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Ständige sekreterarens årsberättelse vid Högtidssammankomst  
den 26 november 2018 
 
 
Prinsessan Christina, Fru Magnuson,  
Ärade kollegor från andra akademier, 
Ärade ledamöter, 
Mina damer och herrar, 
 
 
Alla år är händelserika (hur skulle de inte kunna vara det?) och 2018 
är inget undantag.  
 
På den globala scenen har vi gått från irritation över ”fake news” till 
bevisade rena desinformationskampanjer, och att aktivt 
påverkansarbete från ett land mot en demokratisk utveckling i ett 
annat blivit vardag. Det är fortfarande krig i Syrien och Ukraina. 
Illasinnade vindar blåser över världen och t.o.m. inom vår egen 
Europeiska Union ökar nationalism, rasism, hotas yttrandefrihet och 
kvinnors rätt att besluta om sin egen kropp. Att vi själva ännu inte fått 
en ny regering framstår i jämförelse närmast som en liten 
skönhetsfläck. 
 
Men: man kan också se tillbaka på året med alla de positiva initiativ 
och händelser som ägt rum, och där musiken och kulturen i stort står 
för en lysande motkraft.  
 
Musiken är ett globalt språk med tusentals dialekter som förenar, 
överbygger klyftor, struntar i gränser, skapar gemensamma nämnare 
där inga andra syns till, och talar direkt till våra sinnen. Internationellt 
efterfrågas våra tonsättare, musiker, orkestrar, körer, dirigenter, 
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forskare osv som aldrig förr, och på hemmaplan skapas konst, musik 
och teater som nödvändiga inlägg i samhällsdebatten.  
 
Som exempel låter FolkOperan Carmina Burana framträda i 2000-tals 
dräkt, i Göteborg sätts upp en musikteater av romer om romsk kultur, i 
Uppsala framför unga tjejer en hip hop-tolkning av sin samtid med 
stöd av symfonisk blåsorkester, vid Uppsala Konsert och Kongress 
sjösätts Curious Classics – en jättefestival som öppnar dörrarna för 
österländsk konstmusik, och i bland annat Malmö och Linköping 
ordnar organisationen Musiker mot Rasism konserter och andra 
aktiviteter.  
 
Och så är det ju de här alldagliga exemplen på insatser som genom 
musiken ger vardagen mening för så många. Varje dag året runt drar 
en kulturskolelärare, eller en hängiven pedagog inom El Sistema eller 
studieförbunden, med eller utan pedagogisk utbildning och examen, 
sitt strå till den musikaliska myrstacken. På många håll kämpandes i 
motvind med bristande resurser lyckas ni ändå erbjuda barn och unga 
meningsfylld sysselsättning och hopp om en framtid inom musiken.  
 
Och låt oss verkligen inte glömma de hårt arbetande kyrkomusikerna 
som genom undervisning i instrument, körsång eller genom att 
arrangera konserter i kyrkan ger oss musik över hela landet – ofta 
dessutom gratis. Svenska kyrkan, landets i särklass största 
konsertproducent och arbetsgivare för musiker, bör också hyllas just 
för det!  
 
En lite otippad yrkeskategori förtjänar också att nämnas – 
skolskjutsande busschaufförer. Ett hedersomnämnande till den 
taxichaufför som Pernilla Eskilsdotter intervjuade i radion som varje 
morgon låter barnen lyssna på P2 på väg till skolan, och låter dem föra 
ett samtal om musikens vindlade vägar och betydelse.   
 
** 
 
Vår akademi har löpande kontakter med bland annat Kulturskolorna, 
är representerad i Svenska kyrkans musikråd, och fortsätter att 
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fördjupa samarbetet med andra aktörer i civilsamhället och med våra 
systerakademier.  
 
Tillsammans med sex andra kungliga akademier medverkar vi i det så 
kallade Bernadotteprogrammet, där syftet är att öka tvärvetenskaplig 
och akademiöverskridande verksamhet. 

I år delar vi dessutom en stipendiat med Gustav Adolfs Akademien, 
Mischa van Kan, för hans arbete om svensk jazzhistoria.  

Vår akademis övriga två stipendiater är Meghan Quinley som ska göra 
ett arbete om “Musical Protest in the Age of Saint Louis” och Daniel 
Stighäll som forskar på projektet parlar cantando – ”att tala 
sjungande”. Särskilt glädjande är att vi ikväll också får ta del av förra 
årets Bernadottestipendiater, Kim Hedås och Christina Ouzounidis, 
projekt Spegelminiatyrer. 

 
** 
 
Vår akademi bedriver mycket av sin verksamhet genom sina 
ledamöter, sin styrelse, sitt kansli och sina många nämnder, 
arbetsgrupper och anknutna stiftelser. Akademien har sedan förra 
Högtidssammankomsten genomfört sammankomster i december, 
mars, maj, och oktober, samt en extra sammankomst under våren.  
 
Akademiens Forsknings- och Publikationsnämnder tar ett stort ansvar 
för att tillämpa akademiens portalparagraf i stadgan - att på musikens 
skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete – bland annat genom seminarieverksamhet. Dessa 
uppskattade arrangemang samlar forskare från hela landet och 
inbjudna utländska experter.  
 
I år kan nämnas ett heldagssymposium om ”Musikforskaren och 
lyssnandet” …… och ett samarrangemang nyligen med Emil 
Sjögrensällskapet om just tonsättaren Emil Sjögren. Också värt att 
nämna är den heldagskonferens vi inbjöd till för några veckor sedan 
tillsammans med Sveriges Musikbibliotekariers Förening, vilken 
samlade över 60 musikarkivarier och orkesterbibliotekarier.  
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En mycket viktig del i akademiens utåtriktade verksamhet är de så 
kallade Klingande Akademier som ger oss möjlighet att inför en 
offentlig publik lyfta intressanta och dagsaktuella frågor inom 
musiken, liksom jubilarer och tonsättarporträtt. Verksamheten hade 
inte varit möjlig att genomföra utan viktiga samarbetspartners - stort 
tack till Stockholms Konserthus, Kungliga Operan, Uppsala 
Konsert & Kongress, det Kungliga Slottet, Konstakademien och 
Kungl. Musikhögskolan för detta.  
 
För mer detaljerad information om mötesverksamhet, alla Klingande 
akademier, föredrag och seminarier som arrangerats, och vilka 
biografier och övriga skrifter som publicerats hänvisar jag till den 
kommande årsskriften eller akademiens hemsida.  
 
Tillåt mig ändå särskilt nämna uruppförandet av Carl Unander 
Scharins nyskrivna romanscykel ”Plåtsax – hjärtats instrument” med 
text av Torgny Lindgren, inom ramen för festivalen Svensk Musikvår 
– vilken också mottar ekonomiskt stöd av vår akademi. Vid detta 
tillfälle uppmärksammade också föreningen KVAST sitt 
tioårsjubileum. Även KVAST är en verksamhet som erhåller 
ekonomiskt stöd av akademien.  
 
Dessutom kunde vi för en kort tid sedan presentera akademiens första 
tonsättarbiografi om en kvinnlig tonsättare, Karin Rehnqvist, en av 
grundarna till KVAST. 
 
Flera av de Klingande Akademierna finns publicerade på akademiens 
youtube-sida för den som vill uppleva dem igen, eller för första 
gången.  
 
Akademins digitaliseringsprojekt fortsätter med våra många skrifter 
och biografier för att i takt med att de inte längre efterfrågas 
kommersiellt istället göra dem lätt tillgängliga och sökbara via 
internet – en viktig tillgänglighets-, service- och demokratifråga.   
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Jag kan förresten nämna att innan året ens är slut har vår Facebooksida 
besökts av drygt 90 000 personer, och vår hemsida haft 270 000 
visningar, vilket förstås visar att vi tjänar på att hålla en hög 
ambitionsnivå även på internet.  
 
 
** 
 
Vår akademi följer kulturdepartementets formuleringar i 
regleringsbrev och myndigheten Musikverkets verksamhet med 
fortsatt stort intresse. Ett starkt och engagerat Musikverk med god 
finansiering och styrning, och med bättre resurser för Musik och 
Teaterbiblioteket behövs. Självklart måste biblioteket och dess arkiv 
ha en central geografisk placering för att vara tillgänglig för besökare, 
studenter och forskare. Risk för omlokalisering av både biblioteket 
och av arkivverksamheten i Gäddviken med anledning av Nacka 
kommuns planer oroar. Utmaningarna är stora, resurserna krympande. 
Ska Elektronmusikstudion kunna bibehålla sin framstående 
självständiga verksamhet? Ska Scenkonstmuseet kunna överleva och 
finansieras utan att medel tas från musiken och annan 
kulturverksamhet?  
 
Däremot är det mycket positivt att Scenkonstmuseet och vår akademi 
för samtal om gemensam programverksamhet i framtiden - inte minst 
möjliga planer att uppmärksamma akademiens och Musik och 
teaterbibliotekets gemensamma 250-årsfirande år 2021.  
 
Ett annat exempel på akademiens engagemang i kulturpolitiken är vårt 
yttrande till den Konstnärspolitiska utredningen som kom i våras.  
 
 
** 
 
Akademien har under året synts även i andra sammanhang i det 
offentliga rummet:  
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Finalen i Solistpriset ägde rum i januari i Göteborgs konserthus, med 
GöteborgsSymfoniker och i direktsändning av Sveriges Radio P2. 
Vann gjorde cellisten Amalie Stalheim, som nu inlett sitt tvååriga 
arbete som Artist-in-Residence på P2 och konserterande med de 
orkestrar som medverkar i priset.  
 
Nytt för i år är att vår akademi, som en del av Nätverket för de 
professionella blåsorkestrarna i landet, har lanserat det helt nya 
Blåsmusikpriset, vilket ska utdelas vartannat år. De tre finalisterna har 
vaskats fram genom akademiens nationella stipendieprov och 
företräder kategorierna träblås, bleckblås och slagverk. Finalen 
genomförs den 13 januari i Berwaldhallen med Arméns Musikkår som 
orkester. Välkomna dit! 
 
** 
 
På Alfvéngården utanför Leksand, som Hugo Alfvén testamenterade 
vår akademi, ökar både besöksantalet och antalet konserter och 
visningar tack vare vår skickliga intendent och med betydelsefullt 
ekonomiskt stöd i år från Prins Carl Gustafs Stiftelse. Även 
pedagogisk verksamhet för barn och unga, med välkommet 
ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetet, planeras.  
 
Ett varmt tack riktas också till Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för 
svensk musik för dess bidrag till en nyutgåva av Alfvéns balett och 
orkestersvit ”Bergakungen”. Det kommer att hända mycket kring 
Hugo Alfvén och på Alfvéngården under de kommande åren, var så 
säkra! 
 
Vår akademi har även ett - med Konstakademien och 
Vetenskapsakademien - delat ansvar för Rolf Schockprisen. Priset för 
”Musical Arts” tilldelades i år sångerskan och dirigenten Barbara 
Hannigan. Den Master Class som arrangerades med Hannigan på 
Kungliga Musikhögskolan streamades och nådde därmed över 8000 
personer. 
 
** 
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Levande musikarv fortsätter att sysselsätta varenda tillgänglig editör, 
notsättare, redaktör och musikforskare vi kan hitta och finansiera. 
Hittills har närmare 2000 verk kommit ut i nyutgåvor som kan nyttjas 
gratis av musiker, sångare och dirigenter från hela världen. Hemsidan 
lockar smått fantastiska femtusen unika användare - varje månad - 
varav en femtedel väljer den engelska språkversionen. Varmt tack här 
till vår partner Musik och teaterbiblioteket för dess otroligt fina stöd.   
 
Också ett tack till Riksantikvarieämbetet, vars stöd under året gett oss 
möjlighet att utforska ytterligare arkiv och bibliotek runt om i Sverige 
och därigenom lyfta fram ännu fler dolda musikskatter i dagsljuset.  
  
Vi har under året erhållit medel för Levande Musikarv från ett stort 
antal viktiga stiftelser, som ni ser på skärmen bakom mig: 
 
(Gustav VI Adolfs kulturfond, Längmanska kulturfonden, Helge 
Ax:son Johnsons stiftelse, Föreningen Svenska Tonsättare, Josef 
Jonssons Stiftelse, Kungl. Vitterhetsakademien, Stiftelsen Marcus och 
Amalia Wallenbergs Minnesfond, The Barbro Osher Pro Suecia 
Foundation, Crafoord Stiftelsen, Olof Skoglunds Stiftelse och 
Riksantikvarieämbetet.)  
 
Vi är djupt tacksamma för deras stöd!  
 
Det är också en stor glädje för mig att kunna konstatera att en stor 
privat donation av Karl Otto Bonnier nu gjort det möjligt för oss att 
arbeta med sikte på en utgåva av Johan Helmich Romans samlade 
verk, vilket därmed blir det allra största enskilda projektet inom 
Levande musikarv de närmaste åren.   
 
** 
 
Vår preses har nämnt överföringen till Sverige av Birgit Nilsson 
Stiftelsen. Förstås är vi omåttligt stolta att vår akademi får en 
avgörande roll i relationen till denna Stiftelse, och vi ser fram emot 
hur samarbetet i exempelvis programverksamheten ska kunna 
utvecklas rent konkret.  
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** 
 
Akademiens verkliga kärnverksamhet är den omfattande 
stipendieverksamheten. Vi fördelar i år närmare sex miljoner kronor i 
stipendier till smått fantastiska 400 studenter för att, som Ernst 
Brunner citerar i sin biografi om Roman om dennes uppdrag från Karl 
XII för att ”…perfektionera sig i musiken”. 
 
Låt mig från podiet framföra ett särskilt tack till de nästan 90 personer 
som medverkat i 17 olika jurygrupper, och därmed hjälpt oss att på ett 
professionellt och säkert sätt utse årets 80 nationella stipendiater. Er 
medverkan stärker akademiens nationella förankring och 
representativitet, och ökar också graden av geografisk spridning bland 
de sökande. Varmt tack för det!  
 
Ur våra nationella stipendieprov väljs också Rosenborg-Gehrmans 
studiestipendiat, som i år är sångaren Erik Rosenius. Grattis till Erik 
förstås, och också ett tack till Rosenborgstiftelsen som ju även bidrar 
med en ansenlig prissumma till Solistpriset.  
 
** 
 
Vår akademi har vid sidan av det betydande stipendiearbetet mer 
blygsamma möjligheter att lämna ekonomiskt stöd till svenskt 
musikliv. Det blir allra bäst och mest effektivt, när vi istället kan vara 
en samarbetspartner och aktör tillsammans med andra.  
 
Ett exempel är när vi för tredje året i rad kunde medverka till en 
presentationsdag av nyskriven svensk orkestermusik, denna gång i 
Jönköping i samarbete med Musik i Syd, FST och Svensk Musik.  
 
Ett annat exempel är det så kallade Rikstinget för västerländsk 
konstmusik som är ett numera fast etablerat samarbete mellan 
Berwaldhallen, Svensk Scenkonst och vår akademi.  
 
** 
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Vår akademi är fortsatt huvudman för tankesmedjan Unga Tankar om 
Musik, som för sin del fortsätter att utvecklas och stadigt ökar antalet 
medlemmar. UTOM fortsätter också sitt ambitiösa program med 
möten över landet och samtal med aktörer, verksamma och 
makthavare i musiklivet. Genom sin breda verksamhet är de på god 
väg att – som de själva säger – bygga upp ”ett nytt språk” för hur man 
kan föra framåtblickande samtal mellan de musikaliska genrerna. Värt 
att nämna är när UTOM i våras genomförde det som kallas 
killmiddag, alltså samtal om känsliga saker, med manlig personal på 
KMH som ett led i metoo-rörelsen. 
 
En kort reflektion kring just metoo: sista ordet är inte sagt i fråga om 
hur vi relaterar till varandra, och hur en lärare beter sig i förhållande 
till sin student. Den uppfriskande vind som blåste in över oss för 
ungefär ett år sedan i metoo-rörelsen må ha mojnat i intensitet, men 
vår akademis engagemang och självkritik i sakfrågan har det inte. Vi 
fortsätter våra samtal, utbildning och utbyte i dessa frågor.  
 
Alla som i akademiens verksamhet kommer i kontakt med våra 
akademiledamöter, juryer och anställda ska kunna känna sig trygga 
och säkra i att de behandlas med självklar respekt och förtroende.  
 
** 
 
Vår akademi har under året gjort Ledamotsalen tillgänglig för ett antal 
externa stiftelser och aktörer som gör betydelsefulla insatser för 
musiklivet utanför akademien.  
 
I våras fick vi till exempel möjlighet att inbjuda kulturdepartementets 
utsända kulturråd för ett engagerat samtal om musik, om akademiens 
verksamhet och inte minst om hur våra svenska utlandsmyndigheter 
från ambassaderna i Beijing och Moskva till Pretoria och Washington 
DC kan bistå i främjandet av svensk musik, såväl äldre som den vår 
högst vitala och 100-års jubilerande nära vän Föreningen Svenska 
Tonsättare särskilt företräder.  
 



S i d a  | 10 
 

Den utåtriktade verksamheten är viktig för vår akademi och bidrar till 
att uppfylla en annan del av våra stadgars ändamålsparagraf att främja 
tonkonsten och musiklivet i Sverige och internationellt.  
 
Vi är engagerade, vi erbjuder vårt stöd och vi står för en opolitisk och 
obunden röst i kulturpolitiken och i samhällets utveckling.  
 
Vår akademi finns i högsta grad till för det svenska musiklivet! 
 
Tack. 


