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Hjälp oss hjälpa Östersjön 
– insamlingen fortsätter
2014 inleddes Radiohjälpens insamling för Östersjön  
i samarbete med Världsnaturfonden WWF och 
Östersjö festivalen. Insamlingens syfte är att stärka ett 
aktivt miljö samarbete runt Östersjön. De insamlade 
pengarna planeras att användas för att stötta projektet 
”Baltic Sea Farmer of the Year”, läs mer om det på sid 
16-17. Även i år bidrar du som köper en programtidning 
till festivalen med 10 kr till fonden. Du kan också skänka 
valfritt belopp till Radio hjälpens insamling för Östersjön 
genom att betala in till Radiohjälpens PG 90 1950-6. Märk 
inbetalningen med referens VATTEN.

Informationstidning 
för Östersjöfestivalen 
distribuerad med  
Dagens Nyheter söndagen 
den 14 augusti 2016
Omslagsbild
Yuja Wang 
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 KÄRA PUBLIK
Vänskap. Gamla relationer som återkopplar till stunder av samtal 
i vänners sällskap. Goda middagar, sena nätter med historier och 
hjärtliga skratt.

Jag hade anat men kunde inte föreställa mig att Östersjöfestivalen 
efter 14 år skulle vila så starkt på något så banalt som uttrycket, ”För 
gammal vänskaps skull”, men så är det. Några av våra återkomman-
de artister har mer att hämta, både i prestige och pengar från andra 
konserthus runt om i världen, men väljer att återvända eftersom de 
har en historia tillsammans med oss som betyder något. En djupare 
innebörd än ”bara” ett arvode och ett datum i turnékalendern. Det 
gör mig extra stolt eftersom det visar att vår vision om en festival 
med musik, diskussioner kring ledarskap och miljö gjort avtryck 
hos gästande musiker och föreläsare, och det är faktiskt är kö bland 
världsstjärnorna att få komma hit och uppträda.

Några återvänder troget, som till exempel Esa-Pekka Salonen och 
Valery Gergiev, de som också var med och grundade festivalen. 
När vi nu dessutom gästas av Gustavo Dudamel blir det en unik 
uppställning med tre av världens absoluta toppdirigenter. Opera 
representeras med stor spännvidd från Sven-David Sandström och 
Katarina Frostensons nyskrivna kammaropera Föreställningen, till 
den stora festivalavslutningen med Richard Strauss Elektra. 

Årets program räknar upp en rad enastående artister, men det  
är svårt att inte påpeka att vi faktiskt har sopranen Nina Stemme, 
mezzosopranen Olga Borodina och pianisten Yuja Wang under en 
och samma vecka. Solister med stort internationellt renommé som 
var för sig kunde varit huvudnumret på vilken festival som helst. 
Men, det här är Östersjöfestivalen!

Ett återkommande tema har alltid varit nedsmutsningen av Öster-
sjön. Vi har med en dåres envishet gång på gång påpekat hur illa 
det är och varnat för följderna. Efter 14 år skulle det glädja mig 
mycket om vårt arbete hade gett konkret resultat, men tyvärr går 
det mycket långsamt. Jag tror att vi åtminstone haft betydelse för 
att lyfta frågan, och att det på sikt kan vara en del av den process 
som får beslutsfattare att agera. Inför fakta om förändring av flora 
och fauna, döda bottnar och algblomning borde jag kanske vara 
pessimist, men det ligger helt enkelt inte för mig att ge upp.

Jag är oerhört tacksam över de bidrag från Stockholms stad, Reger-
ingen men framförallt Sveriges Radio som gör det möjligt att skapa 
ett sådant här evenemang. I tider av allt större polarisering i vår del 
av världen är det viktigare än någonsin att behålla mötesplatserna. 
Spela, sjunga och knyta vänskapsband.

Väl mött i publikvimlet.

Michael Tydén, General Manager Östersjöfestivalen
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KORT OM ÖSTERSJÖFESTIVALEN 
Östersjöfestivalen grundades 2003 av Michael Tydén, 
 Berwaldhallens dåvarande konserthuschef, Esa-Pekka Salonen, 
dirigent och kompositör och Valery Gergiev, dirigent och chef 
för Mariinskijteatern i S:t Petersburg.

Drivkraften har från starten varit att med den klassiska musiken 
som utgångspunkt verka för förbättringar av Östersjöns känsliga 
miljö och att agera för ett altruistiskt ledarskap i syfte att finna 
lösningar för en hållbar miljö i regionen.

Kombinationen av klassisk musik, att öka samhörigheten mellan 
Östersjöländerna och festivalens fokus på Östersjömiljön har 
fått stort genomslag i regionen och flera regeringar ger aktivt 
stöd till festivalen.

I år samlas för fjortonde gången dirigenter, ensembler och 
solister av högsta internationella klass till ett musikaliskt 
möte med publiken i Berwaldhallen. Under de gångna 
åren har publiken inte bara fått möta våra egna ensembler 
Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören med 
deras chefsdirigenter Daniel Harding och Peter Dijkstra 
utan även bland andra Riccardo Muti, Valery Gergiev, Daniel 
Barenboim, Christoph Eschenbach, Herbert Blomstedt och 
Esa-Pekka Salonen, World Orchestra for Peace, Väst-Östliga 
Divanorkestern, Camerata Baltica, Mariinskijteaterns orkester 
och många andra symfoniorkestrar runt Östersjön.

Pengarna går till Radiohjälpens fond för Östersjön  
i samarbete för WWF.

Du kan också bidra till insamlingen genom att ge en 
gåva i samband med ditt biljettköp på berwaldhallen.se  

eller i Berwaldhallens biljettkontor! För valje såld  
programtidning går 10 kr till insamlingen.

HJÄLP OSS  
HJÄLPA ÖSTERSJÖN

så skänker du 100 kr
SMS:a VATTEN till 72 999

Pengarna går till Radiohjälpens fond för Östersjön  
i samarbete med WWF och Östersjöfestivalen.

Du kan också bidra till insamlingen genom att ge en
gåva i samband med ditt biljettköp på berwaldhallen.se

eller i Berwaldhallens biljettkontor! För valje såld
programtidning går 10 kr till insamlingen.
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FESTIVALPROGRAM 28 AUG – 4 SEP 2016

Samarbetspartners:

Med stöd av:
Kultur
departementet

Utrikes
departementet

LÖR 3 SEP KL 15.00  
Musikaliska

RELEASE
Malmlöf-Forssling 100 år
Musica Vitae 
Malin Broman musikalisk ledare och violin  
Rick Stotijn kontrabas  
Hannah Holgersson sopran
BYSTRÖM: Games For Souls,  
förkortad version (uruppförande)   
MALMLÖF-FORSSLING: In Memoriam  
MALMLÖF-FORSSLING: Release  
TARRODI: Paradisfåglar   
NELSON: sats 1 o 2 ur Kontrabaskonsert  
BRITTEN: Tre sånger för Les Illuminations  
BRITTEN: Frank Bridge-variationer 
Biljetter: 200 kr
 

LÖR 3 SEP KL 19.30  
Berwaldhallen

THE FRUIT OF SILENCE
Lettiska publikfavoriter  
åter i Östersjöfestivalen 
Sinfonietta Riga 
Lettiska Radions Kör 
Sigvards Kļava dirigent 
Inga Kalna sopran  
Helen Lepalaan alt  
Mati Turi tenor  
Rihards Millers bas
MOZART: Litaniae Laurentane   
PÄRT: Salve Regina   
HAYDN: Missa Cellensis  
VASKS: The Fruit of Silence
Biljetter: 115 – 415 kr
 

SÖN 4 SEP KL 18.00  
Berwaldhallen

ELEKTRA
Grandios avslutning  
av Östersjöfestivalen
Finlands Nationalopera 
Gustaf Sjökvists Kammarkör 
Mikaeli Kammarkör 
Esa-Pekka Salonen dirigent 
Nina Stemme sopran Elektra 
Waltraud Meier mezzosopran  
Klytaimnestra 
Elisabet Strid sopran Chrysothemis 
Tommi Hakala baryton Orestes 
Mika Pohjonen tenor Aigisthos 
med flera
STRAUSS: Elektra 
Biljetter: 300 –900 kr
 

Östersjöklippet
10 % rabatt på ordinarie biljettpris vid köp 
av tre olika konserter vid samma tillfälle.
15 % rabatt på ordinarie biljettpris vid köp  
av fyra olika konserter vid samma tillfälle.
20 % rabatt på ordinarie biljettpris vid köp 
av fem eller fler konserter vid samma 
tillfälle.
Gäller endast på konserter i Berwaldhallens 
regi. Gäller ej Föreställningen 28 augusti.
 
Med reservation för ändringar.

SÖN 28 AUG KL 15.00 
Rotundan, Kungliga Operan

FÖRESTÄLLNINGEN
Nyskriven kammaropera  
öppnar Östersjöfestivalen 
Sven-David Sandström musik 
Katarina Frostenson text 
(uruppförande)
Ensemble ur Kungliga Hovkapellet
Love Derwinger piano 
Mattias Böhm dirigent 
Jeanette Köhn sopran Zora 
Katija Dragojevic mezzosopran Ann 
Miriam Treichl mezzosopran Henrika 
Ellen Lamm regi 
Tomas Franck scenografi / ljusdesign
Biljetter: 300 kr
 

SÖN 28 AUG KL 18.00  
Berwaldhallen

SALONEN OCH WANG
Hetta och briljans  
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Esa-Pekka Salonen dirigent 
Yuja Wang piano 
Valerie Hartmann-Claverie  
ondes martenot
BARTÓK: Pianokonsert nr 1 
MESSIAEN: Turangalîlasymfonin 
Biljetter: 150 –595 kr
 

MÅN 29 AUG KL 19.00  
Berwaldhallen

POLISH BALTIC  
PHILHARMONIC
Polsk musikprakt
Polish Baltic Philharmonic 
Ernst van Tiel dirigent 
Alena Baeva violin
BACEWICZ: Divertimento  
SJOSTAKOVITJ: Violinkonsert nr 1 
GÓRECKI: Symfoni nr 4, Tansman Episodes 
Biljetter: 90–360 kr
 

TIS 30 AUG KL 19.00  
Berwaldhallen

BRITTEN OCH BAROCK
Kreativa barockmästare  
blandar gammalt och nytt
Radiokören  
Concerto Köln 
Olof Boman dirigent 
Ann Hallenberg mezzosopran 
BRITTEN: ur A.M.D.G.   
HÄNDEL: The King Shall Rejoice,  
Zadok the Priest, musik ur Theodora  
samt ur Herkules
Biljetter: 150 – 495 kr
 

TIS 30 AUG KL 22.00  
Berwaldhallen

MARIINSKIJTEATERNS  
ORKESTER
Rysk excellence i sommarnatten
Mariinskijteaterns orkester 
Valery Gergiev dirigent 
Daniel Lozakovitj violin 
PROKOFJEV: Violinkonsert nr 2 
PROKOFJEV: Symfoni nr 3 c-moll
Biljetter: 115 – 415 kr
 

ONS 31 AUG KL 17.00  
Berwaldhallen

PETER OCH VARGEN
Klassisk musiksaga för alla
Mariinskijteaterns orkester 
Valery Gergiev dirigent 
Leif Andrée berättare
PROKOFJEV: Peter och vargen
Biljetter: 100 kr barn tom 12 år,  
200 kr vuxna. Rek. från 7 år.
 

ONS 31 AUG KL 19.00  
Berwaldhallen

SJOSTAKOVITJFROSSA
Sjostakovitj 110 år
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Valery Gergiev dirigent 
George Li  piano
SJOSTAKOVITJ: Pianokonsert nr 2 
SJOSTAKOVITJ: Symfoni nr 4 
Biljetter: 150 –595 kr
 

TOR 1 SEP KL 19.00  
Berwaldhallen

DUDAMEL OCH BOLÍVAR
Makalöst och omissbart
Simón Bolívar-orkestern 
Gustavo Dudamel dirigent
DESENNE: Hipnosis Mariposa  
VILLA-LOBOS: Bachianas brasileiras nr 2 
RAVEL: Svit nr 2 ur Daphnis et Chloé  
RAVEL: La valse
Biljetter: 150 –795 kr
 

FRE 2 SEP KL 19.00  
Berwaldhallen

PROKOFJEV OCH ADAMS
Nationalhjältar och drömmar
Kungliga Hovkapellet 
Kungliga Operans Kör 
Radiokören 
Lawrence Renes dirigent  
Olga Borodina mezzosopran
PROKOFJEV: Alexander Nevskij  
ADAMS: Harmonielehre
Biljetter: 150 –595 kr
 

RAOUL WALLENBERG 
                                               ACADEMY

BILJETTER:
balticseafestival.com • 08-784 18 00
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Det fria ordet  
är hotat på nytt 

 Ordens användning definierar män-
niskan, säger filosofer. Grekerna 
satte retorik – språkets förståelse, 

konst och utövande – lika högt som annan 
vetenskap. Men retoriken kan användas i 
olika syften: för utbyte likväl som för domi-
nans.

Amartya Sen skriver i sin ovärderliga bok, 
The Idea of Justice, att samhällen finner fram 
till sina bestämningar av rättvisa genom 
rationella samtal som söker förena ibland 
motstridiga men också legitima värden så 
att vardagen kan hanteras praktiskt. Den 
rika meningen säger mycket om vår unika 
härkomst. Den kan också förstås antropolo-
giskt som värt släktes sätt att skydda sig och 
utvecklas. Så föddes genom språket de reg-
ler, de överenskommelser, den acquis (med 
EU-språk), som vi nu kallar mänskliga rät-
tigheter. Och bland dem står det fria ordet 
i första ledet. 

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN i Sverige, nu 
250 år, föregick vår demokrati, vår välfärds-
ekonomi och vår internationalisering. Dess 
roll för vår rättsstat, vär samhällsdialog och 
vår nutida vardag med ”sociala media” är 
fundamental. 

Rätten att tala fritt är i vår europeiska 
värld förknippad med antiken. Dess rötter 
fanns också i upplysta muslimska samhällen, 
baserade i Damaskus, Bagdad och Cordoba. 
I Afrika har den utspelats under baobab-träd 
i århundraden. Ingen kan själv appropriera 
den rätten. Brittiska Magna Carta satte 
gränser för makten, men det var den fran-
ska revolutionen som lanserade en kamp 
över två sekel med frihetliga framsteg, med 
Frihetsgudinnan för migranter i New York, 
och med Förenta Nationernas normer som 
främsta ankare. Det är i den andan som ock-
så vår tryckfrihetsförordning hör hemma. 

Efter ett första världskrig som handlade 
om inget (annat än maktsfärer) och ett 
andra världskrig som handlade om allt (de 
djupaste mänskliga värdena) vann idén om 
en gemenskap i fred, öppenhet och rätt. I 

den andan skapades så Europeiska Unionen 
steg för steg, med alla rättigheter som hänför 
sig till nu specifika europeiska normer och 
rättspraxis. 

Det är den segern som nu är hotad. Det är 
inte längre givet att en vardaglig politisk ledare 
följer dessa normer. Alltfler politiker framstäl-
ler sig i opposition till de normerna. Vi står 
inför en ny generation av ledare utan skam.

UPPENBARLIGEN är vi kapabla att kontinu-
erligt generera också ledare som vill leda 
själva, utan rättstatens begränsingar, av 
egen osäkerhet, i avsaknad av djup förstå-
else eller förankring, drivna av en önskan 
att bli bekräftade, men utan någon reell 
plan hur samhällen ska förbättras, bara hur 
deras makt ska förstärkas. Media exponerar 
dessa narcissisters aktiviter dagligen: Putin, 
Erdoğan, Orban. I maktens förstuga står 
Trump och Le Pen. Listan växer. Regelbun-
det kliver nya ledare fram i samma stil.

I en betydelsefull artikel i New York 
Times (http://www.nytimes.com/2016/ 
08/06/opinion/for-putin-disinformation-is-
power.html) skriver journalisten Arkady Ost-
rovsky att Putin, sin KGB-tid trogen, använ-
der ”media för att konsolidera sin makt och 
mer och mer för ett informationskrig mot 
väst”. Hans slutsats är dock ”att det bästa sät-
tet för väst att stå upp mot Ryssland, nu som 
då, är att väst står upp för sina värden”.

Om Turkiet skriver mellanösternex-
perten Bitte Hammargren (http://www.
utrikesmagasinet.se/kronikor/2016/juli/att-
stanga-ute-den-stora-varlden-gar-inte/) att 
journalisten Sahin Alpay nu sitter, ”liksom 
tiotusentals dissidenter, i den olidliga het-
tan i något turkiskt häkte. Det sker samtidigt 
som Turkiet har sagt upp Europakonventio-
nen om mänskliga rättigheter och rapporter-
na om återupptagen tortyr duggar tätt.”  Och 
journalisten Yavuz Baydar skriver (http://
www.utrikesmagasinet.se/analyser/2016/juli/
turkiet-mellan-hammaren-och-stadet/) om 
hur kuppförsöket och dess misslyckande 
utspelade sig i makten över media.   

I SRAEL  har nedgraderats från att ha ”fri 
press” till att ha ”delvis fri press”, skriver New 
York Times Ruth Margalit (http://www.nyti-
mes.com/2016/07/31/opinion/sunday/how-
benjamin-netanyahu-is-crushing-israels-free-
press.html) med en referens till amerikanska 
Freedom House regelbundna gradering.

Kina har byggt en IT-mur runt Google. 
I Europa vet vi hur i Ungern Viktor Orban 
dominerar offentlig media och i Polen den 
nya regeringen driver författningsföränd-
ringar. EU protesterar 
starkt mot båda trenderna 
– så till den grad att deras 
uppfyllande av EUs mini-
mala krav utmanas. EU:s 
rättsordning ställs i fråga.

Att världen runt om käm-
par med denna typ av ledare 
utan skam är uppenbart. Nu 
händer det nära oss.

DET AMERIKANSKA VALET  
står mellan Donald Trump, 
en ledare utan självbehärsk-
ning, och Hillary Clinton, 
en ledare som skärskådats 
ett helt liv. Denna kamp 
utspelas i media, där de 
stora medieföretagen och 
sociala media möts och 
jagar pengar och utrymme, 
utan att det är klart att lan-
det USA har en gemensam 
dialog. Mitt i allt detta spar-
kas chefen för Fox News, 
Robert Ailes, bland ankla-
gelser för sexuellt ofredan-
de, men mediamogulerna 
består. Är detta den värld av 
goda normer som vi trodde 
vi vunnit efter det att Wash-
ington Post avslöjade the 
Pentagon Papers under 
Nixon-åren? Vad kommer 
vi att lära oss av the Panama 
Papers?

RÄTTIGHETER ÄR INTE IRREVERSIBLA. Rättig-
heter utspelas i praktik. I en tid där regretion 
visar sig vara möjlig måste 
vi igen och igen förstå hur 
vi vann det fria ordet, var-
för det är fundamentalt 
och vilka de nya hoten är.

MATS KARLSSON

direktör på Utrikespolitiska institutet

Vem trodde att ordets frihet skulle hotas där landvinningar redan vunnits? 
Långt efter FNs deklaration om mänskliga rättigheter 1948, långt efter murens 
fall och apartheids kollaps 1989, står vi med nya hot mot yttrandefriheten.  
Historien fick inte ett ”slut”. Står vi nu inför ett paradigmskifte där respekten 
för en given värdenorm – det fria ordet – undergrävs och kanske överges?

SEMINARIER
Sveriges Tryckfrihetsförordning firar 250 år och med anled
ning av detta arrangerar Östersjöfestivalen i samarbete  
med Sveriges Radio, Utrikespolitiska institutet och Utrikes
departementet ett antal seminarier på temat yttrandefrihet – 
en viktig faktor för ett gott ledarskap runt Östersjön. 

FREEDOM OF THE PRESS AND FREE SPEECH:  
DEFENDING OUR DEMOCRATIC VALUES. 
TIS 30 AUG, KL 16.30 – CA 18.00 
Sverigesalen, Utrikespolitiska Institutet
Utrikesdepartementet, Utrikespolitiska institutet (UI) och  
Sveriges Radio arrangerar ett seminarium med fokus på våra 
demokratiska värden, friheter och principer. Medverkande:  
utrikesministrarna från Estland, Lettland, Litauen och Sverige  
m fl. Moderator: Ginna Lindberg. Hålls på engelska.

YTTRANDEFRIHET OCH KULTURELLA SAMARBETEN  
RUNT ÖSTERSJON 
ONS 31 AUG KL 17.00 Studio 2, Radiohuset
Nordiska rådet bjuder in parlamentariker från de baltiska länd-
erna och Ryssland till detta seminarium. Hur skapar vi bra villkor 
för kulturella utbyten? Vad är gemensamt och vad skiljer oss åt 
när det gäller konstnärliga uttryckssätt? Goda exempel på när 
kulturell yttrandefrihet haft stor betydelse för respektive länder 
och för regionen. Moderatorer: Kerstin Brunnberg och Benny 
Marcel. Hålls på engelska.

NYA HOT MOT YTTRANDEFRIHETEN 
TOR 1 SEPT KL 17.00 Studio 2, Radiohuset
Samarrangemang med Utrikespolitiska institutet och P1: Det 
är inte bara i Ryssland som makten över media koncentrerats 
och det fria ordet begränsats. Inom EU har Polens och Ungerns 
regeringar kritiserats hårt. I Turkiet har tidningar stängts. Kina  
är inte ensamt om att försöka kontrollera fri internet. Vad är 
framtiden för yttrandefriheten? Moderator: Karsten Thunfjell.

ÖSTERSJOREGIONENS DRAMATISKA HISTORIA 
FRE 2 SEPT KL 17.00 Studio 2, Radiohuset
Samarrangemang med Utrikespolitiska institutet och P1: Regio-
nen delar på många vis en gemensam kultur och historia, sam-
tidigt som erfarenheterna och reaktionerna på andra världskri-
get, Förintelsen och det kalla kriget skiljer sig åt. Hur påverkar 
historien vår uppfattning av samtiden och våra perspektiv på 
framtiden? Moderator: Karsten Thurfjell.

Seminarierna är gratis men föranmälan krävs. 
Föranmäl dig till seminarierna på balticseafestival.com  
eller på ui.se/evenemang
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Prisvärda  stråkinstrument   i  alla  storlekar,        
etuier  och fodral,  strängar,  noter för stråk, 
notställ,  instrumentställ, gitarrer,  tillbehör,  
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F O K U S

MATTIAS RUST

Tf chef, enheten för vattenmiljö 

Världsnaturfonden, WWF

Hur viktigt är havet? Om man räknar i ekonomisk omsättning är havet 
världens sjunde största ekonomi. Studier på Östersjön och ett antal 
mänskliga näringar visar att ett friskt hav till år 2030 genererar ökade 
inkomster i en skala av 300 miljarder kronor och cirka en halv miljon 
jobb i jämförelse med en fortsatt försämrad havsmiljö. Och vad är värdet 
av din semesters upplevelser, seglingen och livet vid kusten? 

Det handlar om mer än pengar, jobb och upplevelser. Haven produ-
cerar syre till vartannat av våra andetag, de binder en tredjedel av allt kol 
och är huvudsaklig proteinkälla till miljarder människor, särskilt i fattiga 
länder.

Havet är mer än viktigt, det är avgörande för mänskligt liv som vi 
känner det idag. Samtidigt vet vi att Östersjön mår dåligt – algblomning, 
döda bottnar och giftig fisk är några exempel som vi olyckligtvis har bli-
vit vana vid. I världshaven har vi på 40 år förlorat hälften av alla djur. Om 
havets hälsa fortsätter att försämras kommer det ha en katastrofal effekt 
på vår välfärd. 

Ett stort problem i dag är att dagens produktion av varor och tjänster 
inte betalar för sin fulla miljöbelastning. Det kan röra sig om luft- och 
vattenutsläpp, förstörelse av naturmiljö etcetera. Men ingenting är gratis. 
Samhället, det vill säga du och jag, får betala när luft- och vattenkvalitet för-
sämras, arter minskar, jobb försvinner och människor tvingas flytta på sig.

När samhället måste stödja en privat verksamhet kallar vi det en 
subvention. Subventioner är bra för att driva samhället i en önskvärd 
riktning, till exempel mot hållbarhet. I dag behöver verksamheter till 
havs inte betala för sin fulla miljöbelastning. Istället tvingas de som går 
i bräschen för hållbarhet, till 
exempel miljömärkt fiske eller 
redare som minskar sina fartygs 
utsläpp, ofta bli dyrare än sina 
mindre ansvarstagande konkur-
renter.  Det är fundamentalt fel.

Vi kan inte nå hållbarhet 
till havs om vi subventionerar 
miljöförstöring. De varor och 
tjänster som produceras inom 
ramen för vad haven kan klara av 
måste vara de mest lönsamma. 
Då får vi en konkurrensdriven 
hållbarhet. Då får vi en hållbar 
blå ekonomi.

F O T O :  G E R M U N D  S E L L G R E N

VI MÅSTE SLUTA 
STÖDJA MILJÖ
FÖRSTÖRING  
I ÖSTERSJÖN!

Mat och dryck på
Berwaldhallen

Hos oss på Bar & Café Berwald hittar Du både nyskapade och 

klassiska rätter, valda och lagade med kärlek och omsorg. 

Vi öppnar alltid för servering två timmar före konserter och 

evenemang i Berwaldhallen och erbjuder förtäring i pausen. Läs mer 

om oss och se våra aktuella menyer på www.cafeberwald.se.

När Du väljer bland rätter som har vår märkning ”Noga Utvalt” stöder 

Du vårt miljöarbete och får njuta av bl a närodlade, ekologiska och 

KRAV-odlade produkter.

 Varmt välkommen att besöka oss på Bar & Café Berwald önskar

 Maria & Calle Elwing med personal på Elwing & Co. Catering. 

Drivs för Sveriges Radio av Elwing & Co. Catering AB www.elwingcatering.se
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studiosentertainment.se
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Avloppsvatten är en viktig resurs

 Tillgången på färskvatten lär knappast 
öka och det forskarna arbetar med 
nu är att omvandla avloppsvatten 

från ett problem att hantera till en resurs att 
ta tillvara. De flesta av projekten som drivs 
vid Hammarby Sjöstadsverk går ut på det-
ta. Hammarby Sjöstadsverk ligger med en 

magnifik utsikt ovanpå 
Henriksdals renings-
verk utanför Stock-
holm. Verksamheten 
som årligen besöks av 
många internationella 
delegationer drivs av 
IVL Svenska Miljö-
institutet och KTH.

– Avloppsvattnet är 
en viktig resurs, betonar Staffan Filipsson, 
forskare på IVL. Det innehåller energi i form 
av värme som kan utvinnas, slammet från 
fällningen kan rötas för att producera bio-
gas, näringsämnena kan återföras i kretslop-
pet och vattnet kan rätt behandlat bli så rent 
att det går att återanvända för konsumtion. 

Effektivisering behövs verkligen. En allt 
större del av världens befolkning flyttar 
till städerna och idag bor ungefär hälften i 
urbana miljöer. De behöver alla rent vatten, 
mat, energi och transporter. Klimatföränd-
ringen gör också att tillgången på färsk-
vatten begränsas ytterligare. Återvinning av 
avloppsvatten är betydligt billigare och min-
dre resurskrävande än avsaltning av havs-
vatten, som är alternativet i de kustområden 
där en stor del av världens befolkning lever.

– Att återvinna vatten går att göra mycket 
kostnadseffektivt, säger Staffan Filipsson, 
och till en betydligt lägre kostnad än för 
exempelvis avsaltning av havsvatten som nu 
breder ut sig över världen till och med här 
i Sverige! Förutom lägre kostnader går det 
åt betydligt mindre energi för att återvinna 
vatten.

I många storstadsområden utnyttjas 
färskvattentillgångarna redan nu på en 
mycket hög nivå, i bland annat Kinas kust-
områden, Indien, Kalifornien och Sao Paolo 
tar man redan ut mer än 80 procent och 

nivåerna sjunker. Både människor, jordbruk 
och industri behöver vatten. Det innebär att 
tillväxten i stora delar av världen hotas om 
vi inte kan lösa vattenfrågan. Därför arbetar 
forskarna på IVL och KTH med att bredda 
verksamheten till att även omfatta industri-
ell vattenrening, viktigt inte minst på grund 

av allt högre kvalitetskrav på processvatten. 
Den kommersiella potentialen för vatten-
tjänster är imponerande, globalt är markna-
den ca 3 000 miljarder kronor. Tillväxttakten 
inom affärsområdet vattenbehandling (där 
industriell vattenrening ingår) har under de 
senaste åren överträffat den globala tillväxt-
en och ligger på nära 10 procent årligen.

– Det här innebär även en möjlighet för 
Sverige att exportera tekniken, menar Staffan  
Filipsson. Länge var Sverige världsledande 
på vattenrening. Med den här tekniken kan 
vi bli det igen, och den kan samtidigt skapa 
många nya arbetstillfällen.

Initialt är det främst storstadsområden 
som är aktuella för den nya tekniken, men 
på sikt vill man nå även mindre kunder. 

Hur framtiden blir beror till stor del på hur vi kan hantera vattenfrågorna. När World Economic Forum 2015 
listade de största globala hoten kom vattenkrisen på första plats, före pandemier, massförstörelsevapen, 
klimathot, finanskriser etc. Brist på vatten riskerar inte ”bara” ekonomin, den riskerar i framtiden även att 
sätta enorma flyktingströmmar i rörelse. Även i vår del av världen har vi sett tecknen på att läget håller på 
att bli akut. Från många håll i landet rapporteras om dålig vattenkvalitet eller brist på grundvatten. Under 
de senaste månaderna har inte minst situationen på Gotland och Öland blivit en följetong i medierna, så 
Östersjöområdet är inte på något sätt förskonat från vattenkrisen.

 A N VÄ N D  D I N A  E G N A  P L AT T F O R M A R  
Tidigt 2000-tal ställde ett av mina barn frågan om varför det var algblomning och 
följaktligen inte gick att bada i havet. Havet i fråga var Östersjön och mitt svar blev: 
det beror på att man släpper ut så mycket gifter i havet. – Men pappa, är inte det 
kriminiellt? Svår fråga att svara på ... Några kvällar senare var jag och Michael Tydén 
och Valery Gergiev ute och seglade på Neva. Vi pratade förstås om vårt gemen-
samma intresse – musiken, men också om Östersjöns miljöproblem och vad vi 
som musiker skulle kunna göra – idén om Östersjöfestivalen var född. Sedan 2003 
verkar Östersjöfestivalen inom tre huvudområden i syfte att skapa en bättre framtid 
för Östersjöregionen: musik, miljö och ledarskap. Grundtanken är att musiken kan 

fungera som en plattform där samtal inleds, som i slutändan kan lösa 
stora och svåra frågor. För att rädda Östersjön måste vi agera till-

sammans på olika nivåer.

Östersjöfestivalens konstnärlige ledare Esa-Pekka Salonen dirigerar 
Salonen och Wang samt Elektra under årets Östersjöfestival. För att 
göra skillnad för Östersjön lyfter han idén om att använda sig av sina 

egna plattformar även om de inte direkt är kopplade till miljöarbete. 

L Ä R  AV  H AV S Ö R N E N
Östersjön är världens mest förorenade hav. Ändå svävar havsörnar kring min ö, 
häckar i den urgamla tallen och slår i vattnet efter fisk. Döende hav, levande örnar 
– så kan problemet sammanfattas. Läget för Östersjön är oerhört allvarligt men havs-
örnarnas närvaro visar att miljöproblemen går att lösa. För vi har gjort det förr. 1973 
fanns bara 150 havsörnar i Sverige. Idag har vi över 2 500 stycken. Att antalet växt 
beror på samverkande viljor – forskare identifierade lösningarna, miljöengagerade 
politiker införde nya lagar, ideella organisationer bedrev opinionsarbete och kon-
kret miljöarbete. Konsumenter valde bort miljöfarliga ämnen, företag ställde om till 
miljövänligare produktionssätt. Ett sådant femdelat engagemang måste vi få tillbaka! 

Enskilda individer, forskare, ideella organisationer, företag och politi-
ker måste dra utvecklingen åt samma håll. Bara så kan Östersjön 

räddas.

Stockholm Resilience Centres chef, miljöprofessorn Johan Rockström 
påminner om att inspireras av historien för att se och tro på att miljö-
problem går att lösa. Johan Rockström har skrivit förordet till 50 sätt att 

rädda Östersjön. Läs mer om Stockholm Resilience Centre på stockholm-
resilience.org

B E JA K A  M Å N G FA L D
”Korparna flyger över tyst hav” säger min gode vän 
forskaren och marinbiologen Nils Hedberg. Ja, ett 
tyst hav är ett dött hav. Så låt havet sjunga av arter! 
Stora och små, välkända och nyfunna. Havet är stort, 
okänt och välkänt. Öppna era ögon, öron och hjärtan 
för mäktiga återkommare så som havsörn och gråsäl, men 
även för dem som inte har utseendet på sin sida så som skarven. 
Lär känna den nyfunna arten smaltång som kanske har funnits vid 
er badbrygga sen ni tog ert första dopp. Ju fler arter som finns i ett 
ekosystem, desto starkare och motståndskraftigare är det. 

Tonsättaren Andrea Tarrodis stycke Paradisfåglar uppförs på Musikaliska 
i Östersjöfestivalen den 3 september. För att göra skillnad för Östersjön 
lyfter hon här idén om att bejaka mångfald.

När Esa-Pekka Salonen, Michael Tydén och 
 Valery Gergiev möttes i början av 2000-talet tala-
de de om Östersjöns miljöproblem och vad man 
som musiker kan göra för ett friskare hav. Resul-
tatet blev Östersjöfestivalen som förutom att vara 
en musikfestival i världsklass även är en plattform 
för samtal om Östersjöns miljö. Samtal som sker 
både på beslutsfattarnivå och på individnivå.  
Många undrar vad som görs för att hjälpa Öster-
sjön och hur de själva kan agera.  
Därför har vi i år tagit fram en lista som dels 
berättar om vad våra samarbetspartners gör och 
dels inspirerar med en rad smarta och konkreta 

idéer för hur var och en av oss, i vår vardag, kan 
göra skillnad för Östersjön. Helt enkelt hur man 
blir mer ”Östersjösmart”. Vi är jätteglada över att 
också våra artister bidrar med sina bästa tips för 
att göra skillnad för miljön och att våra partners 
Världsnaturfonden WWF, Raoul Wallenberg Aca-
demy, Radiohjälpen och Stockholm Resilience 
Centre vill samarbeta och samtala kring hur vi 
tillsammans kan hjälpa Östersjön! Vi har bland 
annat hämtat inspiration ur boken 50 sätt att 
rädda Östersjön med förord av miljöprofessorn 
Johan Rockström. Läs och lär mer på balticsea-
festival.com/ostersjosmart 
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BLI ÖSTERSJÖSMART DU MED! 
Så här vill Östersjöfestivalens artister och samarbetspartners göra skillnad
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Behandling av kommunalt avloppsvatten 
är idag en process där stora mängder vatten 
hanteras och detta är mycket resurskrävan-
de. Den metod med membranfiltrering som 
forskarna vid Hammarby Sjöstadsverk utar-
betar tillsammans med Stockholm  Vatten 
möjliggör en mycket hög reningsgrad av 
vattnet, något som kommer skärgården och 
Östersjön till del.

– Det är verkligen kul att arbeta med vat-
tenrening nu när allt fler inser vattnets bety-
delse för både miljö, hälsa och ekonomisk 
utveckling, avslutar Staffan när vi skiljs åt.

PER AXEL NORDFELDT

Avloppsvatten är en viktig resurs

För att nå dit återstår en rad utmaningar att 
övervinna. Vägen framåt är mer forskning 
och utveckling, och framtiden för verksam-
heten ser ljus ut. Såväl kommunerna som det 
privata svenska och utländska näringslivet 
har visat stort intresse och deltar aktivt i 
verksamheten.

– Vi har inlett samarbete med många 
 miljö- och forskningsinstitut runt om i värl-
den och exempelvis via vårt kontor i Kina 

med lokalt anställda , och genom dem kom-
mer vi i direkt kontakt även med regioner 
med stor vattenbrist. Det innebär en bra 
exponering på en internationell och väx-
ande marknad, säger Staffan Filipsson.

Alla projekt vid Hammarby Sjöstadsverk 
går inte ut på a tt återvinna vatten.

– Tillsammans med Stockholm Vatten 
håller vi på att ta fram världens största mem-
branbioanläggning, berättar Staffan Filipsson.

A R B E TA  F Ö R E BYG G A N D E
Att arbeta förebyggande mot utsatthet 
för naturhändelser och för klimat frågor 
är något av det viktigaste vi kan göra 
idag. För varje krona vi satsar på före-
byggande arbete så sparar vi minst 
fyra kronor i katastrofbistånd säger 
Radiohjälpens generalsekreterare  
Per Byman. Tillsammans med Öster-
sjö festivalen och Världsnaturfonden 
WWF startade Radiohjälpen 2014 
insamlingen Hjälp oss hjälpa Östersjön 
i syfte att stärka ett aktivt miljösam-
arbete runt Östersjön. Planerna är 
att använda insamlade medel för att 
stärka projektet Baltic Farmer of the 
Year (Årets Östersjö bonde) som stöd-
jer samarbetet mellan bönder i de nio 
länderna runt Östersjön.  

Radiohjälpens generalsekreterare Per 
Byman tycker att det är viktigt att arbeta 
förebyggande för att göra skillnad för Öst-
ersjön. Per tycker också mycket om klas-
sisk musik och ser särskilt fram emot kon-
serten Britten och Barock i årets festival. 

Skänk 100 kronor till Hjälp 
oss hjälpa Östersjön 
genom att SMS:a 
VATTEN till 72 999. 

  K E M I K A L I E KO L L A  D I G  S JÄ LV * 
Gå igenom vilka produkter du använder och ta ett aktivt beslut 
om kemikalien verkligen behövs i ditt liv. Ta hjälp av nyhetsbrev 
från miljöorganisationer och kolla Kemikalieinspektionens 
och Konsumentverkets sajter. Om zinkpyrition numera anses 
som för giftig för att användas i båtfärg, vill du då ha den i ditt 
mjällschampoo? Om du i städskåpet eller garaget hittar förpack-
ningar med varningsetiketter där dödskallar, döda fiskar, träd 
eller händer med frätskador finns avbildade kanske du och din 
familj ska leta upp alternativa produkter att använda?  
 Att förhöjda halter av PCB finns i Östersjöns strömming, 
svensk köttfärs har höga halter flamskyddsmedel och osten 
innehåller ftalater visar att vi måste minska användningen av 

miljöfarliga kemikalier och framförallt se till att 
de inte hamnar i naturen.

Sångerskan Ann Hallenberg sjunger Britten och 
Barock i Berwaldhallen 30 augusti. För att göra 
skillnad för Östersjön lyfter hon här idén om att 
kemikaliekolla sig själv. 

 VÄ L J  R ÄT T  F I S K ! 
Vi människor har länge levt som om haven 
vore outtömliga. I takt med att fiskefartygen har blivit 
fler, större och mer effektiva, så har tillgången på vildfångad fisk 
blivit allt sämre. För att vi ska kunna fortsätta äta fisk i framtiden, 
så måste vi nyttja hav och vattendrag på ett sätt som bevarar 
den biologiska mångfalden. Om vi fiskar ut en viss art så förlo-
rar vi inte bara den utan då kan hela balansen i ekosystemet 
rubbas. Som konsumenter kan vi bidra till ett mer hållbart fiske 
genom att göra medvetna val när vi köper fisk och skaldjur. 
Världsnaturfonden WWFs fiskguide, som nu finns som app, kan 

hjälpa dig att välja rätt fisk till middag. Ett annat 
tips är att kika efter spårbarhetscertifiering-

arna MSC, ASC eller KRAV. 

Inger Melander, som arbetar med fiske- och 
marknadsfrågor på Världsnaturfonden WWF 
tycker att det är viktigt att välja rätt fisk för att 

hjälpa Östersjön. Läs mer på wwf.se

 S K Å DA  N ÅG OT  V I LT *
Ju mer vi lär känna djurlivet i och kring Östersjön, desto större 
blir vår vilja att rädda det. Fyra spaningstips: Havsörn: 1973 
fanns det 150 havsörnar i Sverige men med hjälp av skärpta 
lagar, ändrat konsumtionsmönster och ideellt arbete finns nu 
över 2 500 havsörnar. Tumlare: skygg och sällsynt, en riktig 
bingo om du får syn på den! Sillgrissla: En av våra bästa indika-
torer på hur Östersjön mår. Ju fler som finns desto bättre mår 

havet. Säl: gråsäl, knubbare och vikare finns i 
Östersjön.     

Skådespelaren Leif Andrée berättar musiksa-
gan om Peter och vargen i årets Östersjöfesti-
val. För att göra skillnad för Östersjön lyfter han 
här idén om att lära känna Östersjöns djurliv. 

Kanske gå på djurspaning med familjen? Håll er 
på avstånd från vargen bara.

T R Ä N A  D I N A  M I L J Ö M U S K L E R 
Precis som vilka muskler som helst kan alla träna sig i att bli 
Östersjösmarta. Genom att upprepa ett handlingsmönster och 
reflektera kring möjligheter och svårigheter blir alla bättre på 
att agera miljömedvetet. För att kunna leda andra måste man 
först kunna leda sig själv. För att kunna göra större avtryck är det 
också viktigt med ett engagerande och inkluderande ledarskap 
samt förmågan att koppla samman fler personer. Raoul Wallen-
berg är en förebild men han agerade inte ensam, han samver-
kade med många andra.  Vi på Raoul Wallenberg Academy tror 

att varje människa kan göra skillnad. Med små 
och konkreta steg kan alla bidra till ett hållbart 

Östersjön, var och en och alla tillsammans.

Raoul Wallenberg Academys verksamhetsledare 
Michael Wernstedt tycker att det är viktigt att 
alla tränar sina miljömuskler och att samverkan 

är en nyckel för att nå en stor effekt. Läs mer på 
raoulwallenberg.se
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Interiör från Hammarby Sjötadsverk.

*  Läs mer i boken 50 sätt att rädda Östersjön 
(Johan Tell, Bokförlaget Max Ström).
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Rent dricksvatten direkt från Östersjön 

Blue Marine Arkipelag
•
•
•  t
• Led UV-ljus
•

Ni får tillgång till rent vatten  matlagning, disk och dusch m.m. 
För en enklare vardag helt enkelt.

Med sina kompakta mått är den lättplacerad och tar liten plats  
ikten 1 0 kg. attentank på 250  liter.

 ställning. 

Blue Marine Watermaker 130LBlue Marine Watermaker 90L

Blue Marine Watermaker
•
•
•
•
•

swedishgtc.se

Med Blue Marine Watermaker får ni ett bekvämare båtliv och miljövänligare tillvaro. 
Ni kan duscha  diska o t  samt att ni rent vatten till toaletten.

Blue Marine Watermaker   är   helautomatisk. Tryck  bara   på  startknappen   så    börjar  Blue Marine Watermaker 
producera rent vatten. Levereras komplett med alla tillbehör som behövs för en installation.

S detta är ktigt allt ingår till skillnad  m  renter. 
Det enda som tillkommer är montering i er båt. 

Se den nya L  UV-ljuset som går på 12/24 VDC hos oss 
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En kort promenad från Berwaldhallen finner  
ni Stockholms-klassikern Villa Källhagen. 

KÖKET ÖPPET ALLA DAGAR 
(endast ett kort uppehåll mellan 16:00 och 16:30)

HOTELL • RESTAURANG • MÖTEN

Djurgårdsbrunnsvägen 10, 115 27 Stockholm
villa@kallhagen.se  www.kallhagen.se  08-665 03 00

http://www.kallhagen.se


10 E N  I N F O R M A T I O N S T I D N I N G  F R Å N  Ö S T E R S J Ö F E S T I V A L E N

– Nina är helt slående. Hon är den bästa som 
finns just nu i den rollen, i hela universum.

Det är Nina Stemme han pratar om. Och 
rollen är Elektra. Den roll som hon sjungit, 
och han dirigerat, under våren på Metropo-
litan i Patrice Chereaus hyllade uppsättning. 
Stemme är världens kanske allra mest efter-
frågade dramatiska sopran just nu, framför 
allt i de roller som Birgit Nilsson excellerade 
i. Därför säger jag något om att Stemme kan-
ske till och med är mer helgjuten, som roll, än 
Nilsson…? Esa-Pekka Salonen konstaterar: 

– Hon låter bättre än Birgit Nilsson. Hon 
sjunger rent.

I Stockholm blir framförandet konser-
tant och jag frågar hur Salonen tror att det 
kommer att förändra upplevelsen? 

– Det vet jag inte, jag har aldrig gjort den 
konsertant. Strauss fortsätter ju i Wagners 
fotspår så till vida, att när det som sägs på 
scen är fragmentariskt eller enigmatiskt eller 
till och med lögn, hör man ändå sanningen 
i orkestern. Orkestern förespeglar dramats 
gång och om man är lyhörd vet man ungefär 
hur det kommer att gå om man lyssnar på 
orkestern. Det blir en annan typ av drama-
turgi. Sen kan det hända att det blir balans-

problem när jag inte har orkestern i diket, 
men det får vi se. 

Det är en påtagligt stolt och entusiastisk 
konstnärlig ledare jag pratar med, som ser 
fram emot årets festival.

– Poängen med en festival är att det sker 
saker som inte kan ske under den vanliga 
säsongen. Nu har vi en vecka som verkligen 
skiljer sig från den vanliga verksamheten, 
med ett helt unikt program. Och det är pre-
cis så det ska vara. 
Vilken roll spelar festivalen idag, i din 
totala verksamhet?
– Det är rent personligt ett sätt att återkopp-
las med Stockholm, som var min hemstad 
under många år. Det blir som en hemkomst. 
Under en kort och intensiv period skapar vi 
en hög energinivå, som alltid blir inspireran-
de. Så vid sidan av det faktum att vi försöker 
hålla miljödebatten i gång, är det en djup 
personlig tillfredsställelse. 
Hur fri är du att lägga programmet? 
Vad har du att förhålla dig till, förutom 
pengar som väl alltid är en faktor?

– Det är ett pussel, man måste tänka på 
repetitionstider, festivalen som helhet, hal-
lens logistik, pengar som du sa … Alla som 

medverkar har väldigt kompli-
cerade scheman. Det är faktiskt 
en superkomplicerad logistik. 
Men det fungerar i och med att 
alla är motiverade och tycker 
att det är kul och viktigt. Det 
här är en av spelårets highlights. 

Men sen händer det förstås 
alltid oförutsedda saker längs 
vägen. Inplanerade artister får 
förhinder och program, inne-
håll och medverkande måste 

ändras. I år fick man till exempel tänka nytt 
kring öppningskonserten med kort varsel 
före pressreleasen. Efter att ha ringt runt 
till ”alla” sina dirigentkollegor, och ingen av 
dem kunde, insåg Esa-Pekka att den bästa 
dirigent han kunde komma på som kunde 
hoppa in med så kort varsel var – han själv. 
– Men det innebär att jag har ett helt crazy 
schema och pendlar mellan sista scenrepe-

titionerna till finska Elektra och Stockholm. 
Och Yuja Wang (konsertens pianosolist), 
mellanlandar i Stockholm mellan en recital i 
Kina och en konsert i London. Det krävdes 
en del övertalning. 

Öppningskonserten bär en omisskänn-
lig Salonen-prägel. Dels musik av Bartók, 
som Salonen ägnade ett helt år åt 2011/2012, 
tillsammans med ”sin” Philharmonia 
Orchestra, London, dels Olivier Messiaens 
Turangalîla-symfoni som är ett av Salonens 
favoritverk. 

Den har blivit något av ett kultstycke. 
Massor av unga människor som inte går på 
klassiska konserter så ofta, gillar Turangalîla-
symfonin. När jag gjorde den i New York kom 
det många rock- och pop-
människor. Och jag vet att till 
exempel Johnny Greenwood 
i Radiohead är en stor fan av 
just Turangalîla. 

PROGRAMMET I  ÖVRIGT  be - 
står av en fin blandning av ny 
och äldre, känd och okänd 
musik, och av  ”gamla och 
nya vänner, precis som det 
ska vara”. Särskilt roligt tycker 
Esa-Pekka att det är att Mari-
inskijteaterns orkester och 
Valery Gergiev är tillbaka. 

– Det är viktigt i en värld där kommuni-
kationen mellan Ryssland och resten av värl-
den har blivit så frusen, att det ändå finns ett 
forum där allt funkar som vanligt. Man gör 
musik tillsammans och skapar en kontakt 
mellan människor, och inte mellan stater 
eller system eller maktscentra. Det är där det 
börjar och där det slutar.

KATARINA LINDBLAD

Inspiration och intensitet –  
en av spelårets highlights

BLI ÖSTERSJÖSMART –  
inspireras, tävla och lyssna med Östersjöfestivalen och P4 Stockholm
Låt dig inspireras av Östersjöfestivalens medverkande och våra samarbetspartners 
många sätt att göra skillnad för Östersjöns miljö i listan ”Tio Östersjösmarta sätt  
för ett friskare hav”. Listan finns på  balticseafestival.com och i Berwaldhallens  
foajéer under festivalveckan. Redan nu kan du testa dina kunskaper i quizet  
”Hur Östersjösmart är du?” på balticseafestival.com. Lyssna också på  
P4  Stockholm sista veckan i augusti med fokus på Östersjöns miljö och delta  
i en foto tävling där vinnarna belönas med festivalbiljetter och boken ”50 sätt att 
rädda Östersjön” av Johan Tell och naturfotografen Jeppe Wikström. 

Missa inte heller Östersjöfestivalens mini-seminarier om miljö och musik i foajén  
före varje konsert. En engagerande kvart som gör dig Östersjösmart följt av en  
kvart musikexpertis inför kvällens konsert. På talarlistan bl a naturfotografen  
Jeppe Wikström, WWFs fiske-expert Inger Melander, Radiohjälpens Per Byman  
m fl. Mer om hur du blir Östersjösmart samt ett detaljerat schema för minisemi-
narierna finns på balticseafestival.com

TÄV L I N G  O C H  Q U I Z

Med början i den kultklassade Turangalîla-symfonin 
och med Strauss mest uppskakande opera Elektra som 
magnifik avslutning, ser Östersjöfestivalens konstnärlige 
ledare Esa-Pekka Salonen fram emot en lika intensiv som 
inspirerande festival. 

SALONEN OCH WANG söndag  
28 augusti kl 18.00 i Berwaldhallen

ELEKTRA söndag 4 september  
klockan 18.00 i Berwaldhallen

Se hela programmet på sidan 3

Esa-Pekka Salonen 

Nina Stemme

Yuja Wang
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Fortsatt 
samarbete
Operan och Östersjöfestivalen 
har samarbetat i olika former 
under åren, bland annat vid 
Mariinskij-teaterns besök.  
I år är upplägget ett annat.  
Dels ges kammaroperan ”Före-
ställningen” (se artikel härintill), 
dels en konsert med musik av 
Prokofjev och Adams.

 Från vision till verklighet
– ett samtal med Tre Donne och regissören Ellen Lamm

Tre kvinnor. Tre sångerskor. En gemensam dröm. En längtan efter ett annat sätt  
att arbeta. Att få vara med i hela processen från idé till föreställning. 

 Jeanette Köhn, Katija Dragojevic och 
 Miriam Treichl har arbetat ihop som 
trio sedan 2005. I sin första föreställ- 

  ning, Vildvuxet, skapade de en historia 
utifrån sina egna liv, där de sjöng precis vad 
de hade lust till från Andrews Sisters och 
step till Mozart, Tosca och Rusalka. Det blev 
ett fantastiskt roligt projekt. Mycket arbete 
men också mycket glädje. 2012 började de 
söka efter ett nytt projekt, ett drama om tre 
kvinnor. Efter mycket letande hittade de pjä-
sen Sal P av Katarina Frostenson.  

KD:  Vi ville ha en berättelse med ett kvinn-
ligt perspektiv, med kvinnor som uttrycker 
sig utifrån sina egna upplevelser. Det är det 
som är så starkt i Katarinas pjäs. Det vi ser på 
scenen är kvinnornas upplevelser och deras 
relationer till varandra.

När trion väl hittat sin 
berättelse, var nästa 
steg att kontakta Kata-
rina Frostenson och 
fråga om hon ville 
medverka till att göra 
musikdramatik av sin 
pjäs. Och att be Sven-
David Sandström skri-
va musiken. 
JK:  Det var skälvande samtal.
MT:  Och de sa ja, bara så där!

Helt utan pengar, men med stor entusiasm 
och inställningen att ”det ordnar sig”, på-

börjades arbetet. Tre Donne sökte för flera 
år sedan upp Berwaldhallen och inledde en 
diskussion som så småningom ledde till att 
Föreställningen kunde beställas av Sveriges 
Radio. I samarbete med Kungliga Operan 
blir nu drömmen verklighet och uruppfö-
randet öppnar årets Östersjöfestival.
KD:  Oftast kommer man in så sent i proces-
sen som sångerska. Vi ville vara med från 
början. Vi ville ha tid att utforska och läsa 
och undersöka. Och där har Ellen verkligen 
hjälpt oss. Hon har kommit med en massa 
material och spännande texter. 
Ellen Lamm är teaterregissör och kom in i 
projektet för ungefär ett år sedan. 
EL:  Ja det var lockande att ni tre önskade er 
en process som mer påminner om en teater-
process, ett mer undersökande arbete. 

Tillsammans har de undersökt. Utforskat. 
Diskuterat. Försökt förstå. Läst Katarina 
Frostensons dikter, grekisk mytologi, Karin 
Johannissons Den sårade divan. Och natur-
ligtvis själva librettot, en text med många 
bottnar och referenser. Vem var till exempel 
Filomela?
KD:  Filomela blev våldtagen av sin svåger 
och inlåst i en grotta, och fick tungan utsku-
ren. Vi tänker att om vi går på djupet med 
alla de här kopplingarna, så bär vi det med 
oss in i föreställningen. Och det kommer 
publiken att kunna uppleva.
EL:  Texten väcker många frågor, som: vad är 
friskt och vad är sjukt? Vi betraktar dem mer 
som traumatiserade än sjuka. Och vad är då 
det? Hur gestaltar sig ett trauma?
MT:  I det här stängda rummet, i den trygg-
heten, blir det som i en familj att de ger sig 
på varandra, både för att forcera varandra till 
sanning och för att få ut sin egen frustration. 
JK:  Men också för den faktiska situationen 
att de ska ut och visa upp sig, de kan inte 
sitta och vänta på att komma in i rätt känsla, 
utan de måste ut i den här föreställningen 
och framställa någonting som gör ont. 

KD:  Det var en del av behandlingen, att de 
skulle visa upp sig inför en publik med folk 
som Strindberg, Axel Munthe och Freud.
JK:  Nästan bara män. Det fysiska uttrycket 
skulle spegla deras inre känslor. Så det var 
otroligt utsatt, och blottande. 
KD:  Det var mycket som var gastkramande i 
den psykiatriska vården. När man skulle upp 
där på scenen så visste man inte om ovarie-
pressarna skulle komma fram …
MT:  … ett instrument som trycker på ägg-
stockarna. De hade olika instrument som de 
använde för att bota hysteri.
KD:  Långbaden. De tvingades ligga fast i 
badet, vad var det, ett dygn? Eller insulin-
behandlingar, där man lät insulinet stiga och 
sen sjunka för att de skulle hamna i koma. 
MT:  Hemska saker. Rena tortyren. 
JK:  Det kunde ju även vara så att någon fick 
åka in på sjukhus för att hennes man kunde 
tycka att hon var lite jobbig hemma. 
KD:  Vi ser inte kvinnorna som sjuka. De 
passade inte in. De kunde inte framställa sig 
på rätt sätt. Det känns som en viktig berät-
telse att berätta. 

Samtalet närmar sig sitt slut. Ensemblen ska 
fortsätta repetera. De stannar upp en stund i 
förundran över ”resan” de gjort. Sedan 2005 
har de levt med sin vision. Sjungit på andra 
håll, gjort roller och konserter. Fött sam-
manlagt fem barn. Misströstat – och tagit 
nya tag. Och nu står de här. Fulla av tack-
samhet. En djup känsla av meningsfullhet, 
att få arbeta på det här sättet. 
JK:  Fasen vad bra att vi har orkat!

KATARINA LINDBLAD

FÖRESTÄLLNINGEN söndag  
28 augusti klockan 15.00 i Rotundan, 
Kungliga Operan

Läs hela programmet på sidan 3

PROKOFJEV OCH ADAMS  
Fredag 2 september  
klockan 19:00 i Berwaldhallen

Se hela programmet på sidan 3

– Operan har en egen stor och härlig kör, 
säger Birgitta Svendén, Operans VD och 
chef. Men vad kan vara mer underbart än att 
plussa på med ytterligare en fantastisk kör, 
Radiokören?

– Vi kommer att ge Sergej Prokofjevs 
magnifika kantat Alexander Nevskij, om den 
ryske storfurste och nationalhjälte som 1240 
besegrade en svensk armé vid Neva (något 
som gav honom tillnamnet).

– Vi kommer också att slå ett slag för John 
Adams, en av 1900-talets största tonsättare 
som influerats av bland annat minimalism, 
jazz och Stravinskij, fortsätter hon. Han är 
alldeles för lite spelad, och Harmonilehre 
som vi spelar under festivalen, kan ses som 
en upptakt till operan Nixon in China, som 
Operan sätter upp i höst.

U R  P R O G R A M M E T  –  Ö S T E R S J Ö F E S T I VA L E N  2 0 1 6

Sven-David Sandström

Katarina Frostenson
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Tre Donne: Jeanette Köhn, Katija Dragojevic och Miriam Treichl. 

Olga Borodina mezzosopran,  
sjunger i Alexander Nevskij.

Birgitta Svendén



Mars akterskepp.

http://www.wroclaw2016.pl
http://www.formdesigncenter.com
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DUDAMEL OCH BOLIVÁR:  
En oslagbar kombination!

 Det började som ett demokratiskt 
experiment i Venezuela 1975. Idag 
har den kostnadsfria musikutbild-

ningen El Sistema spridit sig över hela värl-
den. Bara i hemlandet har grundaren José 
Antonio Abreus vision hjälpt hundratusen-
tals barn i socialt utsatta miljöer att inklude-
ras i vad som annars ses som en ointaglig fin-
kultur: den klassiska musiken. Först genom 
att de lär sig att traktera pappersinstrument, 
sedan riktiga för att slutligen skolas in i en 
orkester. Barn som annars kanske aldrig ens 
skulle ha fått vidröra en riktig fiol eller fagott.

Till juvelerna i denna framgångssaga hör 
både Simón Bolívar-orkestern och Gustavo 
Dudamel som inledningsvis också var dess 
konstnärliga ledare. Under sina sjutton år 
tillsammans har de sannolikt bidragit som 
få till att göra den klassiska musiken till en 
mänsklig rättighet och folklig i bredare lager.

Gustavo Dudamel var också den som tog 
El Sistema till Sverige. Under sina år fram-
gångsrika år som chefsdirigent för Göte-
borgs Symfoniker startade han El Sistema-
Hammarkullen som därmed blev Nordens 
första i sitt slag, vilket skedde i samarbete 

med Kulturskolan i Angered och Göteborgs 
Symfoniker, Idag finns El Sistema på flera 
håll i Sverige, bland annat i Motala, Karlsko-
ga, Umeå, Stockholm, Södertälje, Malmö 
och Örebro.

I dag har Simón Bolívar-orkestern blivit 
vuxna, kastat bort epitetet ”Youth” och reser 
världen runt och spelar på de mest prestige-
fyllda konserthusen, medan musikundret 
Gustavo Dudamel (född 1981) är konstnär-
lig ledare för Los Angeles filharmoniker och 
dirigerar allt från Arvo Pärt till John Willi-
ams musik för Star Wars-filmerna, nu senast 
i delar av The Force Awakens.  

Populariteten i sociala medier säger 
möjligen något om vad den oslagbara kom-
binationen Dudamel och Bolivár har betytt 
för att en ny generation ska börja intressera 
sig för klassisk musik: om man letar efter 
filmklipp från konserter på Youtube har 
vissa ren rockstatus, med uppåt en miljon 
klick och på Facebook har enkom Dudamel 
till dags dato makalösa 904 229 följare från 
hela världen. 

En del av framgången ligger nog också i 
Gustavo Dudamels förmåga att alltid lyckas 

entusiasmera orkestern till en nästin-
till kosmisk, kollektiv musiknivå. För 
att få musikerna att ge allt lär han inför 
deras framträdanden säga ödesdigra: 
”Spela nu som om det vore er sista 
konsert”. 

Och det jublande mottagandet 
världen över har inte låtit vänta på sig. 
”I slutet kom de oundvikliga stående 
ovationerna från ett fullsatt hus som 
krävde deras numera traditionella 
extranummer, som vore det en rock-
konsert”, skrev exempelvis The Guardian 
efter deras konsert av Stravinskys Petrusjka 
på South Bank Centre i London tidigare i 
år. Genomgående talar recensionerna om 
orkesterns förmåga att trollbinda och entusi-
asmera sin publik på ett sätt som kanske inte 
alltid är brukligt när det gäller den klassiska 
musikvärlden.

Nu blir det Östersjöfestival-premiär för 
denna 110 personer starka orkester. Deras 
karismatiska superdirigent har däremot varit 
här förut, 2014, när han ledde en El Sistema-
konsert med Göteborgs Symfoniker under 
samma festival. 

Den som är på plats i Berwaldhallen kom-
mer bland annat att se och höra dem framfö-
ra verk av Paul Desenne, Heitor Villa-Lobos 
och Maurice Ravel, så varning för hög livs-
glädje och densitet i publikrummet den 1 
september!

YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER

DUDAMEL OCH BOLÍVAR  
torsdag 1 september klockan 19.00  
i Berwaldhallen

Läs hela programmet på sidan 3

PETER OCH VARGEN   
onsdag 31 augusti klockan 17.00 
i Berwaldhallen

Läs hela programmet på sidan 3

Den Venezuelanska symfoniorkestern Simón Bolívar är kanske  
den mest framgångsrika frukten av det sociala musikprojektet  
El Sistema. I september begår de idag världsberömda musikerna 
Östersjöfestival-debut under ledning av en annan El Sistema- 
stjärna, världsdirigenten Gustavo Dudamel. 

Gustavo Dudamel
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Prokofjev byggde på en rysk folksaga om 
pojken Peter som bor med sin farfar på en 
gård i skogen. Farfadern har varnat honom 
för vargen, men en morgon smiter Peter 
ändå ut från gården in i skogen. Ankan och 
katten följer efter. Farfadern skäller på Peter 
och hämtar hem honom, men djuren blir 
kvar. Då kommer vargen! För katten går det 
bra, den klättrar snabbt upp i ett träd, men 
för ankan blir dagen kort. En vargjakt utbry-
ter, men Peter skyddar vargen och hindrar 
jägarna från att döda den.

Varje individ karaktäriseras av sitt speciella 
instrument och sina ledmotiv. Historien 
drivs framåt av en berättare, under flera år en 
paradroll för Ernst-Hugo Järegård. När ver-
ket nu spelas under Östersjöfestivalen är det 
Leif Andrée som tar sig an berättarens roll. 
Han är starkt taggad inför uppgiften.

– Jag förbereder mig minutiöst för detta, 
säger Leif Andrée. Dirigenten Gergiev är en 
barsk herre, inte blir det så mycket repeti-
tioner heller. Jag får verkligen arbeta med 
rollen.

Konstnärliga verk som tagits fram med pedagogiska eller upp fost-
rande syften blir sällan särskilt betydande ur ett estetiskt perspektiv.  
Ett lysande undantag är Prokofjevs Peter och vargen från 1936,  
som han skrev för att lära barn lyssna på symfonisk musik. Denna 
musikaliska saga har förtjusat generationer av lyssnare i alla åldrar.

En berättelse om civilkurage

Berättarrollen kräver perfekt timing för att 
allt ska bli rätt. Med ett förflutet som trum-
mis i olika punkband (ett lyckades med 
konststycket att få en låt totalförbjuden i Sve-
riges Radio) har Leif Andrée inga problem 
med att pricka in insatserna. Han har länge 
älskat klassisk musik.

– Jag köpte Vivaldis Årstiderna i en inspel-
ning av  Karajan när jag var 16 år, berättar han. 
Sedan fick jag höra verket i en annan tolk-
ning hos en kompis, och det tog tid innan 
jag insåg att det var samma stycke. Allt var 

Leif 
Andrée

F O T O :  C H A R L O T T E  G A W E L L

så annorlunda, tempo, uttryck etc. För mig 
blev det en wow-upplevelse, att det går att 
göra så mycket med klassisk musik.

Leif Andrée är van att rikta sig till barn, 
inte minst har han gjort succé som Daidalos 
i tv-programmet Labyrint.

– Det är kul. Barn kan dra med sig föräld-
rarna på en vuxen pjäs för att de känner till 
mig som Daidalos och vill se vad jag gör i en 
annan roll. På så sätt kan jag bli en brygga 
mellan barn- och vuxenkultur.

Vad vill han att barnen ska bära med sig från 
Peter och vargen?

– Jag ser Peter och vargen som en berättel-
se om personligt mod. Pojken vill något och 
vågar stå för det. Detta vill jag att barnen ska 
ta med sig, att det är viktigt med civilkurage.

PER AXEL NORDFELDT

Tävla om en lyxkryssning för dig och din vän.  
Dessutom fina poängförmåner hela september.  
Läs mer och bli medlem på clubone.se

VI FIRAR 2 MILJONER 
MEDLEMMAR!

http://www.clubone.se
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brev till Helsingfors och dess arkitektur. Utställning-
en presenterar några av de vackraste byggnaderna 
i Helsingfors – omvandlade till imponerande kosty-
mer. Vernissage den 6 oktober. 

SPRÅKKURSER OCH UTBILDNING
Den som vill lära sig finska kan med fördel vända sig 
till Finlandsinstitutet. Finskan är numera ett erkänt 
minoritetsspråk i Sverige och officiellt språk i EU. 
Finland har både finska och svenska som officiella 
språk. Institutet erbjuder både nybörjarkurser och 
fortsättningskurser. På hemsidan finns information 
om studier i Finland, liksom övrig utbildning inom 
institutets huvudområden.

BIBLIOTEKET
Finlandsinstitutet driver också ett bibliotek med  
ca 20 000 medier. 90 procent av dem är på finska, 
resten på svenska. 
Här finns skön- 
och facklittera tur, 
musik-cd och 
ljudböcker. Ofta 
pågår utställningar 
med sverigefinska 
konstnärer.

Kort sagt: Fin-
landsinstitutet har 
väldigt mycket 
att erbjuda den 
som är intresserad 
av finländsk och 
sverigefinländsk 
kultur!

Finlandsinstitutet i Stockholm har en livlig och mångsidig programverksamhet.  
Institutets huvuduppgift är att presentera kultur från Finland, och stödja den  
finska kulturen i Sverige samt stärka dialogen mellan länderna.

Livfullt med finsk kultur

 Finland har byggt upp ett rikt nätverk av kultur- 
och vetenskapsinstitut: 17 institut i tre världs-

delar sprider samtida finländsk kultur, främjar kul-
tur- och forskningsutbytet mellan Finland och andra 
nationer och väcker både den breda publikens och 
forskningsvärldens intresse för finländsk samtidsde-
batt, utbildning, historia, politik och ekonomi.

MÅNGSIDIG PROGRAMVERKSAMHET
Finlandsinstitutet har ett stort utbud av programak-
tiviteter. Vi anordnar konserter, seminarier, utställ-
ningar, teaterföreställningar för både barn och vuxna 
och vi visar ny finsk film på ett 50-tal orter runt om 
i Sverige. 

STARKA FÖRFATTARTRÄFFAR
Under hösten har vi nöjet att på institutet   
i Stockholm presentera två av de mest älskade 
finländska författarna: den 6 september samtalar 
Sofi Oksanen om sin aktuella roman Norma och 
den 9 oktober berättar Claes Andersson om sin 
nya roman, Stilla dagar i Mejlans. Den 20 oktober 
besöker Pajtim Statovci institutet med sin prisade 
debutroman Min katt Jugoslavien.

Från de finlandssvenska teaterscenerna hämtar  
vi Monologer i dialog, en av många nya pjäser som 
skrivits på svenska i Finland de senaste åren. Den 
visas den 30 oktober. 

Vårt designfokus fortsätter bland annat med ett 
seminarium den 28 november om nya användnings-
områden och ny design för att bredda användingen 
av skogsråvara,  bland annat genom att göra tall-
rikarna ätbara och skorna komposterbara. Helsinki 
Dresses är formgivaren Anne Mustarastas kärleks-

Läs mer på finlandsinstitutet.se. Alla Finlands kultur- och vetenskaps institut är listade på institute.fi
Sofi Oksanen 
Foto: Toni Harkonen

Finlandsinstitutet
BESÖKSADRESS:  
Snickarbacken 2–4  
(vid Birger Jarlsgatan 35)
POSTADRESS:  
Box 1355, S-111 83 Stockholm 
08-545 212 00
info@finlandsinstitutet.se  
www.finlandsinstitutet.se
facebook.com/finlandsinstitutet

 I år skulle Carin Malmlöf-Forssling ha 
fyllt 100 år. Hon föddes samma år som 
Henri Dutilleux, Svend Asmussen, 

Yehudi Menuhin och Karl-Birger Blomdahl. 
Hon var samtida också med Benjamin Brit-
ten, Olivier Messiaen och Dmitrij Sjostako-
vitj. Hennes verkkatalog är omfattande och 
innehåller en förbluffande bredd: Malmlöf-
Forssling var pianist, men hon kompone-
rade även orkester- och kammarmusik, 
solokonserter för bland annat flöjt och cello, 
orgelverk och elektronmusik, plus en stor 
mängd körverk a cappella, tonsatta dikter 
och musik i folkton.

Hon var född i Gävle men levde i Dalar-
na, där hon arbetade som pianolärarinna 
och kompositör från 1930-talet till början 
av 2000-talet. Hon inspirerades av den 
internationella fredsrörelsen liksom av 
indisk mystik, sanskrit och dalmål. Det offi-
ciella musiksverige uppmärksammade hen-
ne och hon skrev jubileumsmusik för För-
eningen Svenska Tonsättare 75 år (1993), 
Samtida musik 30 år (1991), Tonkonstnärs-
förbundet 40 år (1988) och Svenska Akade-
mien 200 år (1986).

Men minnet är nyckfullt: I Eva 
 Öhrströms och Beatrice Erikssons pion-

järverk Kvinnliga 
tonsättare – ett 
axplock från 1800 
till nutid från 
1995 ägnas Carin 
Malmlöf-Fors-
sling ett kapitel. 
I Bonniers Musik-
lexikon (2003), 
finns hon inte 
med alls.

I årets Öster-
sjöfestival upp-
märksammas 
Malmlöf-Forssling i konserten Release som 
också är titeln på ett stycke för stråkorkes-
ter som hon komponerade under en ovan-
ligt lång tidsperiod. Hon påbörjade verket 
1973 och avslutade det 1993. Ytterligare två 
av Malmlöf-Forsslings verk spelas tillsam-
mans med musik av tre tonsättare som alla 
har fått det tonsättarpris som hon instiftade 
2002. Britta Byström, Daniel Nelson och nu 
allra senast Andrea Tarrodi, är alla tre Carin 
Malmlöf-Forssling-stipendiater och vi får 
höra ett stycke av dem vardera.

MIKAELA KINDBLOM

Tre pristagare på scen
Musica Vitae är en kammarorkester bestående av 
enbart stråkar. Den grundades för snart 30 år sedan och 
är baserad i Växjö. Mer än 150 verk har skrivits direkt 
för orkestern.
– Vi är mycket glada över att ha kunnat engagera Radio-
symfonikernas konsertmästare Malin Broman som 
konstnärlig ledare, berättar 
Musica Vitaes orkesterchef 
Susanne Rydén.

– Malin kommer att leda 
den konsert orkestern ger 
inom ramen för Östersjö-
festivalen. Den har fokus på 
en av årets stora jubilarer, 
Carin Malmlöf-Forssling. 
Hon var Föreningen Svens-
ka tonsättares första kvinn-
liga medlem och instiftade 
själv ett pris, fortsätter Susanne Rydén. På konserten 
spelar vi verk av hela tre pristagare: Daniel Nelson, 
Britta Byström och Andrea Tarrodi.

Konserten kallas Release, som dels är namn på ett 
verk av Carin Malmlöf-Forssling, dels syftar på att Brit-
ta Byströms miniviolinkonsert Games for Souls får sitt 
uruppförande vid detta tillfälle.

Upptäck Carin Malmlöf-Forssling

RELEASE  
lördag  
3 september  
klockan 15.00  
på Musikaliska

Läs hela  
programmet  
på sidan 3
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Carin Malmlöf-Forssling

Susanne Rydén
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Östersjön är ett mycket speciellt hav. Det kan nästan beskrivas som en lagun av Atlanten  
på grund av det smala utloppet via Danmark. Eftersom sundet är så smalt går vattenväxlingen 
mycket långsamt, det tar upp mot 30 år att skifta hela vattenmängden i Östersjön.

– Nio stater har gräns mot Östersjön, och 
det bor omkring 90 miljoner människor 
inom nederbördsområdet, som är ungefär 
fyra gånger så stort som själva Östersjön, 
berättar Lennart Gladh, senior advisor för 
Östersjön och sötvatten vid Världsnaturfon-
den WWF. 

– Det inne-
bär att vi är 90 
miljoner som i 
vårt dagliga liv 
påverkar Öster-
sjön. Påverkan 
har ökat markant, 
särskilt efter andra 
världskriget, när 
jordbruket inten-
sifierades och de 
reningsverk som fanns saknade fosforrening. 
Kväve och fosfor är de viktigaste källorna till 
övergödning. Störst inverkan i Östersjöns 
bräckta vatten har fosfor, och den främsta  
landbaserade fosforkällan är fortfarande 
jordbruket.

Så förutom pågående utsläpp finns en 
miljöskuld som inte minst omfattar fosfor.
Ännu finns ingen beprövad teknik hur den-

na skall hanteras men oavsett utecklingen av 
detta måste utsläppen ned.

Inverkan från städernas avlopp har sedan 
dess minskat, allteftersom länderna blivit 
EU-medlemmar och därigenom fått krav på 
sig att bygga reningsverk.

Sedan flera år driver WWF projektet 
 Baltic Sea Farmer of the Year Award för att ta 
fram inspirerande exempel runt hela Öster-
sjön och visa på möjligheterna. Det görs 
stora insatser inom jordbrukssektorn för att 
komma åt problemen, men inte tillräckligt, 
varken i Sverige eller andra länder. Närings-
läckaget har minskat, men det är fortfarande 
för högt för Östersjön.

Övergödningen gör att vi får algblom-
ning, i år tidigare än vanligt. Höga fosfor-
halter i kombination med perfekt semes-
terväder resulterar i kraftig algblomning. 
Då kommer för en stund miljön åter på den 
politiska och mediala agendan, men frågan 
ebbar ut när algerna försvinner. Men det är 
då de verkliga problemen uppstår. När ton-
vis av döda alger sjunker till bottnen upp-
står en nedbrytningsprocess som slukar 
allt syre och vi får döda bottnar, sedan ca 
25 år också i relativt grunda områden. Idag 

beräknas ca 15 pro-
cent av Östersjöns 
botten vara död. Det 
motsvarar ungefär 
två gånger Danmarks 
yta.
En del arbete görs på 
området. Bönderna 
kan få stöd för många 
olika insatser, både 
från EU och enskilda 
länder. Det finns high 
tech-lösningar där 
man med hjälp av 
GPS exakt kan styra 
var gödningen gör 
störst nytta, till mer 
naturliga insatser som våtmarker, tvåstegsdi-
ken och fosforbrunnar. Alla insatser bygger 
helt på frivillighet. Det är bra i och för sig, 
men för att nå bästa resultat skulle det vara 
önskvärt med politiska initiativ för att kunna 
rikta pengarna dit de gör me st nytta.

– Bönderna är företagare, betonar Len-
nart Gladh. Många är föregångare och gör 
gärna förbättringar, men de har inte råd att 
förlora på insatserna.
Initiativ för att skydda Östersjön saknas inte, 
men arbetet går långsamt. Redan 1974 bil-
dades Helcom (Helsingfors-konventionen), 
en unik skapelse för sin tid. Inom den ramen 
bildades projektet Baltic Sea Action Plan, 
men så värst mycket action blev det inte, 
tycker Lennart Gladh.

– Det dog ut helt enkelt, konstaterar 
han. Helcom tappade fart, men nu kommer 
EU att ta över ordförandeskapet. Det finns 
många positiva ansatser, vi får se vad som 
kommer ut av det.

– Man tar inte tag i saken på ett poli-
tiskt plan. Sverige var drivande i Östersjö-
arbetet under en period, men idag är det 
ingen prioriterad fråga, fortsätter Gladh. 
Viktiga frågor som fiske, jordbruk och sjö-

fart ägs inte av miljöministern, de ligger 
i Sverige på Näringsdepartementet. Lik-
nande spänningar finns i de andra Öster-
sjöländerna.

– Kanske måste frågorna upp på statsmi-
nisternivå för att något ska hända. Ett kollap-
sat hav är knappast någon tillväxtmotor för 
Europa. Östersjöområdet är ändå en relativt 
rik del av världen. Om inte vi kan hantera en 
sådan här fråga, vilka krav kan man då ställa 
på miljöarbetet i andra regioner?

– För att få Östersjön i ett bättre skick 
finns det bara en sak som fungerar: vi måste 
minska utsläppen och få ner övergödningen, 
säger Lennart Gladh bestämt.

– För att nå dit behövs nya initiativ på det 
politiska planet. Där skulle Sverige kunna 
spela en viktig roll.

PER AXEL NORDFELDT
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Lennart Gladh

Markus Eerola och hans fru Minna Sakki-Eerola från Finland  
utsågs till WWF Baltic Sea Farmers of the Year 2015.
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Missa inte Lennart Gladhs mini-
seminarium Jordbruk, över 
 gödning och Östersjöns hälsa  
i Berwaldhallens foajé onsdag  
31 aug kl 18:00 – 18:15 i samband 
med konserten Sjostakovitjfrossa.

” Ett kollapsat hav  
är knappast någon 
tillväxtmotor för Europa”
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 avloppsvatten
Stockholms Hamnar är väl rustat för att ta emot avloppsvatten från passagerar-
fartyg. Hela 98 procent av färjornas avloppsvatten lämnas i land. Under sommar-
halvåret lämnar sju av tio av de internationella kryssningsfartygen avloppsvatten i 
Stockholm.

Stockholms hamn är en av få hamnar i värl-
den som har möjlighet att ta emot svart- och 
gråvatten, det vill säga toalett- samt disk- och 
tvättvatten, i stora mängder. Mottagningsan-
läggningar finns vid alla kajplatser i Stockholm 
och tömning ingår i hamnavgiften.

Färjetrafiken går året runt och står för de stora 
passagerar- och avloppsvolymerna. 98 procent 
av avloppsvattnet lämnas i land, en hantering 
som startade redan på 90-talet.

Den internationella kryssningstrafiken gästar 
Stockholm från maj till oktober. Av dessa fartyg 
tömmer sju av tio avloppsvatten i Stockholms 
hamn. Samma siffra gäller för Helsingfors 
hamn, som ofta är nästa eller  föregående de-
stination på en Östersjökryssning. Stockholms 
Hamnar arbetar sedan mitten av 90-talet för att 
skapa goda tekniska och praktiska lösningar 
för att få fartygen att lämna avloppsvatten i 
hamnen. Kostnaden för att lämna avloppsvat-
ten och allt annat avfall ingår i hamnavgiften. 
Detta innebär att fartygen betalar för avfallet 
oavsett om de lämnar avfall eller inte.

Enligt internationella regelverk är det under vis-
sa förutsättningar tillåtet för yrkessjöfarten att 
tömma avloppsvatten till havs. De internatio-
nella regelverken för utsläpp av avloppsvatten 
i Östersjön skärps från 2019 för nya fartyg och 
från 2021 för existerande fartyg. Skärpningen 
innebär att alla passagerarfartyg måste lämna 
avloppsvatten i land eller vara utrustade med 
reningsanläggningar som har högre ställda krav 
än dagens.

Stockholms Hamnar har länge arbetat för en 
hållbar utveckling av sjöfarten bland annat 
genom miljödifferentierade hamnavgifter. Den 
1 januari 2015 justerade Stockholms Hamnar 
sina avgifter för att uppmuntra rederier till in-
satser för miljön som går längre än vad regel-
verken föreskriver. Rederierna får rabatter som 
uppmuntrar till elanslutning vid kaj, användande 
av alternativa bränslen och minskade utsläpp 
av kväveoxider.

Stockholms Hamnar arbetar sedan mitten av 90-talet för att skapa goda tekniska 
och praktiska lösningar för att få fartygen att lämna avloppsvatten i hamnen.

http://www.fn.se
https://www.stockholmshamnar.se
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Lär av Östersjön och rädda världen

lingen. Visst kan vi, och bör vi, peka finger åt 
stora industrier, stora jordbruk, stora skogs-
bolag och stora rederier som inte sköter sitt 
miljöarbete. Men vi bör samtidigt granska 
oss själva. 

Vad är det för gifter vi spolar ut i våra toa-
letter? Om vårt avloppsvatten var fritt från 
tungmetaller, mediciner, oljor, lösnings-
medel, mikroplaster och kemikalier skulle 
Östersjöns fiskar innehålla mindre gift, sälar 
vara friskare och sjöfåglar livsdugligare. 

Vad är det vi konsumerar som skapar 
övergödning? Om vi var klokare när vi valde 
vår mat, valde sommarstugans avlopps-

Johan Tell är journalist och ofta 
anlitad föredragshållare i miljöfrågor. 
2015 gav han ut boken 50 sätt att 
rädda Östersjön (Max Ström).

Läs tips för att rädda Östersjön på 
sidorna 6-7 och delta i tävling och 
quiz (information på sidan 10). Läs 
även Mattias Rusts fokus-artikel på 
sidan 5 och intervjun med Lennart 
Gladh om övergödningen på sidan 16.

Radio P4 Stockholm belyser Öster-
sjöns miljö och Östersjöfestivalen 
sista veckan i augusti, bland annat 
med reportage, intervjuer och en 
fototävling.
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 Men Östersjön har förstås inte för-
orenat sig självt. Det är vi männ-
iskor som gjort det. 

Det är vi som dumpat miljögifter, det är 
vi som övergött och det är vi som fiskat ut 
Östersjön. 

Däremot är det kombinationen felkon-
struerat hav och tanklösa befolkningar i de 
nio Östersjöländerna, plus Vitryssland vars 
floder mynnar ut i detta innanhav, som gjort 
Östersjön till världens mest förorenade hav.

Därför är det också vi, cirka 90 miljoner 
människor, som bor runt detta hav som mås-
te justera våra livsstilar för att vända utveck-

 Östersjön har sig själv att skylla. Som hav betraktat är det en usel 
konstruktion. Det är ett litet hav. Det är ett grunt hav. Det är ett hav 
med stora trösklar som kräver ordentliga höststormar för att allt vat-
ten ska bytas ut, vilket kan ta allt från 30 upp till 60 år. Det som dum-
pas i Östersjön blir kvar.

system, utnyttjade hamnarnas tömnings-
stationer för våra fritidsbåtar och gynnade 
rederier som satsar på miljöbränsle skulle 
vi vända trenden med ökad bottendöd och 
algblomning. 

Vad är det vi äter som leder till utfisk-
ning? Om vi bara åt miljömärkt fisk som 
fångats på ett hållbart vis vore detta problem 
snart löst. 

Östersjöns känslighet kan vi inte göra 
något åt. Däremot kan vi faktiskt betrakta 
problemet som något positivt genom att se 
på Östersjön som en alarmklocka. Det som 
händer i Östersjön idag är vad som kommer 
att drabba alla andra hav om mänskligheten 
inte ändrar sitt beteende.

När vi lärt oss hur vi ska rädda Östersjön 
kan vi därefter gå vidare och rädda världen.

JOHAN TELL

För berättelsen vidare

Storia Förlag
Bastugatan 24B
118 25 Stockholm
08-4288320
publisher@storiapublishing.house

Vad är det unika i ert företag eller er organisation?  
Vilken berättelse är det som får kunderna att vända  
sig till er framför alla konkurrenter? Lyft fram  
den historien och låt den hjälpa er att växa.

Vi på Storia Förlag är specialiserade på att förmedla  
berättelser. Bok, tidning, film, teaterpjäs, opera –  
formen varierar med budskapet.

Ni har berättelsen. Vi kan media.  
Hör av er för en förutsättningslös diskussion.

http://www.storiapublishing.house


http://www.fkpscorpio.se
http://www.dramaten.se/bergmanfestivalen
http://www.uppsalagitarrfestival.se


En effektiv lösning för vattenförsörjningen i Mexico City. Länspumpning av världens djupaste guldgruva i Sydafrika.  
Ett nära samarbete med Hammarby Sjöstadsverk – Sveriges ledande forskningsanläggning för återanvändning av vatten. 
Över hela världen finns Xylem på plats för att hjälpa människor att använda varje droppe vatten mer effektivt.

Vi är ett världsledande företag som utvecklar pumpar och system för att transportera och rena vatten. Bland våra  
många varumärken är Flygt det mest kända i Sverige, med tillverkning i Småland sedan mer än 110 år. 

Hos oss finns goda karriärmöjligheter – både i Sverige och globalt. Gå in på xyleminc.com/jobbahososs  
och sök efter lediga tjänster, eller ladda upp ditt CV.

xylem.com/se

Sök efter lediga tjänster, eller ladda upp ditt CV på xyleminc.com/jobbahososs

http://www.xylemwatersolutions.com/scs/sweden/sv-se/Sidor/default.aspx

