
Livet sätts på paus för 
barnen i Libanons läger

Bibelbaserad läsning för 
flyktingar ger tröst

Större efterfrågan än 
någonsin på biblar i härjat 
Syrien

Nya bibelresor planeras till 
Grekland och Det heliga 
landet

Sid   7Sid 4 Sid  11Sid 6

Svenska Bibelsällskapets tidning 1/2016

 
Ylva Q

trimmar 
toner�

Sid 8

Bibelpristagaren



BIBEL nr 1  ·  20168 9BIBEL nr 1  ·  2016

Fascinerande ljud blir till musik

Den musikaliske Dan-Erik Sahlberg på Sigtunastiftelsen assisterar Ylva 
vid framförandet av ett musikstycke. Bibelpriset delas ut i samarbete med 
Sigtunastiftelsen och består av diplom, en jubileumsbibel, en originalmålning 
(denna gång ett samiskt verk av Maj Doris Rimpi) och ett vistelsestipendium 
på Sigtunastiftelsen. Ylva får även ge bort en vecka till någon annan inom sitt 
skrå, och hon har valt kompositören Paulina Sundin. 

Ylva spelar på 
ett av de äldsta 
elektroakustiska 
instrumenten, 
kallat theremin. 
Ena handen 
styr ljudstyrkan, 
andra handen 
tonhöjden.

Takt & ton

Svenska Bibelsällskapets bibel-
pris 2015 gick till kompositören 
Ylva Q Arkvik. Priset utdelas år-

ligen till en person som genom sitt yrke 
eller skapande bidrar till att göra Bibeln 
känd och använd. Arkvik har kompo-
nerat flera verk med bibelanknytning, 
bland annat oratoriet Johannes uppen-
barelse. Prismotiveringen lyder: 
”Kompositören Ylva Q Arkvik låter 
bibeltexter framträda på egna villkor i 
skilda genrer som körverk, oratorium 
och elektroakustisk musik.” En kall ja-
nuarikväll i år tog hon emot priset under 
ett kulturevenemang på Sigtunastiftel-
sen, samverkanspartner kring priset.

Text Lotta Ring  
Foto Olof Brandt

Ylva Q Arkvik är en bibelpristaga-
re driven av upptäckarlusta och 
kärlek till musik. När hon var 

liten och växte upp i ett samhälle utanför 
Uppsala var hon med i kyrkans barn-
kör men började snabbt tillverka egna 
instrument för att få mera ljud i sitt liv.

Måste få spela själv
När hon blev äldre läste hon musikve-
tenskap men insåg snart att det inte 
räckte att läsa om musik, hon måste 
spela och skapa själv också. Efter några 
år började hon studera komposition vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
och tog examen 2000. Hon har även 
läst Philosophy of Composition vid 
Huddersfield University i England och 
doktorerade 2015. Ylva är bland annat 
känd för att ha skrivit oratoriet Johan-

Kompositören Ylva Q Arkvik är något av en upptäcksresande inom mu-
sik. Hon utforskar instrument och ljudkombinationer och skriver verk 
utifrån inre bilder. Resultaten blir ändå professionellt exakta.

nes uppenbarelse för blandad kör, två 
solister, kammarorkester och elektronik. 

Inspirationen kommer från Uppenba-
relseboken i Bibeln. Att närma sig texten 
som Ylva som barn upplevde som både 
skrämmande och otäck var inte direkt 
någon självklarhet. Men hon ställde in 
sig på att ta itu med apokalypsen och 
tränga in i Uppenbarelseboken efter att 
länge ha undvikit den.

– När jag började med komponeran-
det tänkte jag först på texten som hot-
full, men sedan såg jag drömaspekterna 
och tankarna om paradiset mot slutet. 
Att Johannes kommer i hänryckning 
och får sina syner inspirerade mig till att 
göra oratoriet lite drömskt.

Under sin musikaliska bana har Ylva 
länge varit fascinerad och intresserad av 
det elektroakustiska mediet.

– Det är väldigt spännande. Det är 
roligt att skapa sina egna ljud och på ett 
sätt skapa sina egna instrument. Hur det 
låter beror sedan mycket på miljön där 
det spelas upp och högtalarna. Men helst 
blandar jag det elektroakustiska med 
traditionella instrument i ett samspel.

Ylva har fått göra många roliga 
saker. Hon tycker om när det är ”stort 
och mycket”, som när hon arbetat med 
radiosymfonikerna, stor kör, dansare och 
olika ensembler.

– Jag vill använda hela paletten, alla 
färger!

Terrorism och fred
Tidigare verk som hon är stolt över är en 
miniopera på 24 minuter som bygger på 
tankar kring terroristdåden 11 september 
2001. Den handlar om en fiktiv terrorist 
hemma hos sin familj, en gravid fru och 
tre barn, dagen innan allt elände ska ske. 

Hon har även skrivit en kantat för 
fred (2008) där världens alla religioner 
skulle vara inblandade. Människor från 

15 länder deltog i föreställningen, och i 
finalen samlades alla medverkande på 
scenen i Blå hallen i Stockholms Stads-
hus, 200 körsångare och Stockholms 
Läns Blåsarsymfoniker. Som sagt, ”stort 
och mycket”!

– Efter det var det skönt att få göra 
något mer gripbart, och då blev det 
Johannes uppenbarelse! säger Ylva och 
skrattar menande.

Skapar med saxofonist
Nu arbetar Ylva tillsammans med saxo-
fonisten Johannes Thorell och kompo-
nerar ny musik som enligt planerna ska 
uruppföras i vår under någon av Johan-
nes turnéer. 

– Meningen är att det här blir första 
delen i något som ska bli en längre fö-
reställning där flera tonsättare kommer 
att delta.

Tänker Ylva på framtiden skulle hon 
gärna närma sig Bibeln igen. Att kom-
ponera ett juloratorium vore häftigt, ett 
stort oratorium, en stor passion … Vad 
det än blir brukar det börja med att hon 
sätter sig med penna och papper, testar 
klanger på pianot och ritar en form 
av hur hon tänker sig musiken rent 
visuellt.

– Det är ett hantverk, och när jag 
skriver musik jobbar jag med inre bilder, 
säger Ylva.

Under kvällen för bibelprisets utde-
lande bjuder Ylva på flera smakprov 
ur sin repertoar. Delvis tar hon datorn 
till hjälp och spelar själv flygel tillsam-

mans med förinspelade 
ljudmattor och melodier 
på datorn. Vi får även se 
när hon spelar theremin 
och rör händerna i luften 
likt en magiker. Toner och 
ljudstyrka förändras i takt 
med hennes handföring. 

Fri tolkning
För den som lyssnar inbju-
der musiken till att skapa 
filmsekvenser i sin fantasi. Kanske man 
kan kalla Ylvas musik för visuell?

– När jag skriver musik jobbar jag 
med inre bilder, men som lyssnare är 
man ju fri att tolka ett stycke som man 
själv vill.

Efter ett smakprov ur oratoriet Jo-
hannes uppenbarelse svarar hon, med 
glimten i ögat, på frågan hur man ska 
klassificera hennes komponerande:

– Jag har ett modernistiskt angrepps-
sätt. Ur den synvinkeln var det fräckt 
att börja med ett C-durackord i kören, 
men den egentliga anledningen var att 
jag sökte något tidlöst, som funnits jämt, 
och i den här kontexten fick det sym-
boliseras av ett C-durackord, som dock 
snabbt går vidare till något annat, även 
om tonspråket i oratoriet bygger på ett 
harmoniskt tänkande.

Ylva kommer med största sannolik-
het att fortsätta att undersöka musika-
liska gränser och utforska olika genrer. 
Nyfikenheten och lusten att skapa driver 
henne vidare. z

bibelpriset

Ylva välkomnar möjligheten att i lugn och ro få skapa under en vecka på Sigtunastiftelsen.
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