
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    

        Ny ledamot i Kungliga Musikaliska akademien  
 
Petter Sundkvist, professor i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska 
universitet har nyligen utsetts till ny ledamot i Kungliga Musikaliska akademien. Uppdraget som 
ledamot i akademien är livslångt. 

 

– Det är framförallt mycket hedersamt att bli utsedd som ledamot. Vetskapen om att några inom 
akademien har föreslagit mig, att styrelsen lagt fram mitt namn och att akademiens ledamöter gett 
bifall, det värmer. Ledamöterna är personer som jag beundrar och respekterar för deras insatser i 
musiklivet, säger Petter Sundkvist. 
  

Det var vid Kungliga Musikaliska akademiens sammankomst 12 maj som sex nya ledamöter invaldes. 
En av dessa är Petter Sundkvist. Akademien består av omkring 170 svenska ledamöter och 60 
utländska, samt fyra hedersledamöter. Bland ledamöterna återfinns musiker, sångare, tonsättare, 
musikforskare, pedagoger, musikadministratörer och journalister. 

 

Förste ledamöter i Kungliga Musikaliska akademien är H.M. DROTTNINGEN, H.K.H. 
KRONPRINSESSAN och PRINSESSAN CHRISTINA FRU MAGNUSON. 

 

Kungliga Musikaliska akademien instiftades av Gustav III år 1771. Idag är akademien en fristående 
institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv: ”Akademien har till 
ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom 
det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt 
på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete.”  (Ur Kungl. Musikaliska akademiens stadgar, fastställda av regeringen år 2000). 

 
För närvarande finns tre personer från Musikhögskolan i Piteå vid Luleå tekniska universitet representerade i 
Kungliga Musikaliska akademien: Erik Westberg (2008), professor i kördirigering, Jan Sandström, professor i 
Komposition och tonsättare samt Petter Sundkvist. 
 
Kontakt: Petter Sundkvist, professor i Musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska 
universitet 070-888 47 88, petter.sundkvist@ltu.se, Katarina Karlsson, presskontakt vid Luleå tekniska 
universitet 072 727 45 60 
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