under en dag för att mötas fär ensemblespel, clinics och masterclass. 
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Hur delades priset ut och hur kändes 
det att bli det nystiftade stipendiets 
förste pristagare?

– Jag hade en spelning i Stockholm 
där jag skulle presentera min doktors-
avhandling i musikalisk gestaltning, 
Sångaren på den tomma spelplatsen – en 
poetik, för SKAP:s medlemmar. När 
jag var klar med detta kom man fram 
till mig med en stor tavla, vilket visade 
sig vara själva stipendiet – utöver peng-
arna, förstås! Jag blev totalt förbluffad, 
men förstås också väldigt glad och rörd. 
Extra roligt var det förstås att det inte 
var ett stipendium som jag sökt utan 
som jag blev nominerad till.

Efter utdelningsceremonin tog den 
legendariske vissångaren Torgny Björk 
till orda och berättade hur han lärt 
känna både vissångaren Fred Åker-
ström själv och hans kollega Cornelis 
Wreeswijk. Björk berättade, sjöng och 
spelade sen under en halvtimme ovan-
liga visor både av Fred Åkerström och 
av Ruben Nilson.

Björk hade tidigare – i radions P2 
– hört låtar från min, Börje Sandquists 
och Gisen Malmquists platta Jag, jag 
och bara jag! med musik av kompositö-
ren och lutspelaren John dowland. 
Plattan och den tillhörande föreställ-

ningen var förresten ett konstnärligt 
utvecklingsarbete vid Musikhögskolan 
i Malmö. Björk hade tydligen också 
lyssnat en hel del på min platta Ljung-
en, som jag skickade till honom för 
många år sedan.

Nu är du också medlem i Svenska 
Vis akademien…

– Jag blev invald förra året. Från 
Södra Sverige ingår även Mikael Wiehe 
och Alf Hambe. Akademien främjar 
det viktiga arbetet med att föra ut kun-
skap om visans kvaliteter. 

På Musikhögskolan, där jag ju un-
dervisar i sång, används visan ofta som 
undervisningsmaterial för blivande 
musiklärare. Hos oss är det kanske det 
musikaliska som betonas mest – det är 
väl inte alltid som man går till botten 
med texten ur ett litterärt perspektiv.  
När visan behandlas inom litteraturve-
tenskapen vid landets universitet blir 
det nog å andra sidan inte lika mycket 
musicerat. det finns ingen akademisk 
tradition där man behandlar visan som 
en helhet av text, musik och framfö-
rande, och följaktligen finns det heller 
ingen vissångar- och viskompositörsut-
bildning på universitetsnivå. det är 
i stället på folkhögskolor, som den i 

Kungälv, som man ägnar sig åt denna 
helhet. 

det finns också föga skrivet om hur 
man framför visor, även om det gläd-
jande nog nyligen kom en avhandling 
av Marita Rhedin som handlar om 
detta. I min egen avhandling berörde 
jag tolkning av Evert Taubes visor.  I 
boken berättar jag också om hur jag 
ställer frågor till texten, inte som litte-
raturvetare utan som sångare. det 
märkliga är att sångarens frågor genere-
rar litteraturvetenskapliga resultat! 

Kan du ta något exempel?
– Ja, lyssna till Taubes sång Fritiof 

av Arkadien, som är en underhållande 
visa som vem som helst kan njuta av. 
Men för den som lyssnar och läser nog-
grant är den samtidigt en lärd utlägg-
ning av hela pastoralens tradition, som 
finns både inom dikt och bildkonst: 
från det litterära landskapet hos anti-
kens Vergilius och Theokritos via renäs-
sansens Botticelli, över Thomas Jeffer-
sons vision av uSA som ett Arkadien, 
fram till Taubes samtid. Och när man 
sen tittar närmare på versmåttet ser 
man att Taube lånat detta från Esaias 
Tegnérs dikt Sång vid Svenska Akade-
miens femtioåra högtidsdag. dikten 

handlar bland annat just om förhållan-
det mellan Sverige och Italien, och den 
innehåller också det berömda porträtt-
tet av Bellman med ”en sorg i rosen-
rött”. Och precis som Taube själv i Fri-
tiof i Arkadien framträder Bellman i 
Tegnérs dikt omgiven av fagra nymfer! 
Kan det bli mer raffinerat?

Vad tänker du använda pengarna till?
– Jag ska använda en del till att upp-

datera min hemsida (www.svenkris-
tersson.se). Och sen ska jag köpa litet 
film till mina mellanformatskameror!

Vad gör du just nu?
– Jag förbereder några olika fram-

trädanden. dels ska jag framföra mitt 
Taubeprogram för läkare och sjukskö-
terskor som vill ha bildande underhåll-
ning, och senare sjunga och spela egna 
tonsättningar av några av Birger Sjö-
bergs efterlämnade Fridadikter på ett 
seminarium om författaren. I april ska 
jag sjunga några okända svenska sånger 
från 1800-talet på Röstforums årsmöte 
och berätta om den nationella storsats-
ningen Levande Musikarv.  

Men före dess ska jag sjunga och 
prata på estetkongressen i Göteborg. 
du har säkert lagt märke till att man i 

vår tid ofta talar om musicerande uti-
från begrepp som ”talang” och ”upple-
velse”. Jag tänker istället betona det 
musikaliska tänkandet och kunnandet. 
Och om att det tar tid att tillägna sig 
detta – jag tror inte på ”tips” eller 
”quick fixes”.  de bästa ”tips” jag kan 
ge är att hängivet ge sig ner i historien 
och ut i samtiden och att inte vara rädd 
för kunskapsområden, språk, männis-
kor och konstgenrer man ännu inte 
känner till. Ett annat käckt tips är att 

Med betoning på det musikaliska 
tänkandet och kunnandet

År 2011 delade SKAP, Svenska Kompositörer Av Populärmusik för första gången ut 
ett stipendium till Fred Åkerströms minne. Stipendiets syfte är att uppmärksamma 
upphovsmän och interpreter som verkar i Fred Åkerströms anda. Priset, som är 
på 40 000 kr, gick till sångaren, kompositören, översättaren och pedagogen Sven 
Kristersson. 

Text Ove Torstensson  Foto Leif Johansson

man ska unna sig rundligt med tid att 
öva och att inte vara rädd för det mot-
stånd, ja ibland obehag, det kan inne-
bära att tillägna sig nytt kunnande – 
ens själv- och världsbild kan ju 
krackelera… det kan därför kännas 
angenämt att istället ägna sig åt invan-
da musik-, språk- och kulturyttringar. 
Men vad är det för mening med den 
fisljumma bekvämligheten i att lära sig 
saker man redan kan?  

Juryns motivering till 2011 års pristagare: 

”SKAP:s första stipendium i Fred Åkerströms minne går till en sångar-
tist som både komponerar, skriver text och översätter. Fritt och obehind-
rat rör sig Sven Kristersson mellan litterär, scenisk och musikalisk gestalt-
ning och uppnår genom sina trollbindande föreställningar en önskvärd 
distanslöshet; kompositören, sångaren, kritikern och akademikern blir en 
och samma person, ständigt ösande ur konstens outtömliga källa.”

Epilog

Du minnesgode läsare, som just läst artikeln om Sven Kristersson, kan-
ske känner dig en smula konfunderad. Du tycker dig långt tidigare ha 
hört om den årliga utdelningen av Fred Åkerström-stipendiet. Och visst 
har du rätt i det. Redan 1987 instiftade nämligen Visfestivalen i Västervik 
i samarbete med Länsförsäkringar ett Fred Åkerström-stipendium som 
sedan dess årligen delas ut till ”en person som på ett betydelsefullt sätt 
arbetat för att bevara, utveckla och/eller skapa svensk visa”. Listan över 
stipendiater uppvisar idel ädel visadel, t ex Lasse Tennander (1987), Lena 
Willemark (1990), Björn Ulvaeus (1998) och Cajsastina Åkerström (2005) 
för att nu bara nämna ett axplock. Stipendiet delades ut för 25:e gången 
år 2011 och gick då till trubaduren och f d snusfabrikören Bengt Sändh.

Sven Kristersson undervisar musiklärarstudenten 
Magdalena Prahl i ämnet sång.
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DET BÖRjADE FÖR NÅGRA ÅR SE-
DAN då ett nätverk för 36 olika kul-
turskolor i Skåne knackade på hos Mu-
sikhögskolan och föreslog ett sam arbete. 
Resultatet blev de populära fortbild-
ningsdagar, som nu arrangeras för tred-
je året i rad under höstlovet. Kultursko-

Det är höstlov och tystnaden lägger sig över landets skolor – utom på Musikhög-
skolan i Malmö. Där samlas 200 lärare från kulturskolor för att delta i Musikhög-
skolans eftertraktade fortbildning. Kursutbudet är brett och skräddarsytt efter 
kulturskolornas behov och önskemål: klassisk gitarr, pop och rock, pianometodik, 
världsmusik, noteditering, mobil inspelning, brain gym och scenisk beredskap med 
mera. 

Text Björn Lundquist  
Foto Leif Johansson

lornas lärare är i regel utbildade på 
Musikhögskolan, varför fortbildnings-
dagarna även innebär ett kärt återseen-
de mellan lärare och gamla klasskompi-
sar. 

den fortbildning som Musikhög-
skolan levererar kostar inte kultursko-
lorna något. Varje deltagare får fyra 
högskolepoäng efter att ha deltagit,.
Högskolepoängen ger visserligen Mu-
sikhögskolan intäkter, men summa 
summarum kostar det mer än vad man 
får in. 

– Vi gör det som goodwill, förklarar 
Ann-Charlotte Carlén, utbildningsle-
dare på instrumental- och ensemble-
lärarutbildningen (IE) och nya gym-
nasielärarutbildningen. En av  
Musikhögskolans prioriterade upp-
gifter är att utveckla våra omvärldskon-
takter. Vi vill ha goda relationer till alla 
barn och blivande studenter och till alla 
som arbetar på grundskolor, gymna-
sier, kulturskolor och folkhögskolor. 

Lärande 
lovlediga lärare 

Följande kurser erbjöds under fortbildningsdagarna

•	 Sequenser och digital ljudredigering

•	 Mobil inspelning

•	 Noteditering i Sibelius för digital notskrift

•	 Orkesterdirigering med professionella musiker som övningsgrupp

•	 Ensemble världsmusik för folkmusik från olika delar av världen

•	 Ensemble pop/rock

•	 Gitarrkonferensen med gitarrorkester, brasiliansk gitarr, svenska 
låtar på spansk gitarr, intonation, arrangemang, bluesgitarr samt 
masterclass

•	 Pianometodik

•	 Sångteknik för sånglärare

•	 Scenisk beredskap

•	 Brain gym

•	 Kreativitet i undervisningen

36 individualister i en gitarrorkester

EN MULEN MÅNDAG KL. 10 samlas 
36 kulturskolelärare för att under sak-
kunnig ledning skapa en samspelt gi-
tarrorkester i Rosenbergsalen på Mu-
sikhögskolan i Malmö. Efter två 
timmars hårt arbete visar det sig att de 
har lyckats!

Gitarrorkestrar är ett ganska ovan-
ligt fenomen i våra trakter. I Japan är 
de däremot väldigt populära och har 
där utvecklats till något av en körlik-
nande rörelse. Instrumenten i gitarror-
kestern består huvudsakligen av vanli-
ga klassiska gitarrer som kompletteras 
med kontrabasgitarrer, altgitarrer samt 
någon soprangitarr. 

Inom klassisk musik finns det sällan 
plats för gitarrister i större ensembler. 
det kan bero på att gitarren är ett vo-
lymsvagt instrument som det inte be-
hövs speciellt många fioler för att över-
rösta. På samma sätt som man 
sam  manför stråkar i en orkester kan 
man finna en repertoar för en orkester 
som består av gitarrer. det finns vis-
serligen inte så mycket musik som är 
skriven just för gitarrorkester, men väl 
en mängd klassiska stycken som kan 
arrangeras för att fungera för en gitarr-
orkester. 

LITE AV EN CHOCK. Börje Sandqvist, 
lektor i gitarr på Musikhögskolan, har 
denna dag i uppgift att under två inten-
siva timmar få de 36 gitarrspelande 
lärarna att bli samspelta. För detta än-
damål hade han valt ut Valsa da dor, 
en bekant vals av den brasilianske ton-
sättaren Heitor Villa-Lobos (1887–
1959). den är skriven för piano, men 
har arrangerats för gitarrorkester.

– Många klassiska gitarrister sitter i 
regel ensamma och övar och behöver 
inte bry sig så mycket om samspel, be-
rättar Börje Sandqvist. det kan därför 
bli lite av en chock för dem när de ska 
spela i en större ensemble som här. de 
är väldigt upptagna av att titta på no-
terna, på greppbrädan och på höger-
handen, samtidigt som de ska hålla 
reda på mig som dirigent. det händer 
ofta när jag ska slå in att jag bara ser 36 

böjda nackar bakom notställen. 
Syftet med att samla lärarna i en 

gitarrorkester är, förutom att utveckla 
förmågan till samspel, att göra något 
kul och inspirerande tillsammans som 
inledning på fortbildningsdagarna. de 
som tidigare spelat i gitarrorkestern har 
tryckt på för att få vara med igen.

– det är ett stort nöje, även för mig, 
säger Börje Sandqvist.

Hur avlöpte det? 
– 36 gitarrister skulle tillsammans 

med mig lära sig detta känsliga stycke 
och det blev riktigt bra till slut!

INSPIRERANDE. En av de 36 delta-
garna i gitarrorkestern var Linus Abra-
hamsson som arbetar på Vellinge mu-
sikskola och på Sundsgymnasiet i 
Vellinge efter att ha gått sex år på Mu-
sikhögskolan i Malmö. Han konstate-
rar att det var två disciplinerade tim-
mar som gav honom en fin återknytning 
till den tid då han spelade i grundsko-
lans gitarrorkester. 

– Till min nuvarande yrkesutöv-
ning kan jag från dagens upplevelse 
hämta inspiration till hur man själv 

leder en gitarrorkester, även om jag 
mest leder gitarrgrupper. det som vi 
var med om idag visar att det faktiskt 
är svårt att spela ihop, men det gick ju 
bra till slut!

Lena Larsson arbetar som musik- 
och fransklärare på det nystartade hög-
stadiet Källebergsskolan i Eslöv:

– Gitarr är det bästa jag vet och det 
är jättekul att vara med och man lär sig 
så mycket. det var första gången för 
mig och jag kommer gärna tillbaka 
nästa år!

Nämnas bör att Börje Sandqvist vid 
sidan av sin gärning som lektor på Mu-
sikhögskolan, bland mycket annat, 
även leder Malmö Gitarrorkester som 
bildades hösten 2009. Orkestern har 
drygt tjugo medlemmar och består av 
gitarrister och musikstuderande från 
Malmö och Skåne. Orkesterns reper-
toar består av både originalkompositio-
ner och arrangemang av musik i olika 
stilar. Förutom vanliga gitarrer spelar 
musikerna på andra instrument ur gi-
tarrfamiljen, vars olika storlek och 
stämning breddar orkesterklangen.  

Dirigenten Börje Sandqvist trimmar samman 36 kulturskolelärare till en samspelt gitarrorkester.
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INLÄRNING SKER INTE BARA i hjär-
nan utan i hela kroppen. det är ut-
gångspunkten för den pedagogiska 
metoden Brain gym, som utgör ett av 
momenten under fortbildningsdagar-
na på Musikhögskolan.

– Rörelse är nyckeln till all inlär-
ning, förklarar Kjell Edstrand, lektor i 

Masterclass
med mästare

God stämning när Joakim Andersson får goda 
råd av Göran Söllscher och Gunnar Spjuth. 

GITARRKONFERENSEN under de 
båda fortbildningsdagarna avslutas 
med en masterclass. Tre skickliga gitar-
rister får spela var sitt stycke, varpå 
framförandena analyseras, kritiseras 
respektive beröms av två mästare inför 
intensivt lyssnande kulturskolelärare.

Begreppet masterclass innebär in-
struktiv undervisning i grupp, ledd av 
en mästare, fast vid det här tillfället de-
lar två mästare på uppgiften: Göran 
Söllscher som kombinerar arbetet som 
efterfrågad konsertgitarrist med att un-
dervisa blivande gitarrister vid Musik-
högskolan i Malmö, där han sedan 
1993 har en professur i gitarr; Gunnar 
Spjuth, verksam som lektor vid Musik-
högskolan i Malmö sedan hösten 1976. 
Förutom sin solistiska verksamhet har 
han framträtt i olika kammarmusika-
liska sammanhang och gjort ett flertal 

program för radio och TV.
– Vi delar på uppgiften att leda 

denna masterclass, vilket är ovanligt, 
säger Göran Söllscher. det kanske blir 
mer show och lite mer spännande på 

det viset. 
– Här får vi tillfälle att träffas och få 

igång en fin diskussion om musik, säger 
Gunnar Spjuth. 

Niklas Johnsson, gitarrlärare på 
Kulturskolan i Halmstad, är en av de 
tre som får sitt musicerande bedömt. 
Han spelar en etyd av Villa-Lobos.

– det var lite nervöst, men jag fick 
ut jättemycket av denna masterclass – 
det var ju så länge sedan jag befann mig 
i den här situationen. Jag fick tips om 
hur jag ska komma vidare och fick väl-
digt bra förslag på tekniska lösningar.

Joakim Andersson, gitarrlärare i 
Varberg, gick på Musikhögskolan i 
Malmö för 15 år sedan. Han framför 
Capricio Arabe av Fransisco Tárrega 
(1852–1909).

– det är skönt att bli påmind om 
alla småsaker som man börjar slarva 
med efterhand, intonering och liknan-
de.

Sist ut att spela är Joel Svensson 
som framför ett stycke av Astor Piaz-
zolla (1921–92).  

Blues-clinic för lärare. Anders Rydlöv vid pianot 
och hans bluesband spelar tillsammans med del-
tagarna.

BLUES OCH ELGITARR finner allt mer 
vägen in i skolornas musikundervisning. 
därför vill kulturskolelärarna gärna att 
Musikhögskolan erbjuder en blues-
clinic under fortbildningsdagarna.

Grammatik för blues
– Vi arrangerar ett forum för lärare 

som använder blues i sin undervisning, 
säger Leif Johansson, lärare i ensemble-
metodik pop/rock. 

Tillsammans med Anders Rydlöv, 

lärarkollega från Musikhögskolan, bil-
dar han med musikerna Torbjörn Bon-
desson, Jonathan Sersam och Gustav 
Bjarnasson ett tungt bluesband som 
lärarna får spela tillsammans med.

– Vi lyfter fram bluesmusiken som 
bra ingångsmusik för elgitarrister, säger 
Leif Johansson. Bluesen utgör ju grun-
den för allt vad rock heter. 

Blues är visserligen en enkel musik 
vad gäller formen, men det krävs ändå 
både eftertanke och analys för att rik-
tigt förstå vad som händer i den. 

– I bluesen måste man känna till 
både meningsbyggnad och grammatik 
för att det ska bli mening med musi-
ken. I bluesen använder man till exem-
pel ofta upptaktsfraseringar – man spe-
lar sig fram till olika ställen, medan 
rockmusiker spelar på takten. det är 
viktigt att lära ut sådant genom att 
lyssna och sedan spela det.  

Brain gym kan ha stor betydelse i den 
dagliga skolundervisningen. 

– Jag som pianolärare inser nu att 
det är viktigt att tänka på från vilken 
sida jag ska undervisa en student, bero-
ende på om han eller hon har ett domi-
nant höger- eller vänsteröra, säger Kjell 
Edstrand. Ska jag börja med helheten 
eller bryta ner det i delar? Hur vill stu-
denten lära sig – genom att se på mina 
händer eller bara på en notbild? Är man 
både auditivt och visuellt lagd vill man 
göra både och. För att nå fram till alla 
elever måste man kunna variera under-
visningen. det har allra störst betydelse 
i ett klassrum med 30 barn, där alla kan 
ha olika dominansprofil.

– När vi använder oss av Brain gym 
i vår undervisning här på Musikhög-
skolan leder det till bättre självkänne-
dom hos studenterna, berättar Gunlis 
Ardevall. de blir mer lyhörda och upp-
märksamma på att de måste använda 
olika modeller när de undervisar.  

piano, som leder övningarna i Brain 
gym tillsammans med Gunlis Ardevall, 
lektor i sång. Våra övningar syftar till 
att få tillgång till båda hjärnhalvorna 
med hjälp av olika korsvisa rörelser. 
det är något som man bör fortsätta 
med hela livet för att vidareutveckla sin 
hjärna.

Brain gym utgår från att hjärnans 
två lober har olika specialisering. Nor-
malt finns funktioner för logik, mate-
matik, detaljuppmärksamhet, språk 
och andra rationella och logiska funk-
tioner i den vänstra hjärnhalvan. I den 
högra hjärnhalvan har vi funktioner för 
helhetssyn, intuition, konst, musik-
upplevelser, naturupplevelser, idéska-
pande och liknande. under stress ham-
nar människan i ett tillstånd där den 
ena hjärnhalvan dominerar. Vänster 
hjärnhalva ser då inte skogen för bara 
träd, medan höger hjärnhalva ser hel-
heten direkt och missar detaljerna. 

– Musiker arbetar ofta under stress, 
speciellt under framföranden, men 
även lärare har nytta av dessa tekniker 
för att komma i balans, säger Gunlis 
Ardevall. 

I Brain gym finns ett batteri av 
praktiska övningar som syftar till att 
utveckla samarbetet mellan hjärnhalv-
orna. under fortbildningsdagarna er-
bjuds kulturskolelärarna en introduk-
tion i detta tänkande. 

Inlärning med hela kroppen

Jens Ulvsand, lärare i folkmusik, spelar tillsammans med kulturskolelärare på
Musikhögskolans fortbildning.

Rörelser för bättre inlärning! Kjell Edstrand och Gunlis Ardevall lär ut Brain gym.
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Livsnjutar 
guiden
Hur uttrycker man musik med mat? 
Vad för smak kan man få ut från toner 
och instrument? Den utmaningen gavs 
till sångerskan och pedagogen, 
Elisabeth Melander. Artikelförfattaren 
Lovisa Ståhl valde musiken och 
Elisabeth fick komponera maten. Från 
en spellista på cirka trettio låtar, blev 
det till slut Leonora’s song av och med 
den argentinske tangokungen Astor 
Piazzolla.

ÄVEN EN AV de sex finalisterna, Henrik 
denerin, har gått sin kompositionsut-
bildning i Malmö. Vinnaren daniel 
Fjellström, som både gått sin kandidat-
utbildning i Arrangering med klassisk 
inriktning samt sin masterutbildning 
med filmmusikinriktning i Malmö 
vann med stycket Quiet arcs/Pulsating 
surfaces. Motivering löd: ”I vibrerande 
bågar bygger tonsättaren en musik med 
skönhet, kärvhet och framförallt stor 
klangfullhet”. 

Första pris är 50 000 kr och dess-
utom, vilket är det unika med uppsala 
Tonsättartävling, så har ytterligare åtta 
professionella orkestrar lovat att spela 

Kompositionsutbildningen i Malmö vann 
stort i Uppsala Tonsättartävling

vinnarverket inom ett år, nämligen Gö-
teborgs Symfoniker, Västerås Sinfoni-
etta, Svenska Kammarorkestern, Dala-
Sinfoniettan, Gävle Symfoniorkester, 
Nordiska Kammarorkestern, Norr-
landsoperans Symfoniorkester, Jönkö-
pings Sinfonietta.

– Daniel Fjellström har varit en ly-
sande student både inom sina klassiska 
arrangeringsstudier och studierna i 
filmmusikkomposition och hans seger 
i tonsättartävlingen är synnerligen väl-
förtjänt, berömmer kompositionspro-
fessor Rolf Martinsson, som varit en av 
daniels huvudlärare.

Ansgar Beste, som håller på att av-

Finalister i Uppsala Tonsättartävling 

Ansgar Beste/Rituel Bizarre (Malmö)
Henrik Denerin/Le théâtre du temps 
(Göteborg)
Kristofer Morhed/Vilse i skogen 
(Piteå)
Anders Lind/In a room full of artists 
(Obbola)
Jonas Olofsson/Luci and the Garden 
(Piteå)
Daniel Fjellström/Quiet arcs/
Pulsating surfaces (Malmö)

Det blev verkligen storslam för kompositionsutbild-
ningen när Daniel Fjellström och Ansgar Beste vann 
första respektive andra pris i Uppsala Tonsättartävling. 

Lena Ekman 
Frisk, körle-
darprofil, 
lärare i kördi-
rigering vid 
M u s i k h ö g -
skolan och 
producent på 
Körcentrum 
Syd. 

Lena kan numera även titulera sig 
tv-kändis efter succén med realityse-
rien Den sjungande trappuppgången, 
som spelades in i bostadsområdet 
Lindängen – endast ett långt stenkast 
från Musikhögskolan.

Vad var roligast?
– Det var många saker. För det för-

sta var det fantastiskt att möta och lära 
känna alla underbara människor som 
gick med i kören. För det andra var det 

sluta sin diplomutbildning, tilldelades 
andrapriset på 20 000 kr med stycket 
Rituel Bizarre. 

Av 21 bidrag valdes sex finalister ut 
av en jury. under finalveckan har upp-
sala Kammarorkester och dirigenten 
Paul Mägi arbetat med finalisternas 
verk. Tonsättarna har också varit på 
plats under repetitionerna.  

väldigt roligt att på nära håll uppleva 
lagandan och professionaliteten i ett tv-
team. där var det mycket positiv feed-
back och snabba ryck hela tiden. En 
stor kontrast till min vardag inom olika 
delar av Lunds universitet, där kvar-
narna tar lite längre tid på sig att mala. 
Sedan var det helt underbart att få 
jobba med klassisk musik, som jag äls-
kar samt att jag fick jobba med en sång-
teknik, som jag tror är hållbar och ut-
vecklande i längden. Rent konstnärligt 
var det förstås en kick att få dirigera 
Malmö Symfoniorkester, som låter så 
jättebra. Sist men inte minst var det 
fantastiskt att få uppleva hur mycket 
körsången kan betyda för människor i 
deras vardag. det får dem att växa som 
människor!

Vad var svårast?
– Svårast var utan tvekan mitt över-

gripande uppdrag att få kören att låta 
bra! detta fick jag jobba hårt för hela 
tiden. dessutom blev jag några gånger 
rejält osams med några av de ansvariga 
i tv-teamet. de hade ”bra TV” som led-
stjärna, d v s TV som ger höga tittar-
siffror, medan jag månade om körens 
perspektiv och åsikter. Jag upplevde 
också att jag fick dubbla budskap från 
de ansvariga i TV-teamet, när de å ena 
sidan menade att jag måste se till att de 
inom klassisk musik helt oskolade kör-
medlemmarna fick möta motstånd, 
som de skulle lära sig att bemästra och 
därmed växa. Å andra sidan menade 
samma tv-team att jag skulle göra det 
roligt för dem, så att de inte slutade. 
dessa båda krav var inte helt lätta att 
förena, kan jag säga!

Hallå där...

Text Ove Torstensson
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SENSUALISM, TEMPERAMENT, frisk-
het, fruktighet, sval, dynamik, rytmik, 
fullblod, sötma, kryddigt, passion, för-
förisk, attraktion. 

det var orden som bäst beskrev vad 
Elisabeth kände när hon lyssnade på 
Leonora’s song. Nu skulle  bara orden 
översättas till mat. Kreol, var en av de 
första tankarna som hamnade hos hen-
ne, så hon slog upp ordet, och visst, 
hade det med Sydamerika att göra. 
”Termen kreol är inte entydig. Ordet 
används inte bara för ättlingar till ko-
lonisatörerna i Amerika, utan även 
barn till spanjorer och portugiser i 
Central- och Sydamerika”, sägs det på 
internet.

Experimentets dag infann sig en blåsig 
kväll i november. Elisabeth kommer till 
köket med en kärra fylld med mat och 
arbetet sätts igång. Färger, dofter och 
smaker blandas vilt och rummet är fyllt 
av spänning och nyfikenhet av vad hon 
har hittat på och hur resultatet kommer 
att bli. Med spansktalande sång i hög-
talarna sätts spisen igång, kött och 
grönsaker skärs, nötter rostas och vin 
hälls i glasen. 

HUVUDRÄTTEN blir en kreolsk gryta 
med fläskkött, kryddig korv, inlagd 
gurka, syltlök och oliver i grädde. då 
grytan ska stå och puttra på spisen bör-
jar Elisabeth med den. Köket fylls av en 

doft som för varje andetag djupt ner 
och vidgar lungorna. Essensen fyller 
kroppen med en lätt kittlande känsla 
uti fingertopparna. Aromen snirklar sig 
in i kroppens alla vrår och man blir 
fylld av ett lugn, kombinerat med ett 
hemlighetsfullt begär.

Elisabeth berättar att Leonora är ett 
grekiskt namn som betyder ”Gudinna” 
och betydelsen har hon valt ska genom-
syra kvällen. Elisabeth har erfarenhet av 
att dansa tango och hon berättar att 
både musiken och dansen är fylld av 
erotik och tradition. Mannen för kvin-
nan bakåt i dansen och hon får inte ta 
steget förrän efter mannen har tagit 
sitt. Man måste hänge sig och lita på att 

Förrätt
Chèvreost med honung och pinjenötter 
på toast och salladsbädd 
Prosecco La Robinia

Varmrätt
Creolsk gryta med ris och sallad 
Trapiche Malbec 2010

Desert
Gino med vaniljglass
Nederburg South Africa 2010

Kaffe och chokladtryffel

piazzolla på menyn

Text Lovisa Ståhl Foto Leif Johansson Illustration iStockphoto
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ens partner vet vart han för en. Mannen 
och kvinnan har ett sensuellt maktspel 
på dansgolvet. Kvinnan är mottagare av 
kraften som mannen ger henne, hon 
tar emot den och spelar tillbaka genom 
sin kvinnlighet. 

DE FÖRSTA TONERNA i Leonora’s song 
är smekande och sensuella, precis som 
honung, vilket är en del av förrätten. 
Tonerna hänger kvar och lämnas inte 
förrän absolut i sista stund, precis som 
ett bra tillfälle man inte vill lämna, men 
man måste vidare, för att går man inte 
vidare står man ensam kvar. de spelas 
med känslan av att det är sista gången 
de kommer att yttras. 

På en röd och grön salladsbädd har 
Elisabeth lagt bröd med chèvreost, pin-
jenötter och akaciahonung. Getosten 
har en central roll i Argentina och har 

en smäktande känsla i munnen. den 
tar stor plats, liksom musiken gör, fast 
just nu är det inte så många instrument 
och det är långa toner som spelas. Man 
hör väl valda toner som leker med var-
andra. Smaken har olika vinklar och 
vrår som överraskar en, dröjer kvar, för 
att sedan försvinna och lämna ett mer-
begär. Samtidigt smyger sig honungen 
in och lockar, visar att det finns mer, att 
det finns ömhet, kärlek, sötma. Precis 
som i dansen så känner man hur de pas-
sionerat ger och tar av varandra. Pinje-
nötterna representerar ett motstånd 
som musiken visar genom rytmik och 
lite annorlunda harmonik, innan det 
går över till huvudrätten. Till det här 
serveras ett mousserande vin rekom-
menderat av en främling på Systembo-
laget som hade vett nog att lägga sig i. 
Vilket resulterade i fullbordad njut-

Elisabeth Melander

Är född och uppvuxen i Boden med 
jazz, soul och Beatles i högtalarna.
Tog pedagogexamen i klassisk 
sång- och ensemble vid Musikhög-
skolan i Göteborg (1979–1983). Ef-
ter examen fortsatte hon att utbilda 
sig, men på musikerutbildningen.

Har skrivit musikteaterproduktioner 
för barn i bl.a. Riksteaterns regi.
Programledare för Sveriges Radio 
Göteborg.

Har turnérat i Europa i sex måna-
der som sångerska/skådespelerska i 
uppsättningen av ”Kung Lear” av 
William Shakespeare med Ingmar 
Bergman som regissör. 

Är sångpedagog (1985-) i Moder-
na Genrer: Jazz-, Rock-, Soul-, Gos-
pel-, Visa-, Musikal-, Improvisation- 
Sångmetodik och Ensemble på 
Musikhögskolan i Malmö.

Gästpedagog på musikhögskolor, 
folkhögskolor, gymnasium. Håller 
i workshops, föreläsningar, show- 
och artistuppsättningar och 
mycket mer.

ning. dock inte för främlingen, men vi 
andra är väldigt glada att han blev en 
del av våra liv. 

MUSIKEN GÅR IN i en rytmisk fas och 
alla i sällskapet känner att den tillhör 
varmrätten. Fram kommer köttgrytan 
serverat med vildris, sallad och rött vin. 
Maten har en perfekt kombination av 
salt, surt, sött och kryddigt. När vi an-
vänder ordet milt, dyker samtidigt or-
det eldigt upp. Passion och ömhet 
nämns och kroppen fylls av lugn sam-
tidigt som den börjar pulsera. Ens vo-
kabulär känns inte tillräckligt. För hur 
beskriver man längtan, glöd och kär-
lek? Hur beskriver man att man tappar 
allt sitt förnuft bara av ett begär? Man 
slits mellan smakerna, vet inte vilken 
man ska hänge sig åt. den kryddade 
korven sticker ut och exploderar ens 

”Jag har nog begripit något nu. 
Jag ska laga mat från det här hållet. 

Då blir det mat från hjärtat.”

sinnen. Samtidigt upplever man en syr-
lighet från syltlöken, som ändå får en 
att stanna kvar i nuet. I kombination 
med en gräddsås som smeker och kys-
ser en sakta inifrån. det är en vild drag-
kamp och mjuk försoning i ett i ens 
mun, på samma gång. Smaklökarna 
sjunger! Elisabeth har lyckats leverera 
musik och kärlek i matformat. ”

– Jag har nog begripit något nu. Jag 
ska laga mat från det här hållet. då blir 
det mat från hjärtat, säger Elisabeth. 
Som musiker så lyssnar hon väldigt 
koncentrerat på musik och är väldigt 
mån om tid och plats vid sitt lyssnande. 
Hennes lust att framföra och leverera 
musik har aldrig sinat. Hon går in med 
hela sitt hjärta i allt hon gör och genom 
att vara en del av det här projektet fick 
man se en del av Elisabeths hängivelse, 
glöd och kreativitet. 

EFTERRÄTTEN ÄR KVAR. Kärlek, 
glädje, sensualitet, romantik och åtrå 
har serverats, så det enda som återstår 
är omslingrandet. det blir en Gino 
med vaniljglass. de syrliga frukterna 
och bären kittlar på insidan av magen. 
Lekfulla, lyckliga viskningar hör man 
av bandoneonen (ett slags litet drag-
spel) mot slutet av låten. På Elisabeths 
Gino har hon mandelspån. Spelet mel-
lan parterna är kvar, bara lite omfor-
mulerat. Ett fruktigt dessertvin lyfter 
fram det syrliga ännu mer. Bären och 
frukterna blir som ett hemlighetsfullt 
leende. Kommer man få mer?

Endorfiner ger oss euforisk lycko-
känsla och endorfiner utsöndras i sam-
band med chokladintag. Fast vi redan 
var överfyllda av eufori, så fick vi tryffel 
och kaffe som avslutning. utmaningen 
var från början bara en kul idé. Elisa-

beth är fylld av kreativitet och har full 
kontakt med sig själv, sina känslor och 
upplevelser. det ger henne förmågan 
att kunna uttrycka sig och tolka både 
ord, musik och mat. Jag är chockad 
över hur hon kunde få mig, en helt van-
lig Malmöfredag i november, att ham-
na på en mysig restaurang i Buenos 
Aires, med detta fantastiska sällskap. 
Glädje, lycka, passion, timmar som fly-
ger iväg i samtal om astrologi, konst, 
förälskelse, attraktion, psykologi och 
njutning. Fokus på upplevelse och när-
varo i stunden, maten, musiken och 
sällskapet. det är så här man smakar 
Piazzolla.  

Astor Piazzolla (1921–1992) var en ar-
gentisk bandoneonist och kompositör av 
den moderna tangomusiken tango nue
vo som bland annat influerats av jazzen.



HELA KORSORDET 
1:a pris Bo Månsson (profiljacka)
2:a–3:e pris Kristina Runyeon-Odeberg och Björn Helander (t-shirt)

LILLA KORSORDET (gula fälten)
1:a pris Sören Edlund (CD-skiva)
2:a–6:e pris: Sven-Inge Frisk, Elisabeth Hansson, Karin Helander, Britt Roslund, Eva Svensson (penna).

Krysset
Glädjande att så många antagit utmaningen och skickat in sina tävlingsbidrag, 
trots att det på intet sätt var något lätt korsord. Stort grattis till alla pristagare!



don’t 
stop 
the 
music.
Med passion, kunskap och erfarenhet guidar 
vi dig på din resa mot ett spännande yrkesliv 
i musikens tecken. Välkommen till oss! 

www.mhm.lu.se


