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Den nya överklassen 
– en bok om Sveriges 
ekonomiska elit 
av Bengt Ericson 
En guidad tur genom ett rikemans-
land där pengar och position bety-
der allt. Vi får veta hur dess invånare 
bor, semestrar och roar sig på andra 
sätt. Vi får läsa om herrgårdarna, 
kungajakterna, privatskolorna och 
de slutna elitsällskapen. 
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Konsert 
Skippa helskägg 
Berwaldhallen 
Blåsarsymfonikerna 

I de svenska generalprogrammen 
för säsongen 2008/09 var endast 
10 av 823 verk skrivna av kvinnor: 
ett faktum som fick blivande 
kompositionsprofessorn Karin 
Rehnqvist att efter en deppar-
vecka grunda nätverket Kvinnlig 
Anhopning av Svenska Tonsätta-
re, förkortat Kvast.

Problemet är att det svenska 
musiklivet inte äger frågan. Det 
har ingen betydelse vad Kulturrå-
det lovade vid söndagens panel-
debatt i Berwaldhallen eftersom 
marknaden behärskas av engel-
ska agenter. Situationen kan be-
tecknas som system-immanent ty 
utbudet i Stockholm skiljer sig 
inte nämnvärt från det i London: 
samma artister, samma reperto-
ar. Dödläget kommer inte att bry-
tas förrän orkestrarna skärper 
kraven på svensk repertoarkun-
skap innan de väljer ledare.

Blåsarsymfonikerna är undanta-
get som bekräftar regeln – an-
svaret har nämligen anförtrotts 
en svensk som är lika kompetent 
som nyfiken: Christian Lindberg. 
Att han nu anpassar säsongen 
2010/11 efter Kvasts önskemål är 

inget under. Underligare vore om 
han inte blir nästa års mottagare 
av den nyinstiftade Guldkvasten 
som premiärutdelades till leda-
ren av kammarmusikfestivalen i 
Båstad, Karin Dornbusch.

Att leta efter kvinnliga gener i 
musiken är lika lönlöst som att 
söka efter nationella drag. Skill-
naden mellan vad männen kan 
tillåta sig jämfört med kvinnorna 
håller dessutom på att blekna 
bort. Annat var det 1830 då Fanny 
Mendelssohn skrev ouvertyren 
som inledde konserten: lika idé-
rika melodier som hos lillebror 
Felix men mycket mer inställd på 
konsensus. 

De genusbestämda tabufunk-
tionerna är dock fort farande vär-
da ett studium.

Inte heller polskan Dorota Siu-
da är inställd på att enbart beha-

ga. Hon har skinn på näsan pre-
cis som hennes landsmaninna 
Grazyna Bacewicz, vars tredje  
violinkonsert från 1948 hon spe-
lade sakligt utan sötma men med 
en handfast fyllighet i tonen.

Bland de återstående nutida 
verken imponerade mest det 
yngsta, en tondikt i 60-talistisk 
stil av den i Sverige utbildade 
amerikanskan Molly Kien. Vid si-
dan av de punktartade mönstren 
av klangfärger i norskan Kari-
Beate Tandbergs Modes and Mo-
ves och den hetsigt virtuosa sista 
satsen av fransyskan Ida Gotkov-
skys Brillante Symphonie ut-
märktes klangmolnen i Kiens 
134340 Pluto av ett genuint sym-
foniskt handlag och motiviskt 
sammanhang.

Den inledande fanfaren av 
Joan Tower var tillägnad kvinnor 
som tar risker. Med tanke på att 
småflickorna på lekplatserna är 
vildare än pojkarna finns det 
hopp för Kvast även kommande 
säsonger.

Carl-Gunnar Åhlén
kultur@svd.se

Dirigent: Christian lindberg. Doro-
ta siuda, violin. marika lagercrantz, 
programvärd. musik av Tower, men-
delssohn-Hensel, Bacewicz, eriks-
son, Tandberg, kien, Gotkovsky

Fanfar för kvinnor 
som vågar ta risker

Konsert
Sveriges visfestival
mosebacketerassen

Nestorn Finn Zetterholm räk-
nas som en visans värsting, vid 
sidan av Bengt Sändh, och be-
rättar halsbrytande anekdoter 
om deras äventyr i skiv- och 
turné branschen. Han inleder 
kvällen med en allegorisk höns-
sång som är avsevärt bättre än 
Cornelis misogyna Hönan 
Agda. Ett ”uselt rim” ursäktar 
han med att han lärt sig av To-
mas Ledin.

Visfestivalen kallar sig Sveri-
ges kaxigaste. Vispoeter är ing-
et slätkammat folk, och så här i 
valtider haglar satirerna, även 
om de i Karin Renbergs och Sti-
na Berges tappning är milt ned-
tonade. De två ger utrymme 
också för kärlekssånger, exem-
pelvis en cover på Traveling 
Wilburys, om att kapitulera i en 
relation.

Johan Johansson är spektakulär 
i guldglittrande kostym. Han är 
uppvuxen några kvarter bort, 
och Mosebacke är ju spelplats 
för Röda rummets uppgörelse 
med stans dåtida elit; en ung 
Strindberg står staty vid sidan 
av scenen. Johan Johansson 
häcklar dagens potentater som 
skurkar i manschetter. Han har 
inte tappat gnistan från punk-
åren med KSMB och Strind-
bergs.

Efter paus kommer Lars De-
mian i sällskap med en tubaspe-
lare. I en sång om unga flickors 
öden i modevärlden får han 
H&M att låta nästan oanstän-
digt. 

Han är pianospelande vis-
poet, här spelar han gitarr och 
elpiano. Tuban ljuder poetiskt; 
en kreativ tanke att ta in ett så 
udda instrument.

Kvällens första begäran om 
extranummer blir bönhörd 
med en visa om svångremstider 
och social ojämlikhet, om att 
kunna ”få sill till potatisen”. 
Han passar på att ge en gliring 
till det chica så kallade Sofo på 
Södermalm.

Sanna Carlstedt har med sig Jo-
han Johansson på gitarr plus 
dragspelare och basist. Hon är 
en imponerande arrangör som 
tar ut svängarna med framåt-
drivande rytmer som grekiskt 
och tex-mex. Rösten är bäran-
de, och hon är associativ och 
slagfärdig.

Andra yngre festivaldeltagare 
är Dan Viktor och Kaj Karlsson, 
med rötterna hos Dylan och Do-
novan. De sjunger Ted Åströms 
Sverigeodyssé om det stora ve-
modet, men också egna alster 
som Det är kris eller den ironis-
ka Stolta män.

Jack Vreeswijk tolkar sin far – 
”en gammal släkting” eller 
”gubben” – lika skickligt som 
Sven-Bertil tolkar Evert. 

Höjdpunkten denna kväll blir 
dock Sjuttonde balladen, Tau-
bes uppgörelse med ”mecena-
terna”. Cornelis höll sig med en 
ypperlig gitarrist, Conny Söder-
lund, och Jack Vreeswijk går i 
sin fars fotspår med Love Tho-
lin. 

Jag har inte ord nog för deras 
gemensamma gitarrexcesser!

InGrId Strömdahl
kultur@svd.se

Satirerna haglar  
på visfestivalen

solisten Dorota siuda och dirigenten Christian lindberg.  Foto: Unn tiba

Youssou N’dour 
startar tv-kanal
Efter två års kamp och stöd-
demonstrationer från tusentals 
anhängare på Dakars gator har 
den senegalesiske popstjärnan 
Youssou N’dour fått rätt att starta 
sin egen tv-kanal, uppger BBC. 
N’dours bolag driver en radiosta-
tion samt en tidning som båda 
har en kritisk inställning till Se-
negals regering. Enligt regering-
en har de utdragna förhandling-
arna inget att göra med Youssou 
N’dours medier.   TT SpekTrA

Saunders skriver 
om Spice girls
Jennifer Saunders, känd från 
komedisuccén Helt hysteriskt, 
skriver manuset till Spice 
girls-musikalen Viva forever. 
Hon berättar i BBC News att 
hon är ”stormförtjust och 
skräckslagen”. Idén till musi-
kalen kommer från Judy Cra-
mer, kvinnan som fick Björn 
och Benny att satsa på musi-
kalen Mamma Mia. Viva for-
ever sätts upp i West End, 
London 2012. HArry AmSTeryoussou n’dour. Foto: Jerome Delay

karin Dornbusch får Guldkvasten. 

Hon är en impo-
nerande arrang-
ör som tar ut 
svängarna med 
framåtdrivande 
rytmer som  
grekiskt och  
tex-mex. M
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