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SURTE. En konsert med 
tolv traktorer i orkes-
tern och en sekunds 
tysk hissmusik tillhör 
några Mikael Forsmans 
annorlunda uppdrag.

Han är den gränslösa 
tonsättaren som dröm-
mer om att få skriva 
för en symfoniorkester.

Mikael fick mycket 
rättvist mottaga ett av 
tre kulturstipendier i 
Ale kommun 2009.

Han är född i Göteborg, 
men föräldrarna från Väs-
terbotten vände hemåt till 
Dorotea och Svanabyn när 
Mikael Forsman var nio år. 
Som 19-åring packade han 
själv väskan och återvände 
söderut. Det blev musikut-
bildningar i Uddevalla och 
på Ljungskiles folkhögskola. 
Senare väntade studier på 
Musikhögskolan i Göteborg, 
där alebon, miljökämpen och 
saxofonisten, Gunnar Lind-
gren, föreläste.

– Han blev snabbt en 
stor förebild för mig och 
har inspirerat mig mycket, 
berättar Mikael när vi gästar 
honom hemma i radhuset i 
Surte.

Mikael har växt upp med 
dragspelets toner på nära håll.

– Pappa tar fortfarande 
gärna fram dragspelet och 
visst det är ett pampigt 
instrument, men för mig har 
gitarren alltid varit ett själv-
klart val.

I tolv år har han nu tjänst-
gjort som musiklärare vid 
Angereds kulturskola. Ett 
yrke han verkligen brinner 
för. I dagarna höll skolan sitt 
årliga julevenemang.

– Det är en kvällsföreställ-
ning som inte bara innehåller 
musikframträdanden, utan 

också bland annat konstut-
ställning och poesi. Likt en 
nobellfest belönar vi särskilt 
goda insatser. Det är spän-
nande att arbeta med barn 
och följa deras utveckling. 
Jag följer Ale kommuns 
satsning på en kulturskola 
och tycker det påminner lite 
om hur vi jobbar i Angered. 
Det är roligt att Ale tar det 
här steget. Ungdomar ska 
inte delas in i låsta rum, utan 
många av talangerna kan mer 
än bara spela piano, de kan 
måla, skriva och agera. Det 
ska finnas möjlighet att få 
prova allt, menar Mikael.

Tonsättare
Parallellt med sin tjänst som 
musiklärare på halvtid jobbar 
han med diverse uppdrag som 
tonsättare. I somras blev han 
involverad i ett annorlunda 
evenemang som till sist myn-
nade ut i en traktorkonsert 
på Tofta Sjögård på Orust. 
Kompositören, Sven-Åke 
Johansson, skapade 1996 
ett stycke kallat ”Konsert för 
12 traktorer”. Det har sedan 
framförts ett antal gånger och 
nu fick Mikael Forsman med 
kollegor tipset om traktor-
samlaren Christer Olsson 
på Orust.

– Han var med på noterna 
och den 16 augusti blev kon-
serten verklighet. Jag hade 
nöjet att få assistera Sven-
Åke Johansson under eve-
nemanget. Vi hade 700 per-
soner i publiken och ett fan-
tastiskt genomslag i media. 
Konserten är 20 minuter 
lång sedan spelade även cel-
listen, Christian Bergh och 
violisten, Joar Skorpen, ett 
stycke som jag har skrivit 
själv, berättar Mikael.

Ursäkta, men en trak-
torkonsert? Hur fungerar 
det?

– I detta fallet har du tolv 
traktorer. Ingen är den andra 
lik, utan alla låter på sitt sätt. 
Rytmen och melodin skapas 
genom att starta, tomgångs-
köra och stanna motorerna 
vid olika tillfällen. Det är 
grymt häftigt, förklarar 
Mikael som gärna gör om 
bedriften.

– Med musik vill man 
gärna nå nya lyssnare och 
målgrupper. Det var extremt 
roligt att göra musiker av 
traktorister. De vet hur en 
motor ska låta och därmed 
finns det också en musikalisk 
ådra som de kanske inte tidi-
gare känt till.

På tal om annorlunda 
uppdrag. Vad sägs om tysk 
hissmusik som kan vara allt 
från en sekund till ett par 
minuter?

– Jag fick en beställning på 
15 verk till en hiss i Berlin. 
De låter en eller flera musi-
ker spela i hissen. Åker du en 
våning går det fort och då är 
sekundstyckena lämpliga. För 
längre färder blir det andra 
alternativ. Musikerna väljer 
stycke efter vilken våning de 
ska till, berättar Mikael.

Anpassningsbar
Han är en klassisk tonsättare, 
som gärna skulle vilja bli 
kallad kompositör – någon 
formell skillnad finns inte 
mellan titlarna – med klar 
inriktning på de akustiska 
instrumenten. När han 
jobbar är det penna och not-
papper som gäller. Datorn 
står på behörigt avstånd.

– Jag är väldigt anpass-
ningsbar. Mitt skapande 
är där jag är. Jag kan jobba 
snabbt om uppgiften kräver 
det, men jag kan också ta 
oerhört god tid på mig, säger 
Mikael.

Just nu jobbar Mikael med 
ett antal soloverk för gitar-
rister.

– Ett av dem framförde 
Magnus Andersson på Listen 
to the world arrangemanget i 
Göteborg. Det var kul. Jag 
skriver vidare på den. Annars 
är det mest instrumentalmu-
sik för mindre ensembler som 
jag producerar.

Hade rockband
Den klassiska musiken är 
given, men det finns även en 
förkärlek till den jazzinspire-
rade genren. Startskottet för 
det musikaliska skapandet 
gick som för många andra i 
en replokal.

– Vi hade ett rockband på 
högstadiet. Thin Lizzy var 
idolerna.

Mikael Forsman är en 
lugn och trygg alebo. Kanske 

beror det på att han faktiskt 
nästan bor som hemma i 
Svanabyn.

– Även där bodde vi på 
samma sida av E45:an, fast 
det är några mil norrut.

Han är tveklöst ute på en 
spännande resa.

Fotnot: Mikael Forsman erhöll ett av 
tre kulturstipendier i Ale kommun 
2009. Stipendiet var på 12 000 kronor. 
Övriga pristagare var Lotta Berglöw 
och författaren Sigun Melander.
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En av årets kulturstipendiater i Ale, Mikael Forsman, är ton-
sättare med förkärlek åt gitarren.

Sommarens höjdpunkt. En konsert med tolv traktorer på Tofta Sjögård på Orust. Ett speci-
alskrivet stycke för en annorlunda ensemble – och tidningen har lyssnart på resultatet – det 
funkar. Kanske något för entusiasterna i Uspastorp?

MIKAEL FORSMAN
Ålder: 41
Bor: Surte
Familj: Gift med Sandra, barnen 
Elias, 7, och Saga 5 år.
Intressen förutom musik: Medlem 
i Surte Tennisklubb, gillar också 
naturen och matlagning.
Om det inte blivit musik: ”Oj, det 
kan jag inte föreställa mig. Kanske 

kock?”
Drömmer om: Att få skriva för en 
symfoniorkester.
Gör jag med stipendiet: ”Mera 
musik skulle jag tro”.
Förebilder: Gunnar Lindgren, känd 
musiker, alebo och lärare på Musik-
högskolan, Morton Feldman, tonsät-
tare, Wayne Shorter, saxofonist.
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