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”Mitt mål är att inspirera hellre än att domdera.
Att öppna dörrar – så här kan man göra,
inte så här skall man göra.”

Carl Vallin
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violinisten carl vallin är född i Härryda utanför Göteborg och har tillbringat det mesta av sin uppväxt i Floda. Han
började att spela fiol som femåring och flyttade så småningom
till Vänersborg för spetsinriktning i musik på Birger Sjöberggymnasiet. Efter kandidatutbildning i London vid Guildhall
School of Music and Drama, följde masterstudier på Edsbergs
slott. Parallellt med detta tillträdde han 2019, 24 år gammal,
posten som alternerande 1:e konsertmästare i Hovkapellet på
Kungliga Operan i Stockholm. Vid sidan av detta uppdrag är
Carl Vallin även konstnärlig ledare för Skallsjö Sommarorkester,
som han var med om att bilda 2013.
När vi diskuterar var vi skall träffas föreslår han genast Edsbergs slott i Sollentuna kommun, där kmh, Kungliga Musikhögskolan, sedan 1999 bedriver utbildningar i kammarmusik. Det
har funnits musikbildning på Edsberg ända sedan 1950-talet, då
Sveriges Radio startade en musikskola med spetsutbildningar i
kammarmusik där, med tonsättaren Sven-Erik Bäck som studierektor. Sedan dess har många framstående musiker arbetat
som lärare på skolan, som även är öppen för utländska studenter. Bland de nuvarande lärarna och professorerna finns bland
andra pianisten Mats Widlund, studierektor, violinisten Mats
Zetterqvist, huvudansvarig för kammarmusikstudierna, samt
violinisten och violinpedagogen Per Enoksson, 1:e konsertmästare i Göteborgs Symfoniker.
– Edsberg har haft stor betydelse i mitt liv, säger Carl Vallin.
Både platsen, undervisningen och den unika gemenskapen. Vi
kan väl träffas där!
Den vackra slottsbyggnaden från mitten av 1700-talet ligger
vid Edsvikens norra strand, omgiven av en vidsträckt park. Själva
byggnaden är tillbommad och all undervisning sker på distans
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på grund av coronapandemin. Vi slår oss i stället ned vid vattnet,
där en liten paviljong ger skugga i det starka solljuset. I några
höga ekar längs gångstigen utmed strandkanten håller en stor
flock upprörda kajor ett högljutt möte.
Låt oss börja där vi befinner oss nu. Berätta om din relation till
Edsberg.
– Mitt förhållande till Edsberg inleddes lång innan jag ens
hade varit här, säger Carl Vallin. Jag har alltid varit intresserad
av musik och redan tidigt ganska duktig. Men det var först när
jag hittade jämnåriga som delade min passion och själva ville bli
musiker som det tog fart på allvar. Jag upptäckte att det fanns
andra som var minst lika nördiga som jag. Vi drömde om att
komma till Edsberg och visste precis vilka av våra förebilder inom
de stora symfoniorkestrarna som hade gått här. Det är många.
Hur gammal var du då?
– Jag var nog 13-14 år och hade börjat att spela i ungdomsorkester. Målet när jag gick på gymnasiet i Vänersborg var tydligt:
att komma in på Edsberg. Sedan gjorde jag inte det! Jag kom in i
London i stället, på Guildhall School of Music and Drama. Det
var stort och litet skrämmande, men jag åkte iväg. Jag sökte till
Edsberg igen, under mitt första år där, och kom faktiskt in. Men
då trivdes jag i London och tackade nej.
När är detta i tid?
– Det var 2015. Under mitt tredje år i London började jag att
tröttna på att inte få vara musiker, utan enbart violinist och student. På hösten 2017 började jag att titta efter olika jobb på nätet
och sökte en tjänst som tutti i 1:a violinerna i Hovkapellet. Och
fick den! Vilket förstås var lika fantastiskt som oväntat. Men jag
hade en termin kvar på min utbildning, och kände att jag behövde
fortsätta att gå som elev någonstans om jag skulle kunna tacka
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ja till erbjudandet. Och det var hit till Edsberg jag ville komma.
– När jag väl började infriades allt som jag hade hoppats på och
litet till. Jag fick bli musiker. Jag kunde plötsligt använda och
applicera all teori och teknik jag hade tillägnat mig i London.
För Mats Zetterqvist, kammarmusikläraren, hör hantverket och
konsten ihop och Per Enoksson, som var min lärare i violinspel,
guidade och uppmuntrade mycket mer än han detaljstyrde och
formade. Även om jag bara har gått tre år på Edsberg har den
tiden varit avgörande. Provårstjänstgöringen som alternerande
1:e violinist i Hovkapellet, som inleddes i augusti 2019, sökte jag
medan jag gick diplomutbildningen här.
Du använder formuleringen att gå från violinist till att vara musiker.
Kan du utveckla det litet.
– I London gick jag för Simon Fischer, en verklig fioltekniknörd,
som har skrivit sex-sju tjocka böcker bara om fiolteknik. Jag var
lika intresserad själv av det tekniska utförandet, det måste man
nog vara, men numera står musiken mycket mer i centrum. Då
menar jag inte främst musiken i betydelsen frasering, form och
tolkning, utan det känslomässiga innehåll den kan bära.
Vad var det för repertoar du hade fått arbeta med i London?
– Där fanns en strikt utvecklingsstege som vi skulle följa. Så
småningom, efter att ha betat av det som ansågs utgöra basen,
fick du kanske ge dig på Brahms eller Sibelius violinkonserter.
Men inte under några omständigheter Beethoven!, säger Carl
Vallin och skrattar. Så resonerade min lärare. Det är förstås ett
fyrkantigt sätt att se på musik, men hela utbildningssystemet är
mycket mer auktoritärt där, det finns inte mycket utrymme för
diskussion. Under det tredje året började jag känna att jag ville
uttrycka min egen uppfattning och framförallt få diskutera det
jag inte höll med om. Det var då det skar sig helt.
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– På Edsberg möttes jag av raka motsatsen. Här är det samtalen, lyssnandet och det gemensamma prövandet som står i
centrum. Den största skillnaden mot London är att man här
får höra »Så här kan det vara, så här kan man göra«. I stället
för »Så här skall det vara«.
Ångrar du att du valde att studera i London?
– Nej, inte alls. Jag tror att den erfarenheten var helt nödvändig och ledde till att jag kunde se klarare på vilken väg
jag skulle ta. Hade jag inte haft det med mig när jag kom till
Edsberg, hade det inte funnits något att förlösa. London gav
mig definitivt en arbetsmoral, en disciplin och en uthållighet,
kunskaper och verktyg att använda. Men det är inte alls frågan
om att undervisningen på Edsberg skulle vara kravlös. Tvärtom!
Mats Zetterqvist till exempel, kräver alltid att vi skall ge allt,
men inte nödvändigtvis att vi skall göra som han säger. Att
hitta sin egen väg, snarare än att följa en given schablonlösning, uppmuntras.
Det du beskriver låter som en miljö där den klassiska traditionen
inte ses som något statiskt och fixerat, där själva skapandet i stället
får stå i centrum.
– Ja, precis. Man kan resonera i all oändlighet om pedagogik
och om hur man bäst får människor att växa. Men för mig var
nog den här kombinationen av ytterligheter nödvändig.
– Jag har funderat en hel del på de här frågorna, inte minst
nu när coronapandemin gör att mycket har stannat upp. Jag
känner mig ofta litet missuppfattad som klassisk musiker. Både
inifrån branschen, där en fläckfri perfektionism alltför ofta är
idealet, och i allmänhetens ögon – de som inte går på konsert
– som anser att klassiskt är lika med lugn musik som man kan
lyssna på när man pluggar.
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– Vad är det för märklig kategori egentligen, »klassisk musik«? På Spotify hittar du både Mozart och Stockhausen under
samma etikett, men Stockhausen har nog mer gemensamt med
Kraftwerk än med Mozart, skulle jag säga. Jag har också börjat
rannsaka mig själv och min litet fördomsfulla syn på andra
genrer. Jag har tidigare, omedvetet och naivt, utgått från att det
har funnits en grundläggande skillnad i ambitionsnivå mellan
det som kallas klassisk musik och till exempel pop eller rock. Så
är det förstås inte. Musik är musik. Organiserade ljud som satts
samman utifrån olika utgångspunkter och ideal. Personer som
Håkan Hellström brinner lika mycket för att uttrycka sig som
jag gör. Jag lyssnade på en intervju där han sade något som jag
har tagit med mig. Han fick den vanliga frågan »Vad svarar du
när folk säger att du inte sjunger bra, att det är falskt?«. »Bra
och bra«, svarade han då. »Det är musik och inte sport. Sport
är fantastiskt, men det är inte sport jag håller på med.«
– Jag kan tycka att det tyvärr finns alldeles för mycket som är
sport inom den klassiska världen. Det är väldigt synd. Självklart
måste man behärska tekniken och sitt instrument och ta de
kunskaperna så långt man bara kan. Men främst för att kunna
vara fri att gå vidare och kanske släppa litet av kontrollen, våga
pröva, testa nya vägar.
Hur var det när du växte upp? Lyssnade du bara på klassisk musik?
– Nej, inte enbart, säger Carl Vallin. Men den var en självklarhet, något som omgav mig och säkert också formade mig, den
blev en del av min person. Min pappa är orkestermusiker, han
spelar flöjt i Göteborgsoperans orkester. Så musiken fanns där,
men som en naturlig, odramatisk del av vardagen. Att musiken
sedan kommit att betyda i stort sett allt för mig, beror inte på
att någon talade om eller krävde att det skulle vara så.
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Jag har två yngre systrar som har valt helt andra vägar.
Men du fick med dig ett språk och en förståelse. Du berättade tidigare
att det var när du hittade likasinnade jämnåriga som det verkligen
blev på allvar.
– När jag var fyra år stod jag framför stereon hemma och dirigerade, men sedan när jag blev äldre och mer självmedveten var
det inte lika enkelt. Att vara den ende killen som spelade fiol, i
en liten skola utanför Göteborg, var definitivt inte något coolt i
klasskamraternas ögon. Särskilt på högstadiet var det svårt. Jag
försökte att kompensera genom att lära mig att spela gitarr, det
gav ändå några pluspoäng. Men hemma fortsatte jag förstås att öva
på fiolen, även om lusten och glädjen inte alltid fanns där. Vägus,
Västra Götalands ungdomssymfoniker, under Simon Phipps ledning, och Kallkurserna blev räddningen och vändpunkten.
Vad är Kallkursen, för den som inte vet?
– Det är en sommarkurs i Kall utanför Åre, för unga stråkmusiker upp till 18 år. Nivån är mycket hög och man provspelar för
att komma med. Det är som en högskoleutbildning fastän deltagarna ofta är runt 13-14 år. Tack vare Vägus och Kallkursen fick
jag plötsligt en massa nya vänner över hela Sverige. För mig och
många, många andra har Vägus och Kall varit det som öppnat
dörrarna till musikskapandet och inte minst orkesterspelet. Den
där entusiasmen och glädjen i musicerandet är vad vi försöker att
förmedla även i Skallsjö Sommarorkester, som för övrigt uppstod
ur en blandning av unga musiker från Vägus och Kall.
Du är ganska kritisk till mycket i den kultur, eller de normer som
omger själva konsertsituationen. Vad är det som krävs för att bryta
det mönstret?
– Det handlar om att skapa en tvåvägskommunikation, att få
publiken att slappna av och bli öppen, säger Carl Vallin. Det
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Blåvitt lär mig att dela känslor med andra, precis som
jag vill att min publik ska uppleva saker med varandra,
och med mig.
När jag når en musikalisk höjdpunkt ska det kännas
som ett segermålsjubel på Gamla Ullevi. När det gör
ont ska det göra »torsk hemma mot Sirius«-ont.
Man kan tycka att fotboll och fiolspel inte hör ihop.
Men för mig hör allt ihop med IFK Göteborg.
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hjälper inte att bara säga att alla får applådera när de vill eller
somna när de vill. Att ta musiken på allvar behöver inte betyda
att det runtomkring måste vara gravallvarligt och stelt.
– Dessutom etablerades många av de rådande normerna kring
konsertframföranden under det sena 1800-talet. Beethoven var
den förste som krävde att det skulle vara tyst, till exempel. Just
nu läser jag Mozarts brev där han beskriver hur han bryter mot
det förväntade och ändrar detaljer just för att hålla publiken på
helspänn och väcka reaktioner.
– En av våra absoluta höjdpunkter med Skallsjö Sommarorkester var en konsert på societetshuset på Marstrand där publiken samtidigt satt och åt. Även om vi först upplevde klirret och
sorlet som litet störande blev det en sporre. Vi var tvungna att
anstränga oss ännu mer för att nå fram och gjorde vårt kanske
bästa framträdande hittills.
Hur kan man nå dem som tror att de inte är intresserade?
– Ungar som tycker att det är töntigt med klassisk musik lyssnar
utan problem på soundtracket till Harry Potter. Det är också en
fråga om förpackning och hur man presenterar saker och ting.
Filmskaparna tar hjälp av musiken för att förstärka och förmedla
sitt budskap. Kanske borde vi göra likadant – använda oss av
andra konstarter för att lyfta fram musiken.
Hur har Skallsjö Sommarorkester påverkats av de rådande restriktionerna? Ni kommer att genomföra ett program även i sommar, sista
veckan i juli. Hur har ni tänkt?
– Mitt motto för årets turné är »Begränsningen är underbar«.
Jag vet inte vem jag har lånat uttrycket ifrån, men det är precis så
vi tar oss an det hela. Vi genomför en rad konserter i litet format,
spelar i trädgårdar, på lekplatser, utanför äldreboenden, i någons
vardagsrum etcetera. Privatpersoner kan också boka oss under
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hela veckan. Dessutom kommer det att vara minikonserter med
mat under fyra kvällar, med vår inhyrde kock. Basen är Karlsrogården i Öxnared mellan Trollhättan och Vänersborg. Skallsjö
Sommarorkester är ett sätt för oss musiker att få utlopp för våra
idéer om förnyelse, men det är också ett sätt att samla unga och
initiativrika människor från andra yrkesområden, till exempel
restaurang. Vi har bland annat samarbetat med fotografer, filmare och inspelningstekniker. Det blir som ett löst sammansatt
kollektiv av unga, ambitiösa personer som brinner för det de gör.
Skallsjö Sommarorkester är en sak. Men uppdraget som alternerande
1:e konsertmästare i Hovkapellet ställer delvis andra krav. Hur var
det att komma dit så ung?
– Jag känner mig väldigt varmt mottagen, både som musiker
och människa, säger Carl Vallin.
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– Men det är klart att jag har mycket kvar att lära. Det tar tid
att hitta sig själv i den rollen. Det är en balansgång mellan att
vara öppen och ödmjuk med sin egen oerfarenhet, och ändå få
orkestern att följa och lita på det man gör. Samtidigt försöker jag
att avdramatisera det hela. Jag är fortfarande provanställd, även
om kontraktet är förlängt, både på grund av coronapandemin
och annat. Men jag måste våga ha en vision och en agenda även
i den här rollen, fortsätta att vara mig själv. För även om det på
papperet är en livslång dröm som går i uppfyllelse, får det inte
ske till vilket pris som helst. Då kommer jag inte heller att lyckas.
– Det där med självförtroende är en komplicerad fråga. Min
lärare i London brukade säga att det inte handlar om vad du tror
att du kan, utan om vad du tror att du är kapabel till. Du skall
tro att du är kapabel till allt – även om det finns sådant som du
ännu inte kan. Det där missuppfattas ibland. Jag har fått höra att
jag borde anpassa mitt självförtroende efter min kompetens. Men
om man tänker så skulle ingenting någonsin hända. Kompetensen
får komma ikapp! Det handlar bara om vilja och drivkraft. Och
att ha roligt i det man gör!
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