
- Det hår förvissa gått fyåmåt

ändå,jåmtlirt medför 5oo år

sedan då man helire kastr€rade
pojkär för ati få till soPraner i 5tä1"

let ffu ati §åta kvinnsrnä sjunSå"

säger pianisten Märia §jÖstedi
Björs med becksvart ironi.

-Vi EnYåndel m!€kBt
statlstik i vår föreställning
eftersöm dtsrl taiarför sig

sjå[v, orn döl skulle varå

§vårt att tä tlll §igsjålva
beråttelsernB, såger violi'
nisten Annelie RYd,

eVill återupprätta kvinnornas plats i musikhistsrien

Deras konsert ar en
,råBi! ås* Världen har
berövat§ en enorm
nrängd vacker musik
genonn århundradenas
lopp, eftersorm de sorn
skaoade den råkade
varå kvinnor. öP ha,
träffat tre rnusiker som
har b€3tämt §ig &ir alt
ge oss den bortgltimda
rnusiken tillbaka"

Vadör ges de mest Prestige'
fyllda musikpriserna nästan
enbart tiil män cch varföt
kan de flestasvensku riikna
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gnrndproblemen fl Rns kvar,

säger Lena Moån,

Från tlerå äv de mest aI]-

sedda kviil§li gå tonsåuama
under 16oo-170o'ta1efl , en

tid dåkvinnona gavs mer
musikaliskt utrytnme än de
skulle göra roo år senare,
finns inga noter bevarade
medan månnens fortfaran-
despdds och spe!ås'
och den fratska

18OO+aiskompositören
Louise Fafienc, söm På sln
tid ansågs tillhöra de ailra
största och nitrnrides i sam'



Soprånen l"enå

Mö6n fiåmför ljw"
liga sånger, värvat
msd efigagor3nde
bsråttelser o,n
de bortglömda
komFo$ltårg nå,

fen"Iinistisk kamp
ma sammanhaag som Mo-
aart och Eeethover, om'
niimns nu bera som "känd
Dianolltare" I ett lexikofl
iomtrycktes såsent som på
1980'talet.

Maria §jöstedt Björs bj{'
d§r på ytterligåre ett exem'
pel. Det som brukar stör§t
reaktioner bland förestäl-
ningeus prblik.

- Framtill $97 varkvinn-
llgå musikex ftubjudna att
spela med de berömda l#ie"
nerålharmonikema, Och
näI dsn bästa harpisten de
kunde hitla var en kvlnna

§§ka*g{ka***
sersd*srstesd#å
tuw*orför**§kbl*r
*åsdåfiirf§ra**
:c§{d*h$rssdså
b*råitäar,
&nn*lieffd

satte de henne bakom ett
skynke och framför det
ställde de ea man framför
som låtsades spela, säger
hon,

FörattbelligEa att delas er-
empel inte bara handlar om
enskiida fall, utanen kultur
därkvifflor uängIs undan i
musiuivet redogöx de även
dei statistik från scenen.

som ett cirka 84 ploceot
av schlagetfeetivalens bi-
dmg är skdvna och tonsaua
av män. Att Pr:s pxi§ Jazz-
kanen har delats ut till 18

rnän och iyra kvinnor och
att bualem kvinnor har fått
det Hestigefylia Polaryriset
södsn det bö$ade dolas ut
199?.

- Så liinge auditions tiil
orkestrar l'ar öppna, så alla
kunde se vem sorn spelade,
var cirka 95 procent åv de
som åntogs män. Nu nåir

man på senare åt ha: idött
ett ststem däI musikern §it-
ter dold så har det genxt
blivit 5o/5o. Det är siffror
som säger nåBot, sägsr Må'
ria $jö§t§dt Björs.

Åu dagans musikitGdu§tri,

om iin omedvetet, fortsätter
att följa ett mönster som

erundlades under en tid då
kvinnan ansågs vara under-
ordnad manneq, det fu själ'
va anledningen till att trion
ansel sig behöva baserå en
hel konsertpå temåt.

- Så iänge vi har o$tlvi-
sorna måste vi fortsåtta den
hih femhistiska kampen,
För v& del försöker vi göra
det genom att framföra
kvinnomas alstet ochvarua
dessa med berättelser, Och
si kan göra det med en stor
dos humor förfolkblir iirdå

förfärade når de hör vad vi
berättär, säSet Årnelie RYd.

och dst årtrots allt inteba-
ra kvlnuliga utusiker som
har drabbats av sin under'
ordnade position inom mu'
sikvälden, Det har ju även

alla musikälskE e. som har
gått nriste öm massot av
Ijuvmusik.
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