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Anki Dahlin och Charlotte Åkerman 

Musik 
0 

A rer 1996 utsågs Lund som första stad i landet till Popsrad. Det 
var Sveriges Radio P3 som under åren 1996-2005 utsåg en ort 

i Sverige som hade ett " livaktigt, inspirerar och engagerar musikliv" 
inom populärmusik till Arets popsrad. Man kan se å ret som Popsrad 
som höjdpunkten i en 25 år lång period där Lunds ungdomsl iv präglades 
av ett nyskapande musikliv. Popband bildades och ombi ldades, stora 
konserter på O lympen fick människor att vall färda till Lund för att se 
och höra internationella art ister. Punken gjorde sin enrre och Mejerier 
kom rill och blev ett nav för ung musik. Lund förändrades under de 25 
å ren - både på grund av och trots den unga generationens rika musikliv. 

SID 2-3: Screamers spelar utanfor locus Virtutum pri K11lturen I967. Staffan lindeberg, 
}11lius Malmström, Christer Femström, Bo Riborg, Tommie Sjölin . 

Under den forsta insamlingskvöllen 17 mars 2010 for Popstad lwzd-utstöll11i11gen spelade 
delar av The Men. Ola Frömby, Sven Köhler, Olof Wallberg. 

Bland de saker K11lturen for lt1na for Popstad lu11d-utstöllni11ge11 finns foton, t-tröjor och 
singlar. 

OVAN: Detalj från Stora festen med Sofi av Stefan Casta. 

NÄSTA UP PSLAG: Screamers framfar Bosmålatorpet på Kulturen. 
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Utställningen om Lund som popstad visas på Kulturen från hösten 
201r. D en är Kulturens utgå ngspunkt för tema till denna årsbok - musik. 
Under den period av 75 å r Kulturen givi t ut årsböcker är det fö rsta gå ngen 
musik få r spela huvudrollen. Inte så konstigt, kan man tycka, eftersom 
Kulturens huvudsakliga verksamhetsområde är så mycket bredare. Men 
dock har musiken spelat roll på Kulturen genom åren. Den har alltid haft 
sin givna plats i Kulturens publika verksamhet. Musikinstrument och 
uppteckninga r i Kulturens samlingar va r och är en naturlig del av det 
Kulturen skapades för att utveckla, anvä nda och bevara. 

Under åren har såväl jazz som pop och rock ekat mellan väggarna 
på Kulturens område. Kontras terna blir giva nde. Bilderna på gruppen 
Screamers från slutet av 1960-talet är ett bra exempel på att Kulturen 
va rit lockande som arena fö r den unga musiken. N är bandet, som va r ett 
mycket populärt band i Lund på den tiden, ville ha en attraktiv inram
ning fö r sin musik va lde de Kulturens frilu fts museidel. På samma sätt 
resonerade den grupp som skapat Facebooksidan Popstad Lund när de i 
Kulturen sökte en samarbetspartner och en naturlig pl ats fö r utställningen 
om Lund som popstad . 

Hur lät Kulturen fö rr, när O red Speleman stämde upp sin träskofiol 
under någon av de srora fes ter som hölls på Kulturen? En av festerna 
finns kva r som en obruten tradition sedan Georg Karlins daga r. Redan 
1892 sjöng stjärngossar fö r förs ta gå ngen under Betlehemsstjä rnan på 
Tret tondagen. Från början va r det traktens poj kar som trä nades att sj unga 
med va rierande resultat, idag är det Domkyrkans gosskör som framför 
sångern a om Staffan och jungfru Ma ria vid en öppen eld i kvä llsmörkret 
på Kulturen . 

Hur låter Kulturen idag? Hur låter olika byggnader och rum, och hur 
skulle de kunna låta? Vad är skillnaden på ljud och oljud, musik och 
buller? Kan man stämma en lergök? Hur anvä nder ungdomar musik idag? 
Det ä r några frågor om musik och ljud som tas upp och ibland få r sina 
sva r i å rsbokens oli ka artikl ar. 

Vi hoppas att artikl arna i denna å rsbok ska inspi rera till nya kreativa 
möten med såvä l musik som med Kulturen och med musik på Kultu ren 
under året med Popstad Lund-utstä llningen! 

Stjärngossetåget 2 010. 

i Q ANKI DAHUN & CHARLOTIE ÅKERMAN 
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Anders Mildner 

Popstad Lund 

FÖREGÅENDE 

UPPSLAG : START 
utanfor Folk&Rock 
på Stortorget 1986, 
i samband med 
gycklartåget 
for Mejeriet. 

Johan Stenström 
(till vänster) skriver: 
"En bild från Julius 
Platthandel 1983. En 
varm sommar. Jag 
och Stefan Jonsson 
jobbade där då." 

Bad Habit vid 
Liberiet, april 1984. 
Med Hjalmar "Hal" 
Johnson på Flying 
V-gitarr. Till höger 
Jaime Francisco 
Salazar Perez 
på trummor. 
Basisten Jens 
lundahl skymtar 
bakom Hal. 

F ör fy ra år sedan flyttade jag tillbaka till Lund efter att ha bott på 
andra orter i näs tan femton år. Der fö rsta jag upptäckte var att allt 

va r förändrar. Precis allt. Utom en sak: lundaborna, som fo rtfa rande gick 
omkring och sa att ingenting i deras stad hade förä nd ra ts. 

T ron på kontinuiteten ä r kanske den minsta gemensamma nämnaren 
i en srad som under så lång rid har präglars av ert fåra! starka kulturer -
studenterna, universitetet, de stora företagen. Men narurligrvis befinner 
sig även dessa i ständig fö rändring, lår vara en långsam sådan. 

Det som slog mig va r heller inre att de kulruryrrringar som traditionellt 
präglar Lund hade blivit annorlunda eller ragir en annan form, uran 
snarare att a lla fys iska saker hade byns ur. Staden såg helt enkelt annor
lunda ur. Vilket ju va r lire häpnadsväckande, med ranke på vilken stad 
det handlade om. 

M ed rätt blandade kä nslor gav jag mig ur och fö rsökte spionera på 
min ga mla stad. Letandes efter minnen. Efter platser som for tfa rande 
bar dessa minnen. Jag tänkte art jag liksom kunde smyga mig på staden, 
bara jag hittade rätt till fä llen. Överraska den på något sätt, där den stod 
och låtsades vara modern. D et fungerade inre. D et mesta var uppsnyggat, 
rillfixar och ombyggt. Hela infras trukturen hade förändrats. T ill och med 
betonggrisarna och trafi kljusen va r annorlunda. Jag letade efter platser 
som hade betytt någonting fö r mig - och hittade i bäs ta fa ll fasader. A llt 
hade fyllts med nytt innehåll. 

Och så slog der mig: det va r inre bara Lund som hade föränd rats, det 
var hela sam häller. Det jag väx te upp med , under 1970- och 80-ralen, 
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hade ersam. Det skulle aldrig komma tillbaka, eftersom ingen längre 
efterfrågade det. I dagens Lund rådde helt andra förutsättningar för livet 
än i den stad jag hade läm nat. Och det var egentligen inre så konstigt. 
Det är ju en enorm sk illnad mellan samhället i dag och samhället 1983 . 

När jag började prata om dessa ski llnader med mina vänner, kom vi 
snabbt in på platser som bar våra minnen: klädbutiker, skivaffärer, 
konsertlokaler, klubbar, barer och replokaler. Därefter pratade vi band, 
musik och instrument. Och hur allt i våra liv på något sätt hade kretsat 
kring denna populärkultur och format oss till dem vi är i dag. 

Jag gick till boklådorna och försökte hitta böcker över staden som 
kunde visa mig hur den såg ur. Jag hittade inga. Jag sökte på nätet efter 
fotografier. Jag hittade tio bilder som visade sradsbussarnas utveckling. 
Det föreföll så märkligt. Hade verkligen den rid, som i stor utsträckning 
präglades av att människor gjorde saker själva (allt från skivor, affischer, 
knappar och kläder, till egna klubbar, ridningar och fanzines) 30 år senare 
förvandlats till en vit fläck i historieskrivningen? 

Alltså sökte jag mig ännu längre bakåt för att se vad det var som 
fanns . Och då hittade jag nostalgi. Nosta lgi över 1940-taler, 1950-raler, 
1960-raler. Sedan slutade det. När 1970-taler drog in över landet verkade 
nostalgin för allt annat än design, matserviser och möbler dö. 

När Lund har blickar tillbaka, i böcker och utställningar, har ju 
staden mestadels vä nt sin blick mor andra rider och andra generationer. 

I 6 ANDERS MILDNER 

Studentlund. Företagslund. Författar
lund. Spexlund. Akademikerlund. 
Sradsbebyggelselund. 

Det verkar som att vi som föddes 
mor slutet av 1960-raler och början 
av 1970-raler på flera sätt blev en 

Biljetter från Klubb Kashban 
och Oiympen. 

T ILL HÖG ER: Anethe Palm, 
Stina Mansfaldt, Kam ila 
Calabrese vid Mejeriet. 

Ett av Mejeriets kontor. Sven 
Köhler och Pange Öberg. 





skapas har benägenhet att på kort tid växa sig väldigt stora. Detta gör att 
information i dag sprids mycket snabbare än förut och att olika typer av 
engagemang kan förverkligas utan några större arbetsinsatser eller höga 
trösklar för den enski lde. 

Det kanske bästa exemplet på senare tid är när 17-åriga Felicia 
Margineanu efter valet använde Facebook för att sprida budskapet att 
stockholmarna borde träffas på Sergels torg och demonstrera mot att 
Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Några timmar senare stod 
över 8 ooo människor på torget - till initiativtagarens djupa förvåning. 
Till pressen sa hon: "Jag är bara 17 år. Kolla vad jag har gjort. Tänk vad 
vi kan göra tillsammans!" 

Detta är styrkan i de sociala medierna. Människor kan lika kvickt som 
enkelt samlas kring en ide och utan kosrnader - varken vad gäller tid eller 
pengar - omedelbart förverkliga den. Eftersom varje människas röst nu 
kan göras hörd på ett helt annat sätt än tidigare (då man allt som oftast 
var tvungen att gå via professionella medier för att nå ut stort), innebär 
det också att de hierarkier som fram till nu har sållat i informationsfloden 
utifrån traditionella kriterier - som till exempel vilka titlar folk har, hur 
"viktiga" de anses vara inom en specifik kulturell sfär, och så vidare -
faller undan och blir mer och mer irrelevanta. 

Vem kan egentligen skildra en stads historia? Vem bör göra det? Om 
svaret i går var historiker, är det i dag, nu när dessa verktyg finns, snarare 
invånarna själva. 

Så. Vad sku lle hända om vi lät lundaborna själva skildra tiden mellan 
1971 och 1996? Svaret finns på Popstad Lunds Facebook-grupp. När detta 
skrivs är 2 ooo personer medlemmar och har redan publicerat mer än 
3 ooo foton , deltagit i diskussioner om kultur, försvunna platser i staden, 
betydelsefulla personligheter och minnen. 

FÖLJ AN D E U PPSLAG : Kiss, Olympen 1976. Martin skriver: 'Jag och Mikael Pålle 
Pålsson står längst fram vid den bortre högtalarstacken med huvudet inne i lådan. Min 
forsta konsert." Anders Torgander: "Mina dagsboksanteckningar efter konserten: Fan 
vad det lät illa, men fan vad bra de var!" Anders l agesson: 'Jag var också där .. . forsta 
konserten, 13 !lr." 

Kisspublik Olympen 1976. Christian Jangegård skriver: "Ha ha ha Killen som e sminkad 
som Paul Tanley i Kiss 1976 är min bror Cerny j angegård :-}" 

Mejeriets studio, r986. Michael Sellers och Hendrik van den Born, The Sinners under 
inspelningen av "! will love her" och "No no no" 

Garbochock på Klubb Kashban 27 juli 1979. Bengt liljegren, Anna G. Tufvesson och 
Stry Terrarie. 
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Det är tydligt att en sådan här stor 
grupps kollektiva historieskrivning 
är självkorrigerande. N är en del av 
alla de kulturer som konkurrerar om 
utrymmet i en sådan här skildring 
blir för dominerande, svarar folk 
med att lägga upp bilder från den 
kulturyttring som de tycker saknas. 

G ruppens medlemmar fortsätter 
också historieberättandet långt efter 
det att bilder har lagts upp på sidan. 
Genom att de "taggar" människor -
vilket innebär att de som avbildats 
ringas in och får rätt namn - blir 
person efter person synliggjord. O ch 
får samtidigt kännedom om grup
pens existens. På så sätt synliggörs 
hela den här gruppen inför sig själv. 
Bilderna i sig berättar saker som: Vad 
var det som hände? Hur såg det ut? 

TI LL VÄNSTER: Annonser, affischer och ett 
biljetthäfte. Kal P Dal skulle ha varit förband 
till Sex Pistols, men de kom inte. Man fick 
42 kr tillbaka. 

TILL HÖGER: In-sect på Chrougen -91, Janne 
Fristedt, Kay Foster, Erik Roman, Michael 
Bryder, Frank James. 

Beatrice "Trissan" Rothstein, basist i Cow 
Punk-bandet O.K Corral. Bilden är tagen 
kring1986. 

Fredrik Hagblom skriver: "Detta är det beryk
tade "Pingstkyrko-intermezzot" Pingstkyrkan 
höll ett öppet möte på Stortorget kring vilket vi 
utförde en ringdans som urartade. I bilen ser 
man ett nitarmband som sitter på Cutting. 
Lillis och jagforsöker oss på ett .fredligt viftande 
med den svarta anarkistfanan. Mitt i bilden 
har vi Puma och till höger 'Lille Janne"' 

Henrik Venant och Christer Nilsson i Pojken 
med grodan i Pannan. 





Taggninga rn a och den sociala konversationen på Facebook tar historie

skrivningen vidare genom att besvara frågor som : V ilka va r vi? O ch lägger 

dessutom till den högst väsentliga fund eringen: Vilka ä r vi i dag? N ågot 

ma n a lltså kan få sva ret på genom att fö lja länken till va rje enskild persons 

egen Facebooksida. 
Popstad Lund vill vara ett projekt som kan fungera som sta rtskott fö r 

ett ny tt kollektivt sätt att skapa insikter i vår gemensamma historia. Inom 

hela museivärlden är just nu intresset fö r den här sortens arbetsmetodik 

mycket stor - men det finn s ännu inte så många exempel i praktiken. N är 

vi ko ntaktade Kulturen med iden om att använda kunskapen från Popstad 
Lund till en utställning, stod det snar t klar t att de lärdomar som projektet 

för med sig kommer att kunna anvä ndas till mycket mer än bara detta 

specifika evenema ng. 

D e lundabor (och lundabor i förs kingringen) som är i full fä rd med att 

leverera den kunskap som utstä llningen på Kulturen kommer att bestå av, 

gör just nu något unike. D e visa r inte bara vilken kra ft som ligger i a llas 

våra kun skaper och erfa renheter bara de till åts att bli sy nliggjorda, nej, de 

bygger ju fakti ske även publiken till utstä llningen - och passa r sa mtidigt 

på att återknyta bekantskapen med vä nner som de kanske fö rlorade kon

takten med fö r 20 eller 30 år seda n. 

D et Popstad Lund vill behandl a är en tid och en kultur som ännu inte 
är a nalyserad , som ännu inte satts i ett större sammanha ng. Och kanske 

är det så att detta glapp beror på att Lund under precis denn a tid fa ktiskt 
blev något annat än Studentlund, Förecagslund, Förfa cca rlund, Spexlund, 

Akademikerlund och Scadsbebyggelselund - och dä rför inte har gått att 
skildra med de m alla r vi hittills ha r a nvä nt nä r vi blickat tillba ka. 

I dag ä r näs ta n a lle frå n den tid som Popstad Lund behandlar borta. 

Staden har förändrats, snyggats upp, fi xa ts till och bygges om. M en det ä r 
ju så med historia, att det den påverkar mes t är det som finn s inom oss . 

D et ä r nog ingen överdrift att säga att den popkulcur som fick ett brett 

genomslag mellan 1971 och 1996 fortfa rande påverka r de mä nniskor som 
kom i beröring med den. Ka nske mä rks der i sätter de jobbar på, sätter 

so m de driver sina företag på, deras fr iridsintressen eller deras politiska 

syn. D er lär vi få reda på, fö r der är rill denna kä rn a so m vi vill å tervä nd a 

- tillsamma ns. 

24 ANDERS MILDNER 

Stevie Ray Vaughan 
på Smålands Nation 
31 mars, 1984. Peter 
j ando: 'Jag var ime 
världens bästa foto
graf vid tillfollet, 
skärpan är inställd 
på affischen, inte 
på Srevie Ray. Vill 
minnas att j ag var 
ganska nervös" 

Från gycklartåget 
for Kulturmej eriet 
i ap ril 1984, tads
parken, Lund. 

Hårigaste basen> 
Björne i Gang oj 
Nogoods, på 
Sappanåneh, -91. 

The Creepers, med 
Mikael Tham och 
Mats Liljegren. 
På bild även Suzy 
Lindberg, ej medlem 
i bandet. 
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Lergökar och andra 
spaltflöjter av lera 







Eva Kjerström Sjölin 

Lergökar och andra 
spaltflöjter av lera 

FÖREGÅ EN DE 

UPPSLAG: Entons
flöjt i farm av häst 
med ryttare. Bly
glaserat lergods, 
Polen, 1970-tal. 
Köpt i samba11d 
med 11tstiil!11i11gen 
Allmogekeramik 
frå11 Polen, 1975 på 
Kulturen. 

Piv-i-rov-hiist och 
swallerhone, Carl 
Lind, Nordjylla11d, 
Da11mark, sent 
1900-tal. 

E n lergök är en hålrumsflöjt av bränd lera. Order lergök är enligt 
Svenska akademiens ordbok "err folkligt musikinstrument av bränd 

lera, van ligen i form av fågel", en benämning känd från 1850. Order 
används även för liknande musikinstrument även om fågelformen är 
urbyrr mor framställning av ert fyrfora djur. "Ugleflöjr" och "Narrergal" 
är benämningar som är kända i Danmark, "Nachriga ll " och "Kuckuck" 
är ryska benämningar. I Danmark omtalas figurlerflöjrerna ofta som 
"lerg0g" Men det förekommer också genuint folkliga benämningar som 
"Piv-i-rnv" för den nordjyska flöjrhäsren och "Swallerhönan" för en höns
formad spaltflöjt från samma område. 

Alla har någon gång försökt blåsa ljud i en lergök, men oftast nöjt sig 
med arr få fram en ron eller drillande ljud. En ron kan man få fram även 
om "lergöken" är solid. Då fungerar den på samma sätt som en visselpipa, 
det vill säga man blåser in luft som pressas genom en kanal/spalt och 
luften går ur genom err annat hål där ljuder skapas. Men den riktiga ler
göken, som vi känner den, har flera ljudhål och tonen skapas i ett hål rum 
inne i flöjten . Den är helt enkelt formad som ett kärl och kallas därför 
hålrumsflöjr eller spa ltkärl flöjt. Det är en melodiflöjt med vilken man kan 
skapa flera toner. En del är varrenflöjrer, där hål rummet skall fyllas med 
vatten. När luften pressas in i hålrummet skapas med hjä lp av vattnet ett 
ljud som låter som fåge lkvirrer. 
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30 EVA KJERSTRÖM SJÖLIN 

Spaltflöjten av lera är i princip känd 
över hela vä rlden och den fa nns i olika 
högkulturer långt fö re vå r tideräknings 
början. I stora delar av världen för man 
denna flertusenåriga tradition vidare 
i tillverkning av lerflöjter i a llehanda 
djurfo rmer, ibland som entonsfl öjter, 
ibland som melodiflöjter. 

Mellan folktro 
och kristendom 
I europeisk kultur gestaltades spalt
flöjter ofta i fo rm av olika djur som 
var knutna till bestämda årstidsfester 
och religiösa högtider. Klangen från 
flöjtdjuren kunde fördriva andar och 
betvinga makter. Lone Munkgaard 
pekar i sin genomgång av hålrumsflöj 
ter på deras anvä ndning vid de kristna 
högtiderna, som en reminiscens för 
hedniska traditioner kring ljuset, våren 
och fruktbarheten. Göken va r somma
rens tecken. V id advent fick man i en 
trakt i Tyskland blåsa i julfågeln fö r att 
fö rkunna ljusets högtid och till musika
liska krubbspel och tretrondagsupptåg 
användes lergöken som ljudkuliss . D et 
fö rekom även N äktergalsmässa i kyr
korn a fö r att fira naturens uppvaknan
de. I Italien och Portugal spelade N äk
tergalen och Göken också en roll vid 
vissa kristna fes ter, men va r förbjudna 
res ten av året. I D anmark var lerflöjter 
en allmän julgåva till barnen. D enna 
sed är inte, vad jag vet, belagd i Sverige. 

Spaltflöjter i dj urfarm, lergods, Chorotega
keramik (600-Iooo e. Kr.), Costa Rica, 
Centralamerika. KM 26255-57. 



Fågeldrill - uggla, näktergal eller gök? 
Err av de inrressanrare äldre fynden av "lergök" i Sydsverige är en rysk 
spalrkärlflöjr i form av en uggla, pårräffad vid urgrävningar i Lund. Den 
är exempel på en ryp av varrenflöjr kallad "Nachriga ll ", på grund av 
der drillande ljuder. Typen går rillbaka på 1400-ralec. Under 1500- och 
1600-ralen skedde en sror exporr av dessa uggleflöjrer från Rhenområder 
och Sydryskland. Exporren gick bland an nar rill Danmark- vilker 
Kulrurens uggla är bevis på. Den dareras urifrån fyndomsrändighererna 
rill 1600-ralers försra fjärdedel. 

I den väsreuropeiska 1700-ralskulruren, under rokokon, då hovlivers 
nöjen besrod av rearerspel och lekar kring herdeli v och bonderomanrik, 
kom lerflöjrerna och lergökarna arr användas för arr skapa ljudkulisser 
som liknade skogens fåglar och idylliska fågelkvirrer. 

lergök i form av uggla. 
lergods med blyglasyr 
med järnoxid. Tysk
land, 1600-talets forstn 
fjärdedel. j ordfjmd från 
lund. KM 53095:43. 



Krukmakare Albert Svensson, Kvidinge, drejar en lergök ca 1945. Kulturens arkiv CCCVI. 

En skapelse från 1860-talet, ocarinan, var inspirerad av bland annat den 
italienska karnevalsflöjten. Den nådde sin höjdpunkt som musikinstru
ment omkring 1920 och användes som folkligt orkesterinstrument vid 
folklustspel, operetter och dylikt. 

Det ljud som skapades i dessa olika former av hålrumsflöjter av lera har 
alla en nära anknytning till naturens fågel kvitter och folkliga musikaliska 
upptåg. 

Lergöken och de sydsvenska krukmakarna 
I Tyskland var det allmänt att ge barnen lerflöjtsdjur i julklapp och för
äldrarna beställde dem hos pottemakaren, en sed som höll i sig ända till 
1940-talet. En del gjordes i gipsformar och hade form av olika fåglar: du
vor, hönor och sparvar. Vid 1900-talets början gjordes också en del lergö
kar i södra Sverige i formar, men det allra van ligaste var att forma dem för 
hand på drejskivan. 
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Lergökar var dock inte här något man beställde i förväg hos porrema
karen. De sydsvenska krukmakerierna, både de i städerna och lands
bygdsverksräderna som växte fram från mitten av 1800-raler, tillverkade i 
huvudsak lergodskärl för hushållen. Kruk- eller porremakarna var välut
bildade hantverkare med stor srolrher över sin yrkesskickligher. Lergökar 
fanns inte i den egentliga produktionen och redovisades inte heller i in
och urförselhandlingar rill städernas marknader. De var alltför oansenliga 
och billiga. De utgjorde en föremålskaregori som främst gjordes av lär
pojkarna och var något de kunde göra på egen rid och få en exrrainkomsr 
av vid marknaderna. Lergökarna har ime haft någon status, uran varit en 
bagatell, främst avsedd för barn, en mycket billig förbrukningsvara, som 
inre krävde samma höga hantverksskicklighet som kärlprodukrionen. Det 
är därför också mycket sällan som man träffar på lergökar från äldre rid. 
De flesta som finns bevarade i museisamlingar är från 1800-ralers slut och 
från 1900-raler. Men under denna rid ändras också deras status och man 

LERGÖKAR OCH ANDRA SPALTFLÖJTER AV LERA 3 3 



kan se en utveckling från enklas te bagatell till att deras betydelse lyfts 
fram för att med riden bli den enda kva rdröj ande tillverkningen från en 
stolt krukmakarrradicion. 

Lergökstillverkning på 1900-talet 
I de flesta av Skånes och Sydsveriges krukmakerier gjordes lergökar in fö r 
marknadern a eller till torgdaga rna . Lärpojkarna, gesä llerna, husets egna 
barn och folk från samhällena a rbetade då intensivt till långt ur på narren 
för att få fra m ett stort antal. Eftersom de va r så billiga krävdes det kva nti
tet för att få ur någon fö rtjänst. I Otto Göranssons krukmakeri som drevs 
mellan åren 1905-1929 i Smedstorp på Ö sterlen i Skåne gick det till så här 
enligt dotter Eva Göransson: 

"Lergökarna tillverkades så att man tog en rund lerklump och tunnade 
ur den till en platta. Sen sattes plattan ihop, den veks liksom och tätades. 
Sen drog man uc en hals och gjorde ecr huvud i ena ändan. Bakändan slog 
man lätt i bordet, så att den formades. Så gjordes två hål framme och en 
springa bak. Sen skulle den torka lice. D et svåra var att sätta ljud i dem. 
Vi hade visst också någon form som vi kunde göra lergökar i. Det var nog 
mest Za nder (gesä llen) som anvä nde den. Vi flickor fick också göra lergö
kar. D et va r särskilt G urli men även jag. Fa r gjorde också lergökar, sä rskilt 
på kvä lla rna fö re marknadsdagar. Många påga r från samhället (Smeds
torp) kom också på kvä llarna och gjorde lergökar och figurer i verkstaden. 
Zander hade en form till en fi gur som fö restä llde en ligga nde hund " 

"Sex styver som mor skickat med till en lergök" 
Lergökar så ldes i Sydsverige framfö r allt på marknaderna och på städer
nas torg. Torgdagar hölls en eller två gå nger i veckan i de skånska städern a 
under 1700- och 1800-ra let. D essutom hölls en rad marknader. Under 
1900-raler utvecklades vissa markn ader till att få större betydelse. En av 
dessa va r Kiviks marknad . Men runt om i hela Sydsverige hölls marknader 
som lämnat outplånliga minnen i marknadsbesökarnas hjä rtan. M ark
nadsljuder var ofta en kakofoni av utropande, skratt, bråk och munhug
ga nde. T ill ljudbilden hörde ljuder av skramlor, visselpipor och lergökar. 

Från M isrerhulrs socken i Småland berättas: "Lergöksfö rsäljarna sakna
des aldrig på en enda marknad och 'det hade ingen marknad va rit, om de 
inre hade funnits', ryckte särskilt barnen. Lergökarna lågo i stora pyra mi
der på ett skynke direkt på backen." 

Från Mönsterås i Småland beräcras: "Till marknaderna medfördes 
stenkärl , mj ölkfar, blomkrukor, större krukor af stengods, ' lergökar' - Dec 
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kunde ju inte vara någon marknad, om inte småpojkar på den tiden fick 
köpa sig en ' lergök' att blåsa i. Före min tid kostade dessa blåsinstrument 
sex styver stycket, men sedan höjdes priset till w öre. Talesättet 'Sex 
styver till en lergök ', kom nog av att priset ansågs billigt, sex styver var 
ju bara en skilling i mitten på 1800-talet, så dom pengarna kunde nog 
småpojkar gömma, så dom fi ck sig ett marknadsminne." 

Även de som stannade hemma fi ck del av marknadens glädjeämnen: 
"De mindre pojkarna fin go en trähäst med hjul, en lergris med sprund 
i ryggen (spargris) och så genljöd tivolivå ngen av alla de inköpta vissel
piporna ... De som ej varit med på marknaden utan stannat hemma, erhöll 
ju alltid marknadsgåva barnen fick vanligen ett munspel, en trumpet 
eller skallra, även en lergök kunde duga 

Traditionen och en ny tid 
En av utforskarna av ängelholmskrukmakeriets historia, Nils Edberg, be
rättar att lergökstillverkning inte ansågs värdigt de riktiga krukmakarna: 
" då Industri- och H antverkareutställningen här (i Ängelholm) 1905 
planerades, ville vi ha en krukmakare att å utställningsområdet tillverka 
och försälja lergökar, men krukmakarna betraktade detta förslag närmast 
som en fö rnärmelse. Efter någon tvekan var det dock en, som åtog sig 
uppdraget. Redan första dagens förmiddag var det medförda lagret slur 
och sedan sålde han "färska" lergökar, så forr han kunde tillverka dem och 
gjorde sig en god förtj änst. Att ha varit i Ängelholm och inte ha en lergök 
med sig hem, var föga passa nde. " 

Enligt Nils Edberg upphörde krukmakarproduktionen i Ängelholm 
1936, då den siste krukmakarmästaren dog. (Egenrligen 1930 då Lars 
T heodor Larssons krukmakeri upphörde, förf.: s anmärkning). Edbergs 
uttalande visar att han gör stor åtskillnad mellan den "riktiga" kruk
makerirraditionen i staden och den fortsatta inrikrningen på lergöks
tillverkning. 

Framgå ngen med fö rsäljningen 1905 va r kanske incitamentet till den 
fortsatta lergökstill verkningen. Det blev efterhand en tillverkning där 
lergöken inrog en huvudroll, blev en produkt i sin egen rätt. Blev en 
symbol som så småningom för va ndlade Ängelholm till Lergökastan. 

NÄSTA UPPSLAG : Sydsvenska lergökar, lergods. Sent 1800-tal till 1900-talets mitt. 
Till 11iinster, överst: Ange/holm, KM 81406, samt Falkenberg KM 81454 och KM 
81449. I mitten, överst: Angelholm KM 70816, mellanraden osignerad KM 81455 
samt Falkenberg KM 81448,friimre raden Falkenberg KM 81450 samt osignerad KM 
81457. Till höger: Angelholm KM 81407 samt osignerade KM 81465 och KM 81458. 
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Lergöken som souvenir 
Lergöken som souvenir från Ängelholm har präglar hela r900-raler. En 
av dem som gjorde lergöken till souvenir och konsthantverk var Erik 
G ustav Scheer, som tillverkade lergökar i Ä ngelholm till sin död r957. 
H ans dotter berätta r: "Verkstaden va r mycket kall på vintrarna varför 
pappa då ofta flyttade in i köket med de drejade lergökarna för att sätta 
hål för ljud i dem och för att sätta på "svansarn a" Pappa var ensam i sin 
verkstad och tillverkade huvudsakligen lergökar De va r i början helt 
oglaserade med vitlera på svansa rn a och på sidorna. I det vira fä ltet va r 
Ängelholm inristar. Eftersom många människor ryckte det var obehagligt 
att ta i lergods börj ade pappa att glasera en del gökar, de fles ta i brun 
glasyr D et fanns även en del lergökar i gul , blå och grön glasy r 
I början kostade lergökarna 50 öre, fö r att så småningom (1957) kosta 4-5 
kr. G laserade lergökar var något dyrare." 

Scheer hade en liren affär på Storgatan men han åkte också till mark
nader. På r930-raler var det markn aden i Våxtorp, som va r den viktigas te. 
I Ängelholm var det marknad en gå ng i månaden. Förutom på dessa 
marknader sålde E. G . Scheer sina va ror på torget i Ängelholm och på 
sommaren även på Ängelholms havsbad. 

Från marknadsminne till varumärke och 
i de ntitetss kapare 
Epitetet "Lergökastan" för Ängelholm etablerades i början av 1900-ra ler. 
Lergökens symbolvärde för Ängelholm lever kva r idag och har kanske 
r.o.m . fö rstärkts. 2008 publicerades Lergökens A BC i Helsingborgs Dag
blad. Där slå r man fas t art Ängelholm är den enda staden som kallas Ler
gökasran och att 57% av ängelholmarna äger en lergök. Upprördheten är 
stor i insändardebatterna i samma ridning 2006 när kommunen vill införa 
ett Ä som grafisk profil : "Ängel holm - känt som Lergökasran - ska få en 
ny symbol, ett Ä. Varfö r? Vad är det för fel på den vackra lergöken?" 

M en det var inre bara i Ängelholm som man tillverkade lergökar under 
r900-ra ler. Krukmakerierna i Falkenberg, Laholm, H almstad och i det 
närbelägna Kv idinge tillverkade också lergökar som kom att spridas 
stort i hela Sydsverige. D e fick ofta en viss lokal prägel, ibl and rent av 
en verksradsprägel. Även i andra delar av Sverige, där det fa nns en kruk-

Angelhoms l ergöksorkester, 2008 . 
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makartradition, producerades lergökar. Många av de beva rade lergökarna 
är osignerade. Å andra sidan är r.ex. "Ängelholm" och "Falkenberg" ofta 
synligt placerat på gökens sida, stämplat eller inristat. Ingen annanstans 
än i Ängelholm har dock lergöken så tätt knutits till staden som symbol 
för densamma. 

Leksaken blir instrument på 1960-talet 
Ö nskan att lergökarna skulle kunna anvä ndas som musikinstrument 
växte i Ängelholm. D ärmed blev tillverkningen också alltmer krävande. 
Torsten Svensson som tillverkade lergökar till den i Ängelholm år 1966 
startade Lergöksorkestern berättar i en intervju 1979 hur svårt det kunde 
va ra att få rätt ton i lergökarna: "Vi har ju här i Ängelholm lergöksorkes
tern. Lergökarna skall ju helst gå i samma ton allihop, och det är rätt så 
problematiskt. Man få r prova ut dem, den ena gången kan man prova 
100 gökar och bara få 2 som duger. N ästa gång kanske där kan vara 90 
som duger, det vet man inre. Det vet man inte, det beror på tj ockleken. 
När man stuckit hål i dem och fått ljud i dem får de stå åt sidan Sedan 
skall den stå och torka, och därefter brännas. Nä r man plockar ur dem ur 
ugnen får man prova ljuder igen. " 

Men själva t illverkningsprocessen i övrigt var i princip likartad sedan 
1800-raler: "När man gör en lergök, börjar man med att centrera leran på 
skiva n, så art den gå r rätt. Sedan drejar man upp en skål, och gör foten. 
Då skålen är rund, så sätter man ner fin grarna i den och drar ut kanterna, 
så att den viks ihop, och klistrar ihop dem med uppslammad lera. Sedan 
sätter man till lire lera i ena ändan och drar ut till ett långt handtag, som 
man rullar ihop till en snok - krumeluren framtill på lergöken. Det är 
speciellt för ängelholmslergöken. Det finns många typer av lergökar, en 
del har en annan utfo rmning på snoken, r.ex. huvuden. Ängelholmsler
göken har alltid va rit kryllad ihop. När det är gjort, kramar man till i 
andra ändan så att där bli r plats att sticka hål så man få r ljud i dem. Nu 
får jag säga det, att man drar ut snoken och snurrar ihop den och ställer 
den till sidan, så att den får stå och bli fas t r.ex. till dagen efter. Då sticker 
man hål i den, först och främst ett blåshål, och sedan sticker man fyra 
ljudhål. Förr i riden kallade man dem lyhål." 

Med fö rbättring av lergökens egenskaper som musikinstrument och 
strävanden att skapa ett fl ertal lergökar som har samma ton, kan man säga 
att lergöken utvecklats från enkel ljudleksak till en optimering av dess 
möjligheter som musikinstrument. Den närmade sig därmed ocarinan 
som musikinstrument. Lergöksorkestern består av kulturskolans elever 
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mellan 5 och 12 å r. D e ä r nu 18 deltagare. Lergökarna som anvä nds i 
orkestern måste va ra likadana, det vill säga ha samma ton, fö r att passa 
ihop musikaliskt. D et innebär att lergökarna måste va ra gjorda av exakt 
lika stor lerklump, ha lika stort hålrum och vägga rna måste ha samma 
tjocklek. M an testar dem mot varandra och ca 30 av 100 lergökar kan 
godkännas . D e som inre kan anvä ndas i o rkestern blir souvenirer. D e 

gökar som orkestern spelar på nu gjordes av kera miker Per H enriksson 
2000. Genom att lägga till ytterligare ert hål i botten, från de norm alt 
fyra hå l som lergökarna traditionellt haft i Ä ngelholm, skapades fl er 
toner. U ti frå n sex toner spelas nu ca 25 olika musikstycken. 

Nä rm are seriöst musikinstrument har lergöken nog aldrig kommit. 
Ä ngelholms lergöksorkester förstärker självbilden av kru kmaka rstaden. 
Lergöken har gått frå n att vara enkelt ljudinstrument och leksak till att 
bli souveni r och musikins trument i vå r rids kulturtu rism. 
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Robert Willim 

Frammanande ljud 

FÖREGÅ EN D E 

UPPSLAG: 

Licht Himmel 
av konstnären 
Christina Kubisch, 
installation i gas
klockan i Ober
hausen. 

l juset faller in 
genom dörren i 
Blekingegården. 

H ur påverkar ljud och musik upplevelserna av museimiljöer? Detta 
är en fråga som är viktig i samband med utställningsverksamhet. 

Fortfara nde är det dock ofta de visuella upplevelserna som kommer i för
sta rummet i samband med utställningar. Därför finns det stora möjlig
heter att på museerna ytterligare utveckla hur besökare kan använda sig 
av sina olika sinnen, inte minst hörseln. 

För att resonera kring just ljudets betydelse för museiupplevelser tar jag 
utgångspunkt i erfa renheterna från ett mindre konstprojekt som genom
fördes våren 2007 på Kulturen. Jag kommer därefter att utveckla diskus
sionen genom att ta upp ljudets och musikens förhållande till teknik, 
platser och minnen. 

Ljud och ljus i Blekingegården 
Under vårvintern 2007 diskuterade jag med Niklas Ingmarsson, l:e antik
varie på Kulturen, om konventionerna i museivärlden och om hur förut
sägbart många museimiljöer gestaltas . Med bakgrund i denna diskussion 
blev jag och ljusdesignern Anna Jönsson ombedda att göra en gemensam 
installation i någon av friluftsmuseets olika byggnader. Va let fö ll på 
Blekingegå rden, en boendemiljö från mitten av 1700-talet som år 1892 
flyttades från Jämshögs socken i Blekinge till Kulturen i Lund. Delar av 
denna höglofcsstuga blev rum för installationen Artificial Past. 

Gården som valdes för installationen illustrerar en av visionerna som 
låg bakom friluftsmuseerna: Att på ett autentiskt och lärorikt sätt visa upp 
miljöer och byggnader frå n olika delar av landet. I Kulturens beskrivning 
av huset kan man läsa en saklig text om de histor iska och socioekono
miska fö rhållanden man vill förmedla med hjälp av byggnaden: 

"I bostadshuset skildras hur bonden Carl Olsson levde där med sin fru 
och dotter, gamla mor och tj änstefolk 1815-1835. Familjen verkar ha haft 
det gott ställt. De hade både järnkakelugn och golvur, porslin och silver
bägare och på gå rden fa nns kor, häs tar, får och grisar." 
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Denna beskrivning tillsammans med deta ljer i interiören kan lära oss 
något om husets histori a. På tallrikar ligger konstgjord sill, i ett hörn 
står en ombonad säng. En vagga står på golvet. En avvägd pedagogisk 
atmosfär präglar rummet, en atmosfä r som också fo rmar det sätt besökare 
upplever husets rum. 

Kul turarv från bondesamhället, såsom gamla gårdar och byggnader, har 
ställts ut i museerna med syfte att lära oss något om en tid som flytt, men 
också för att erbjuda oss känslor av t idsresa. För att skapa dessa effekter 
anvä nds en rad museologiska knep. Byggnaderna konserveras och restau
reras efterhand. D iskre t belysning monteras, föremål och möbler placeras 
ut för att simulera att det här är en autentisk boendemiljö. En boende
miljö, men också ett slags stilleben, som illustrerar livet under en specifik 
tidsrymd. Men fun gerar knepen? Det som lockas fram i Blekingegården 
är inte minst känslor av museimiljö. Besökare är ofta välbekanta med 
museernas estetik. D iskreta spotlights, montrar och kontrollerad patina. 
Mi ljön är stillsa mt stelnad i sin form. Precis som fö rvä ntat. 

Med hjälp av Artificial Past ville vi ge perspektiv på denna stelnade 
fo rm. Med ljud och ljus framträdde en lek med tankarna om musea l 
representation och med förvä ntninga rn a på atmosfä ren i huset. Under 
några veckor i maj 2007 släcktes alla spotlights i huset. Genom fö nst-
ren fö ll inte bara solens ljus, utan istället lät Anna Jönsson fä rgfi lter och 
elektriskt genererade st rålar leka fra m ideer om blåaktigt månljus genom 
takfö nster under dagen och en solnedgå ngs varma fä rgtoner som ström
made in från fel väderstreck. Interiören hamnade i ett arti ficiellt ljus. Men 
var det egentligen mer artificiellt än det sedva nliga spotlight-ljuset? 

Museipedagogik eller andakt 
Jag spelade in oli ka ljud i huset. Skrap, kni rr, dunk och knas ter. Ljuden 
manipulerades elekt roniskt, och komponerades ihop till ett abstrakt 
stycke som var tänkt att frammana olika känslor i rummet. När stycket 
spelades upp i Blekingegå rden genererades ett ljudrum med helt annan 
stämning och rymd än vad som vanligtvis präglar huset. Vi ville genom 
denna ljud- och ljusinstallation locka fram reflektioner kring vad det är 
vi egentligen förvä ntar oss när vi st iger över tröskeln till en flera sekel 
gammal stuga som står uppställd i en museimiljö. Vilka associationer och 
känslor kan lockas fra m i denna miljö? 

Visning i Blekingegården. 
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Kulturens Blekinge
gård som jlyttttts 
från Nybygden i 
Jämshögs socken. 

Gasklocknn i Ober
hnusen. 

Golv i Blekinge
gården. 

Licht Himmel, 
installntion i gtts
klocknn i Ober
hnusen. 

Under den period ljus- och ljudverket fyllde Blekingegården hände 
något med besökarnas rörelser och förhållningssätt till huset. Jag noterade 
att innan ljudet spelades upp kunde grupper med människor komma in i 
huset för att gå omkring och tala om rummets olika funktioner: "Här satt 
man och åt. Har ni sett, där måste man ha placerat sina spädbarn. Vilken 
fin säng. Kolla in träskorna. " Aldrig såg jag någon komma in för att 
sätta sig ner och drömma sig bort eller stillsamt och i tystnad reflektera 
över huset och rummet. När ljudspåret spelades upp verkade däremot 
just denna typ av beteende uppstå. Ljuden frammanade atmosfärer och 
känslor, och gav ytterligare en dimension till rummet. Jag hade medvetet 
skapat rumsliga variationer där intima ljud varvades med ljud med lång 
efterklang. Höglofrsstugan har en förhållandevis stor rymd och ett högt 
tak som kan ge associationer till sakrala rum. Jag ville förstärka dessa asso
ciationer, med hjälp av ljud med lång efterklang. Vissa besöka re använde 
också rummet på liknande sätt som kyrkor och katedraler. De satte sig ner 
och vände sig inåt, mer vördsamt än vad som brukar vara fallet i denna 
typ av profana simulationer av tidigare boendemiljöer. 

Rumsklang 
Man kan fråga sig vilka rum som uppmuntrar till andäktiga och vörd
samma beteenden. I takt med att samhället förändras, skiftar också de 
sätt människor uppfattar olika rum, byggnader och anläggningar. I sekel 
har kyrkor och tempel varit de platser dit människor i stora delar av 
världen har vänt sig för introspektion och reflektion, för att stanna upp 
några ögonblick i vardagen. När museer byggdes för cirka hundra år sedan 
var flera av byggnaderna likt kyrkorna monumentala och uppmuntrade 
till lågmälda röster och vördnad. Nationalmuseum, Naturhistoriska riks
museet, Nordiska museet i Stockholm och flera andra museer i svenska 
städer liksom delar av Kulturen har byggts för att vara respektingivande. 
Här spelar hörseln in på ett intressant sätt. Tänk bara på akustikens bety
delse, på hur den långa efterklangen i salar med höga stenväggar omedel
bart talar tillbaka till dig när du höjer rösten. Ett rop i en domkyrka ger 
ett omedelbart genmäle. Denna rumsliga egenskap uppmuntrar till olika 
beteenden. Vissa besökare sänker sina röster och rör sig diskret för att und
vika art rummets akustik förstärker de ljud de alstrar. Andra, till exem-
pel uppsluppna skolbarn på besök, fascineras istället av hur rummet blir 
en ekokammare där deras röster direkt replikeras. Beroende på de sociala 
förväntningarna och de konvenrioner som präglar olika rum kommer vissa 
beteenden att dominera. I kyrkor och monumentala museisalar förväntas 
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besökare inte skrika och gapa. I en idrottshall med liknande akustik är det 
dock sällan någon som hyssjar när besökare och användare av lokalen hö
jer sina röster. 

Artificiella ljudrum 
I alla rum, på alla platser, är vi vana att akustiken samspelar med vå rt be
teende. Ibland sker det på ett medvetet plan, ibland omedvetet. D et finns 
bara en typ av rum där akustiken är "helt död" Inte särskilt långt från 
Kulturen finner vi ett av dessa rum. I Humanistlaboratoriet, i källaren till 
SOL-centrum vid Lunds universitet, har man låtit bygga ett ekofritt rum. 
D etta rum sakn ar all rumsklang. Väggar, rak och golv reflekterar inte ett 
enda ljud. När dörren till rummet stängs drabbas jag av en märkbar obe
hagskänsla. A ndra har vittnat om liknande känslor. 

En total avsaknad av rumsklang är något som inte existerar naturligt, 
utan enbart i artificiella miljöer som ekofri a rum. Som människor är vi 
annars va na att minsta rörelse vi gör alstrar någon form av ljudvågor som 
fortplantar sig i omgivningen, studsa r mot diverse materi al och ger oss en 
känsla av vad det är för plats vi befinner oss på. I det ekofri a rummet sak
nas dessa möjligheter att identifiera lokalen. Efrer ett tag i rummet börjar 
jag istället koncentrera mig på a lla de ljud som alstras i min egen kropp. 
Blodomloppets sus, dunk och brus. Jag blir va rse om att den totala tys tna
den aldrig finn s. Vi är som människor fångade i kroppar som alstrar ljud 
vi a ldrig kan undkomma. Först i en helt ljudlös miljö som detta ekofri a 
rum går detta faktum upp för en på allva r. 

D et sägs att kompositören och ljudkonstnären John Cage upplevde 
ett ekofritt rum innan han skrev sin komposition 4'33. I kompositionen 
för väntas en musiker under 4 minuter och 33 sekunder sitta tys t med sitt 
instrument. Ljuden som alst ras under stycket kommer från omgivningen, 
från åhörares egna kroppar och and ra ljud som ofta inte uppfa ttas som 
musik. D ouglas Kahn skriver om detta och en rad andra intressanta för
hållanden kring ljud och konst i boken N oise, Water, Meat - A History 
oJSound in the Arts. 

John Cage och hans komposition 4'33 visar hur ljud är påtagli gt bero
ende av sitt sammanhang, av de rum och situationer då ljudvågor når våra 
kroppar och vå ra hörselorgan. Ljud går att koppla samman med olika 
källor, men när ljudvågorna sprids i rummet blandas de med varandra, 
studsa r och det bli r snart oklart vad det är som egentligen låter. "Kom 
det där knäppande ljudet från golvet, va r det min sko eller från våningen 
under?" 
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Att avgöra va ri frå n ljud kommer är en sak, att sedan bestämma vad som 
är ljud, oljud, musi k, buller, obehag el ler skönhet fö r olika människor är 
kanske ännu svåra re. Men den totala tys tnaden i det ekofria rummet ger 
mig ingen ro. Efter ett tag fy lls jag av obehag, en svag ångest. Instängd
heten gör sig påmind. Jag har svårt att avgöra var min kropp tar slut och 
var rummet börjar. Jag växer samman med de vita mjuka väggarna. Jag 
längtar efter andra platser, efter rymd, efter rumsklang. 

Det ekofri a artificiella rummet är inget som människor i vardagslag 
möter. Andra artificiella ljudrum har dock blivit väldigt spridda. Var och 
va rannan äger idag åtminstone ett par hörlu rar. Mobilt ljud, att kunna 
fö rflytta sig med för inspelat ljud, är inte längre någon exklusiv upplevelse. 
Dagligen skapar mä nniskor sina egna soundtracks till vardagen. Upplevel
ser av platser och situationer mixas ihop med hörlu rsburen musik. 

Hörlurst illverkare har tagit fra m alltmer avancerad teknik för att elimi
nera ljud från omgivningen. Dämpande kuddar eller elektronisk reduk
tion av ljud från omgivningen lovar "rena" lyssningsupplevelser. M ålsätt
ningen är att uppnå en sorts transparens eller omedelbarhet. M ediet är 
tänkt att va ra så omärkbart som möjligt. Jay D avid Balter och Richard 
G rusin skriver om detta teknikhistoriska fenomen i boken Remediation: 
Understanding New Media, och menar att strävan efter omedelbarhet och 
t ransparens har återkommit historiskt i samband med att ny tekni k och 
nya medier har utvecklats. 

När det gäller ljud så är idealet enligt dessa tankar att lyssnaren ska 
vara så nära det inspelade ljudet som möjl igt. H är fö renas en pedantiskt 
modernistisk maskintro med önskan art nå fö rmodern närhet. Det ska 
kännas som att sitta i rummet framfö r till exempel en stråkkvartett, men 
känslan ska förmedlas via raffi nerad teknik som möjliggör lyssningsupp
levelser i andra rum efter det att stråkkvartetten sedan länge har slutat 
att spela. O mgivn ingsljud eller ljud som ås tadkoms av tekniken är inte 
vä lkomna. Det är dessa idea l och denna längtan efter omedelbarhet som 
få r hifi-fantaster att köpa oerhört dyra kablar, rörförstärkare och special
snickrade högta lare som står på nå lar. 

En motpol t ill hi fi-idea len har under decennier funni ts i musik och 
ljudkonst. Här bli r med iers ofull koml iga karaktär och brister till este
t iska t illgångar. Klickljud, elektriska spraka nden, brus och hackningar 
har anvä nts för att skapa musikaliska uttryck. Elektroniska genrer som 
cl ick'n'cur och gli tch dök upp i slutet av 1990-talec, då artister som Oval, 
Alva N oto, Macmos, V ladislav Delay med fl era på olika sät t anvä nde sig 
av ljud som förkni ppas med brus och elektriska defekter. 
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Blekingegården. 

Hur lt!ter triiskor 
mot golvet i 
Blekingegården? 

I rexren The Ghost Outside The Machine i boken Sound Unbound: Samp
ling, Digital Music and Culture skriver Robin Rimbaud, med artistnamnet 
Sca nner, om sitt musikskapande och om ljuds ibland spöklika karaktär. 
Under 1990-raler fick han uppmärksamhet då han använde sig av ljud 
från mobiltelefonnätet i sina kompositioner. I denna text rar han upp 
frågan om hur musik via hörlurar ofta på oväntade sätt smälter samman 
med omgivningens ljud. Fotsteg, passerande trafik och allehanda ljud blir 
ibland svåra att sä rskilja från det som förmedlas via hörlurarna. D essa 
sammansmältningar kan användas fö r att uppnå intressanta effekter. 

I rakt med att mobil teknik möjliggör nya lyssningsupplevelser skapas 
nya ljudrum som medvetet suddar ur gränsen mellan det som skapas 
elektroniskt och det som hörs från omgivningen. I slutet av 2010 släppte 
företager FurureAcousric en app rill iPhone med namnet Whisper. Baserad 
på musik skapad av ovan nämnde Scanner använder sig appen av telefo
nens headser för art skapa en ny lyssningsupplevelse. Ljud registreras via 
headserers mikrofon, ljud som genom algoritmer påverkar vilka ljud som 
Whisper genererar genom hörlurarn a. Ljud från omgivningen smälter på 
komplexa sätt samman med det fö rinspelade. 

Samma år släpptes en i viss mån besläktad app till iPhone, baserad på 
intrigen och temat i film en !nception. Filmen, med Leonardo D iCaprio 
i huvudrollen, handlar om gränsen mellan dröm och verklighet. Enligt 
markn adsförin gen sägs appen "förändra din uppfa ttning av verkligheten" 
Genom att anvä nda sig av diverse sensorer och imatningsrekniker till 
iPhone, bland annat mikrofonen, skapas kopplinga r till film ens tema. 

D essa två exempel visa r hu r artificiella ljudrum skapas med ny teknik. 
Vi kommer ga ranterar att se hur nya tekniker ytterliga re förändrar hur vi 
förh åller oss till och upplever ljud . I museisammanhang anvä nds på flera 
håll alltmer ava ncerad teknik för att arbeta med ljud och akustik. Mobilt 
ljud liksom fasta installationer, högtalare med riktar ljud, sensorer och nya 
akustiska lösningar skapar möjligheter. 

Ljudminnen 
U pplevelser av ljud bestäms emellertid inre enbart av de tekniska och 
akustiska förutsättningarna i specifika situationer. Minst lika viktigt ä r 
vem det är som lyssnar, och hur m inne och fö rvä ntninga r samspelar med 
lyssnandet. Alla som lyssnar på musik har upplev t hur vissa stycken och 
låtar kan återkalla minnen och känslor. Ljud har en oerhörd potentia l att 
frammana känslor. Musik fö rknippas med minnen och associeras ofra till 
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platser. Men det behöver inte vara personliga upplevelser av musik på olika 
platser som får fart på associationerna. 

Under hösten 2007 gjorde jag en rad föreställningar tillsammans med 
rap-artisten Behrang Miri och fo lkmusikern Christer Lundh. Under titeln 
Skånska ijudbokade Skånes Bildningsförbund in oss på ol ika platser i 
Skåne, där vi talade om olika ljud, spelade musik och reflekterade över hur 
ljud förhå ller sig till plats och identitet. 

Som en del i förestä llningen spelade jag upp en rad korta musiksnuttar 
och frågade vilka platser som publiken kom att tänka på. I stort sett utan 
undantag associerade publiken de olika instrumenten med specifika länder. 
Säckpipan fick publiken att tänka på Skottland, kastanjetter associerades 
med Spanien, shakuhachi med Japan, musette-dragspel med Frankrike eller 
Paris. En banjo associerades med lantliga miljöer och jazziga eoner från ett 
elektriskt piano med storstad. 

Föga förvånande, säger nog många. Inte minst genom filmer har vi lärt 
oss att bilder från en viss plats ges en specifik musikalisk illustration. Ljud 
och musik till film har ofra en förstärkande funktion. För att berätta det 
som inte alltid kan förmed las med enbart bilderna läggs musik och ljud till 
som skapar passande associationer. För att visa att en films handling har 
flyttat till Paris kan filmskapare välja att visa bilder på sevärdheter eller 
kända miljöer i staden. En text kan visa "Paris", eller så kan ett musette
dragspel introduceras i filmens soundtrack. På detta sätt kommer ljud att 
förknippas med miljöer, utan att vi någonsin har varit där, och utan att vi 
har personliga minnen från den specifika platsen. 

Agrar Science Fiction 
Är der erors alle inte anmärkningsvärt att vi så samfällt kopplar samman 
vissa ljud med speciella platser, att ljudassociarioner så snart cementeras och 
blir rill självklarheter? Vad associerar människor då för ljud rill kulturmil
jöer, rill byggnaderna på Kulturen? I byggnader som Blekingegården sku lle 
en fiolmelodi eller ett dragspel kunna spelas uran att der hade skapar några 
större funderingar hos besökare. Psa lmsång i Bosebo kyrka. I Borgarhuset 
kanske en pianosonett. Men vad händer när ljud som besökare möter är mer 
oväntade? Installationen ArtificiaL Pastvar ett experiment i den rikrningen. 

I vissa typer av kulturmiljöer och byggnader förekommer der ofra ljud
och ljuskonstverk. I fabriker och induscrikulcurarv är der inte ovanligt att 
kulisser och konstruktioner belyses i olika färger för att ge spektakulära 
effekter. Även ljudkonst är förhållandevis van lig i gam la industrihallar och 
lokaler. 
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Erc specielle induscrielle rum vill jag se som en som scorska lig pendang 
eill den ga nska anspråkslösa insea llaeionen i Blekingegården som denna 
eexe inleddes med . I Ruhrområdee i väsera Tyskland finn s dee en mängd 
induscrimiljöer som har gjo rcs om eill nya eyper av am akeioner. I Ober
hausen seår en 100 meeer hög gasklocka. N umera används dee cylindriska 
höga rummee som ueseällningslokal. Låe oss jämföra, låe oss se derca 
annorlunda rum i ansluming eill Blekingegå rden. Hur låeer olika rum, 
och hur skulle de kunna låea? I gasklockan är dee mörke. Längse ner visas 
olika ueseä llninga r, men man kan gå upp för evå crappor eill en rund 
scen omgiven av scolsrader. Från denna scen kan man blicka upp moe 
gasklockans eak höge ova n. H är har ljud- och ljuskonsm ären C hriseina 
Kubisch skapae det perm anenca verkee Licht H immel, Ljushimmel. I en 
rund konstellaeion syns sej ärnliknande ljuspunkeer som ger sken av arc 

gascylindern pryds av en kupol. D et katedrallika i byggnaden framhävs . 
Rummee har i sig en väldig t lång och suggeseiv rumsklang, som Kubisch 
har umyetjat i sirc ljudverk. Ljuden från konsm ärens inspelninga r blandas 
samman med ljud alserade av besökares rörelser och röster och skapar en 
speciell , närm ase overklig rumsupplevelse. 

Licht Himmel ä r eee annorlund a verk järnföre med Artificial Past. 
Scorslagee och spekcakulä rc. D erca låeer sig göras i giga nciska induscri
byggnader. N ågoe nä rmase science ficeion-liknande framm anas lärc i 
induscrins omgjorda monumencala konserukeioner. Jag ha r i andra sam
manhang med hjälp av eermen Industrial Cool undersöke juse hur äldre 
induserimiljöer används fö r en rad eseeeiska urcryck. M en hur skulle en 
småskalig agrar science fi ceion kunna gescalras? D erca var en av tankarna 
med Artificial Past, arc genom små medel fö rvränga någoe av fö rvä nming
a rn a och konvemionern a kring denna eyp av rum, arc ge ucrymme för dee 
oväncade och överraskande. T rä, eyg, vardagsföremål, husgeråd och dee 
ombonade från en äld re boendemiljö kan anvä nd as som uegå ngspunke 
för arc öppna associaeionsfä le som scräcker sig borcom didakeiken om livee 
förr. M ed ga nska enkla medel kan denna eyp av museimiljöer bli eill 
suggeseiva känslorum som uppmuncrar eill såvä l kunskapssökande som 
eill reflekeion och efrercanke. 

D ärfö r var dee specielle givande an få göra decca experimenc med elek
eroniske ljud och ljus i Blekingegå rden de dä r dagarna i maj anno 2007. 

Artificial Past kan ses som en uppmaning aee fundera vidare kring ljudees 
beeydelse för museiupplevelser, och hur ljud förh åller sig eill eeknik, plaeser 
och minnen. 
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Ored Speleman 





Anders Jansson 

Ored Speleman 
'' L ördagen den 31 Maj 1893. Herr Karlin. Jag vi ll härmed hembära min 

skyldiga tacksamhet för det vackra och ädelsinnade bemötande som 
kommit mig till del under mitt vistande i Lund, detta blir för mig ett kärt 
minne. Skulle min närvaro behöfvas och jag har helsan eller jag på något 
sätt kan vara till tjenst skall jag med nöje åtaga mig det. Det skulle bereda 
mig och min gumma ett verkligt nöje om ett fotografikort af Majsånga rna 
kunde blifva mig tillsändt. Med högaktning Ored Andersson." 

På hösten 1892 hade Georg Karl in öppnat friluftsmuseet Kulturen. Året 
efter anordnade han en rad av folkliga och färgrika evenemang. Det va r 
vårfest, rosenfest, majsjungning, höstfest och stjärngossetåg. Festerna drog 
stor publik och gav incäkter till museets verksamhet. På en av affischerna 
kan man läsa: "S tor torghandel med landtbruksprodukter och kreatur. 
På teatern uppträda Ett nybildadt utmärkt varietesällskap, Föreningen 
Folkdansen, Nya dramatiska sällskapet med "Tysbe", svensk komedia 
från 1600-talet, Tombola med 800 vinster. Gästgifveri, Tavern, Konditori , 
Lönnkrog, Karusell och Skjutbana. Positivspelare, Schakerjudar, Knall ar, 
Spåkärring, Dalfolk och Torgbönder osv. OBS! Ordningen upprätthålles af 
egen länsman med 5 fjärdingsmän. OBS! Omkring 100 aktiva deltagare." 

Statister var srudencer och andra lundabor klädda i folkdräkter, histo
riska kostymer och någon gång baddräkt. För den mer professionella un
derhållningen svarade inhyrda skådespelare och musikanter. En av dessa 
var spelmannen Ored Andersson och han kom att delta i de all ra flesta av 
de fester som anordnades. 

FÖ R EGÅENDE U PP LAG: "Tvenne träskofioler Gärds h Skåne l inderöd" Den övre är en 
då nytillverkad och "har således icke tjänat något fotbeklädnadsändamål innan den blev 
musikinstrument. Den är målad röd och har i botten inskriptionen: Efter forntidens 
träskoftjla" Den andra "har verkligen tjänat båda ändamålen" KM 9158, 9157 

Höstmarknad på KulN<ren 1896. Deltagare samlade intill Blekingegården. I festerna del
tog styrkelyftare, positivhalare, exotiska ynglingar, sköna damer i folkdräkt och faktiskt en 
och annan man utklädd till kvinna. Blandningen av spex och kulmrhistoria är tydlig. 
I mitten står Ored Speleman . Foto: lina Jonn. KulNtrens arkiv. 
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Ored föddes 1820 på gården Elmhult Nr 2 i Svensköps socken och växte 

upp tillsammans med sex syskon . D et var här i de skånska skogsbygderna 

man enligt minnestecknarna kan finna "den gamla folksången och de 

ga mla låtarna" Ored lärde sig spela av sin 18 å r äldre bror Nils och de 
blev båda mycket kända och eftertraktade spelmän. Det berättas att folk 

i bygden bestämde datum för bröllop efter när bröderna var ti llgängliga 

fö r att spela på festen . Ingen spelade så taktfast som de och de spelade 
den moderna musiken . Ored hade en repertoa r på flera hundra låtar och 

framförallt blev han känd för sina sextondelspolskor. 

Ored spelade flera instrument. Fiol, träskofiol , cello och tvärflöjt. Men 

spelandet var inte huvudinkomsten . Som så många andra arbetade han 

med lantbruk. 1851 är han dräng hos sin bror på Elmhulc 2. Tio år senare 
ansvarar han själv för gården Kilhulc No I. Nu gifter han sig, 41 år gam

mal, med Bengta Trulsdotter från Linderöd. Hon är 38 år. I september 

1862 föds dottern Karna, men hon dör redan våren därpå. Hanna föds 

i juni 1865 och dör i november samma å r. Den tredje dottern, Carolina, 

född 1869, blir knappt ett år. Pa ret fly ttar till Kilhu lt No 2 och nu är Ored 

torpare. Hustrun dör 1878. Änkemannen bor kvar ti lls han 1883 flyttar till 

Linderöd då han gifter sig för andra gången, nu med lngri Emmertz. 

D et är vid den här tiden som den nu inte bara kände utan också legen

da riske spelmannen börjar samarbeta med Kulcuren. Karlin var präst-
son och växte upp i samma trakt som Ored och han m åsce redan i sin 

barndom både ha träffat Ored och hört honom spela. I museers sam linga r 
finns en del noter bevarade. På en baksida har Ored tecknat ett charmige 

ormspel. Ored förmedlar köp av föremå l till museers samlinga r och skän

ker själv några ting. Ka rlin vill gärna ha en träskofiol och för sju kronor 

köper Ored en i Linderöd. Karlin noterar att denna är gjord "för ända

målet" medan en annan skänkt av Ored " icke tjänat något fotbeklädn ads

ändamål innan den blev musikinstrument" En ligt anteckninga rn a skall 

den vara gjord av Ored själv 1894, men fråga n är om det verkligen är så. 

I ert brev fyra år sena re bescäller Ored en träskofiol av en annan tillver

kare. D å har Ored medverkat i flera fester och också deltagit i en stor 

utställning i Köpenhamn som spelman i en skå nsk stuga. Nu vi ll alla 

museer ha en äkca träskofiol och instrument från Linderöd skickas till 

kulturhistoriska museer i både Köpenhamn och Berlin. 

Festerna på Kuturen gav Ored en välkommen extrainkomst. "Herr 

Karl in . Som jag ej kunde invänta [er] hemkomst om måndagen, jag vi lle 

hinna hem på qvä llen, fö ljaktligen måste jag låna 10 kr af vaktmästaren 

emedan jag icke var försedd med kassa, jag måste lösa ny bi ljett i Lund, 
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Höstmarknaden 1896, 
deltagarna fram for 
Borgarhuset, Ored 
längst till vänster. 
Foto: lina jonn. 
Kulturens arkiv. 

"Den som kronan 
funnit har Spelet 
vunnit" ormspel 
tecknat av Ored 
Andersson på bak
sidan av ett not-
blad. Kulturens 
arkiv CLV/:94 . 
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och begagna snälltåget vid Eslöf fö r att komma till H öör i vederbörlig tid , 

resa n logi och m at uppgick till 9 kr 72 öre, och för musiken är jag belåten 

med 10 kr så ledes torde närlagda qvitto kunna a ntagas. N ågra ga mla 

d ansstycken till museet m edfölja som enlig t H err Per La rssons önskan 

torde till La ndsmå lsfö reningen utlånas fler dylika en anna n gång d å jag 

får ä ra n biträd a med hvad jag ka n." A rt festerna va r storslagna tillstä ll

ninga r med en m akalös blandning av uppträd a nden förstår m an nä r O red 

ber om ett fotografi: "D et skulle vara mycket intressant om år mi g funnos 

ett exemplar av M ajså nga rnas porrrätter, jag har till någon del omta lar det 

fö r min Hustru, men kan icke i de ta lj förkl ara kostym eringen, em edlerrid 

beder jag om u rsäkt för min måhä nda näsvisa begäran" Så sm åningom 

fi ck Ored fo tografier. Eller rätta re sagt: ha n fick köpa ert. D et hängdes på 

hedersplars i hemmet. 

Även Oreds fru lngri engagerades. "Skulle Ored vilja infinna sig här 

om Söndag fö r art vara behjelplig på m åndag och tisd ag vid våra vå rfäster. 

Bäs t vore kanske om O reds hustru med fö ljde d å hon är [?] vid kläd a nder 

av brud och brudpigor samt det öfriga bröllopsfolker." 

Kl äder fa nns i museers sa mlinga r, men de räckte inte a lltid till. "D å hä r 

är brist på åtskilliga persedlar till bröllopet får jag bedja Ored taga med sig 

4 par lå ngstrumpor af ylle till m anfolk samt hvad som kan a nskaffas till 

Oreds egen utsty rsel såsom tröja och en gammal hög hart (Byxor finn as)." 

Under de sista å ren av sitt liv ä r han inte lika verksa m och han fram

träder sista gå ngen vid lundaursrällningen 190 7. H a n dör 1910 och vid 

jo rd fäs tningen hyllas ha n för sina stora insatser för musiken och museer. 

1914 utges en illustrerad minnesskrifr. 

E fter Ored spelem a n finns hundratals låtar upptecknade. N ågra finns 

utgivna på cd . H ans musikinstrument finn s i fa miljens ägo. M å nga spel

mä n spela r ha ns musik och särskilt spelma nslaget i Linderöd vå rdar hans 

minne. 

Vårfesten den l J och 14 maj 1895. Brudfoljet framför Blekingegården. Oreds fru har 
kliitt bruden och Ored står strax till viinster om bildens mitt. 

Quadrilj Wioli110 Primo aJOA. Ur nothiifte KM 22489. 
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Eva Kjerström Sjölin 

Tiggarmusikanter, 
hovfolk och spelande 
bergsmän en värld 
i miniatyr 

0 

A r 2010 fyllde det europeiska porslinet 300 år. Det var 1710 som 
man for fö rs ta gå ngen i Europa kunde tillverka det åtråvärda, vita, 

hårda men sköra material som kineserna uppfunnit redan på 500-600-
talet. I August den Starkes Sachsen, vid Meissenfabriken utanför Dresden, 
skedde upptakten till en ny era i europeisk konstindustri . Meissen kom att 
få många efterfö lj are runt om i Europa när väl tillverkningshemligheten, 
arcanum, läckt ut. 

Porslinet kom att fånga och uttrycka idealen, leken och verkli gheten i 
den europeiska qoo-talskulturen, sedd ur de övre klassernas perspektiv. 
Bäst blir detta synligt i den fi gurinkonst som skapades under 1700-talet 
och där Meissen va r banbrytare. Det va r först med Johann Joachim 

FÖR EGÅEN D E U PPSLAG : Detalj av M eissenfigurin, triangelspelande bergsman. KM 19334. 

Triangelspelande bergsman, porslin, modell av j.j. Kaendler och P. Reinicke 1748-1750, 

M eissen. KM 19334 . 
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Kaendlers anställning vid fabriken 1731, som figurintillverkningen utveck
lades till en konstart med eget utt ryck. Han var uran tvivel figurinkons
rens store konstnär och hans figuriner höjer sig över det som i senare 
europeisk tillverkning ibland framstår som insmickrande och sockersött. 
Tillsammans med formg ivarna Peter Reinicke och Fr. E. Meyer skapade 
han figuriner som senare efrerbildades vid de olika porslinsfabriker, ~om 
växte fram i övriga Europa. 

I Kulturens porslinssamling fin ns två musicerande figuriner som visar 
på Johann Joachim Kaendlers och rokokons främsta figurinkonsr. En av 
dem är en bergsman, spelande på triangel. Den andre en tiggarmusikant, 
spelande vevlira. 

Kulturens triangelspelande gruvarbetare är klädd i si n yrkesdräkr. 
Knäskydden är försedda med mässingskant, skospän nena blänker, under 
jackan på baksidan hänger ert läderskynke som ingick i arbersd räkren, 
som skydd för byxbaken. Hatten pryds av yrkessymboler - en hammare 
och en kil. Bergsmännen i Sachsen var en mycket högt ansedd yrkes
grupp. Gruvd rift var en betydande näring i Sachsen och den faktiska 
förursärrni ngen för hela porslinsrillverkningen. Det var genom att man 
i Sachsen fann inhemsk kaolinlera som det blev möjligt att skapa eget 
porslin inom landet. I merkantilismens anda gä llde det dessutom att ut
nyttja der egna landets naturresurser för art skapa industri och tillväxt. 

Gruvans folk i festlig uppvisning - parader och musik 
Men varför spelar gruvarbetaren triangel? Jo, han gesta ltar en musiker ur 
den verkliga gruvorkestern , BergmannskapeLle, som vid högtid liga tillfäl
len paraderade vid festligheter i Dresden. q21 gav Christoffer Weigel ur 
ett stort planschverk i Niirnberg: Abbildung und Beschreibung deren sämt
liche Bergwerksbeamten und Bedienen nach ihrem gewöhnlichen Rang und 
Ordmmg in behörigen Berghabit. Dessa planscher var i sin tur delvis in
spirerade av akvareller av Heinrich Jacob Fehling, akvareller som gjordes 
efter en stor Bergparade år 1719, en storslagen parad som hölls med anled
ning av för lovningen mellan Kurprinsen och Maria Josepha. En av akva
rellerna visar just en triangelspelande gruvarbetare. Men i J.J. Kaendlers 
händer har han förvandlats från en stelt uppställd gesta lt till en svu ng
fullr formad figur som rör sig med närmast dansande rörelser. Livfull
heten och tredimensionalireren är utnyttjad maximalt i gesta ltningen av 
figurinen. Den uttrycker rokokons hela estetiska idea l, som i si n samtid 
gjorde figurinerna älskade och åtråvärda i det galanta liv som va r hovets 
och överklassens. 
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Bevarade fi guriner förestä ll ande spelande bergsmän visa r på fl era 
grupper. Den äldsta gruppen består av 5-7 modeller som gjordes 1727 och 
som troligen var avsedda för dessertbordet vid August den Sra rkes hov. 
Å ren 1748-50 skapade Johann Joachim Kaendler och Peter Reinicke en 
ny uppsättning av bergsmansfigurer, med olika dräkter och yrkessym
boler. Kulturens bergsman hör till denna grupp. I Sverige finns dessutom 
fem omålade, vita fi guriner fö reställande bergsmän, arbetande med sina 
yrkesredskap. Denna grupp kom till Sverige 1753 som gåva från August 
III av Sachsen till d rottning Lovisa Ulrika, syster till Fredrik den Store av 
Preussen. D en tillhör nu H allwyllska museet i Stockholm. 

Skulptur för det dukade bordet 
V ilken funkti on hade då dessa figuriner? Porslinsfi gurinerna va r länge 
enbart kompletterande inslag till de stora uppsättninga rn a fi gurer och 
bordsprydnader som gjordes i sockermassa, mandel och vax för ga la
middaga rn as avslutande dessertbord. D ärtill gjordes skåderätter som inte 
var avsedda att ätas, utan endast skulle fö rhöja prakten vid det dukade 
bordet. Vid det sachsiska hovet samsades länge sockerbagarnas verk med 
porslinet. H ovkondi toriet, HofConditorey, hade ansva ret fö r den kung
liga taffelns dukningar där silver, glas, faj ans och porslin samspelade. 
I uppgiften låg också ansvaret för stora delar av de kungliga porslins
samlinga rna. En rad inventarielistor och beskrivninga r av dukningar 
vid olika kungliga festmålcider finns bevarade från Hovkonditoriet. D e 
ger en inblick i vad som sattes på det dukade bordet. Under 1730-talets 
mitt fa nns ett samarbete mellan form giva rn a av socker- och vaxfi gurer 
och porslinsfabrikens fo rmgivare. Man utbytte ideer och erfarenheter och 
var jämställda parter som tillsammans skapade hela illusionsnummer för 
den kungliga taffeln , framför allt på dessertbordet, som utgjorde avslut
ningen på den kungliga festmåltiden. 

Modellörerna vid M eissen hade omkring 1735 börj at göra enstaka små 
fi gurer i porslin föres tällande exotiska par och personer ur den italienska 
komedin . I och med August IIl:s kröning r734 utvecklades ga lamid
dagarna och deras utformning fö rnyades. Nya stora beställninga r på 
bordsdekorationer gjordes. Förteckningar av Meissenfiguriner som 
levererades till Hovkonditoriet 1744-48 visar en övervikt av vita fi guriner. 
I inventarieförteckningen från 1752 redovisas 970 polykroma Meissen
fi guriner, 902 arkitekturdelar och 46 vaser med blommor. Figurinerna 
grupperas som mytologiska fi gurer, aktörer och exotica och en ny leverans 
från fabriken, bestående av djur, barn och soldater, dussintals av kolonner 
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och träd, ras också upp i förteckningen. Porslinsfi gurinernas dominans på 
det dukade dessertbordet blev alltmer markant och de polykromt målade 
figurinern a kom i övervikt. 1774 fa nns totalt 1500 figuriner i de kungliga 
samlinga rna. 

Figurerna i vax och sockerm assa finns inre kvar. Porslinsfigurinerna 
från 1700-raler bli r därmed de enda kva rlevorna av dessa magnifika 
uppsättninga r. 

Vevliror och säckpipor, trummor och fioler 
Det andra exemplet på den högtstående kaendlerska fi gurinkonsren 
visa r upp en annan kategori av befolkningen, gatumusikanten eller riggar
musikanren, som med sitt enkla musikinstrument och sin sång pockar på 
uppmärksamhet och allmosor. Ansiktet visa r en gammal, hä rjad och sliten 
man, dock med en glad och frigjord min . Instrumentet han trakterar är 
en vevlira. H an är en del av det fo lk som sågs på gatorna i Europas stora 
städer: tigga re, gatu fö rsäljare, handelsmän, hantverkare, hel a den brokiga 
skara som utgjorde gatulivet, och den miljö som var de lägre klassern as 
verklighet. De avbildades i olika planschverk, Cris de Paris, London 
Peddlers o.s.v, som kom ur i Paris, London och andra storstäder. Flera 
gjordes efrer teckninga r som Edme Bouchardon ritar 1737-42 och som 
1740 gavs ur som kopparstick av Michel Le C lerc. Figuriner efter Ctis de 
Paris' bilder gjordes gemensamt av J.J. Kaendler och Peter Reinicke. De 
gjordes i två stora serier, en i större form ar på 1740-raler och en i mind re 
form ar, elega ntare utformade efter 1753. 

D essa fi guriner återger samhället ur två perspektiv: D e visar fram 
de fa ktiska gatu fö rsä ljarna, ut roparna och hantverkarna. Men de visar 
också överklassens intresse for dem som exotiska. Det vanliga live t hade 
en arrrakrionskraft som ibland rog sig uttryck i att hovets folk klädde ur 
sig t ill enkelt bondfolk eller gatans försälj are. Särskilda "värdshusfester" 
a rra ngerades där alla genom maskeradens fö rklädnad fo r en stund kunde 
framstå som jämlika. Som figuriner på desserrborders mest överdådiga 
dukn inga r, kunde gatans fo lk bet ra ktas och ge anledning till spirituella 
samtal. Ett möte mellan högt och lågt - de fa ttigas te i sam häller avbildade 
i det mest kostbara och luxuösa material riden kände, det vira guider. 

Kaendlers vira omålade rigga rmusikanr har inger insmickrande över sig. 
Den är närmast naturalistisk, med ett drag av expressionism som gör den 

Tigg11rm11sik1111t, lirspelnre, porslin, modell av}.}. Knendler 1141 , Meissen. KM 7932 . 
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mer tilltalande fö r vå r tid. Kulturens liraspelande tiggare hör ihop med en 
kvinnlig motsva righet, också hon spelande vevlira, hopkrupen med skarf 
om håret och trasigt fö rkläde. Detta tigga rpar är känt från tillverkningen 
1736-1741. Ett annat liknande tigga rmusikantpar av J.J. Kaendler bestå r 
av en tiggerska med säckpipa och en manlig tigga re med vevlira. 

Just säckpipan och vevli ra n var älskade instrument som ofta fö rekom i 
fi gurinkonsten. Vevli ra n är ett stränginstrument med 1-2 melodistränga r 
och några burdunsträngar som vibrerar genom att man vevar et t hartsat 
trähjul och därmed får fram en grundton . Melodisträngarna löper ge
nom en så kallad leklåda med tangenter. Instrumentet har likheter med 
nyckelharpan. D et gå r tillbaka till medeltiden då det användes inom 
kyrkan och hoven. Men från 1300-talet degraderades vevliran till ett 
bonde- och tiggarinstrument. Säckpipan hörde ursprungligen hemma 
i herdekulturen och fa nns i medelhavsområdet redan under antiken, 
va rifrån det spreds över hela Europa. Det är kanske just som herdeinstru
ment det letat sig in i figurinernas vä rld, där det trakteras av bönder, 
herdar och tiggare. Vevliran och säckpipan va r mera fo lkliga och kunde 
hanteras även av dem som inte va r yrkesmusiker. 

M eissens figuriner fi ck efterfö lja re vid andra europeiska porslinsfabriker. 
En tolkning ser vi i ett fi gurpar tillskrivet Kloster Veil sdorf, den viktigaste 
av T hi.i ringens porslinsfabriker, grund ad 1760. Ett par, han med säckpipa 
och hon med vevlira, har här en mer bondsk framtoning, fo lklig och 
präktig, mer idyllisk med den lilla hunden vid säckpipespelarens fö tter. 
Ytterligare en säckpipespelare finns i samlingarna, från porslinsfabriken 
i Z i.irich i en utformning från 1770-talet, med va llhund vid fötterna, en 
kombination av herde och säckpipespelare som väl tilltalade köpekretsens 
ideer om det idylli ska landivec. 

Även fiolen förekommer som instrument i fi gu rinernas vä rld . Ibland 
är det oklare om det är som gatumusikanter eller en del av en grupp med 
yrkesmusiker. Men Kulturens fiolspelande Meissenfigurin gestaltar, 
liksom den lille trumslagarpojken, troligen hovfolk . I eleganta kl äder, 
i modefä rgen rosa, uttrycker de hovlivets nöjen i de europeiska hovens 
salonger vid 1700-talets mitt. 
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ÖVRE RADEN: lirspelerska och slickpipeblllsare, porslin, 
Kloster-Veilsdorf, Tyskland, I760-talet. KM 6p8. 

NE DRE RADEN: Violinist och trumslagare, porslin, 
Meissen ca I760. KM I9f56 och KM 60I61. 







Sång och dans 
Men musik är inte bara instrumentalmusik, utan sången hade naturligt
vis också sin plats. Även den gestaltas i figurinernas miniatyrvärld, fast 
den är svå rare att synliggöra. Ett exempel är en fi gurin från Niderviller 
i Frankrike, en fajansfabrik som först 1768 började tillverka porslin. Den 
är utförd i biskvi , det vill säga vitt oglaserat hår t porslin, och gjord i ny
klassisk stil , den stil som efterträdde rokokon och som hade antikens vita 
marmorskulpturer som konstnärlig förebild. Den är i mycket en kontrast 
till rokokostilens färgrika och livligt formade fi guriner. Sångerskan från 
Niderviller har ett sånghäfte i sina händer, det enda tecknet på att hon är 
sångerska. Med sin folkliga dräkt har den ett uttryck som ligger nära en 
enkel vardaglighet. Är hon ett gatans barn eller en sångerska på scen? Det 
går inte att uttyda. Men det genuina uttrycket och en ny tids stilideal har 
här fjärmat fi gurinen från rokokotidens hovnöjen och utklädningsfester. 
En annan vit figurin i samlingarna visar en dansare, fångad i en piruet t. 
Den får representera dansen, en av musiken beroende konstart. Den är 
gjord vid porslinsfabriken i Buen Retiro vid Madrid i Spanien, dit kung 
Carlos m år 1759 flyttade sin napolitanska porslins- och fajansfabrik . 

Meissens och Kaendlers figurinkonst skapade en högt älskad genre som 
efterbildats och lev t vidare fram till våra dagar, om än funktionen flyttat 
från överklassens överdådiga dessertbord till borgerskapets prydnadshyllor 
och vitrinskåp. 

Sångerska, biskvi, 1760-tal, Niederviller, Frankrike. KM J2087. 
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Carlhåkan Larsen 

På Bromans bord 

FÖR EGÅEN D E 

U PPSLAG : Noter, 
en pukstiimma, 
Timpani, ur Fmnz 
Berwalds Si11fo11ie 
si11guliere. 

Noter, inledningen 
till Fmnz Berwalds 
Si11fo11ie si11guliere. 

I Kulturens samlinga r finns både ordinära och unika ting. Den här 
uppsatsen skall handla om ert unikt föremål, ert bord av glas och trä, 

102 cm långt, 75 cm högt och 102 cm brett. G lasskiva n är graverad , rräet 
fanerat och polerat. 

D e unika kva liteterna framgå r inte av dessa torra fakta. Men det finns 
kompletterande uppgifter: bordet är ritat av Wiwen Nilsson och har till
hört Sten Broman. D et införlivades i Kulturens samlingar 1984 som gåva 
från Sten Bromans son Erik Broman. D et tillhör den fö remålskaregori 
som benämns "borgerliga möbler" 

M årruppgifrerna visa r art det rör sig om en tämligen bas tant kvadratisk 
möbel, högre än ert normalt soffbord. Ancikvarie Jan von Gerber, som 
sva rade fö r beskrivningen, minns objektet och ser bordet som tidstypiskt 
för åren kring 1930 eller 1940. Både form givningen med de rundade 
hörnen och de raka benen, liksom det valda träslaget, pekar år det hållet. 
Det bromanska bordet uppges va ra tillverkar i Lund, men den gröntonade 
glasskiva n skall ha tillkommit i Orrefors. På glaset kan man läsa jämnt 
roo ingraverade namnteckningar. 

Förutom namnceckninga rn a kan man se ert par norrader. Dessa noter 
är enkla art identifiera: det som återges är inledningen till Franz Berwalds 
Sinfanie singufiere. 

Wiwen N ilsson är ju inre känd främst som möbeldesigner, men bordet 
är inre unikt. I hemmet fa nns fler exempel på hans möbelstil: det egna 
skrivbordet, kubformade läderfåtöljer - jämte ert sva rt bord med glas
skiva! I biografen Reflex, som år 1936 öppnade i juvelerarbutikens fas tighet 
på Kyrkogatan 3, bidrog han med fåtöljer i foajen och med biostolarn a. 
Ytterliga re ert bord, designat av hovjuveleraren, står på Historiska museer 
i Lund . D et är ert styrelsebord som kan ha tillkommit på initi ativ av 
professor H olger Arbman under 1940-raler. 
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Tonsättaren Sten Broman var fö r en äldre generation svenskar främst 
känd genom sina relevisionsframrrädanden. H an ledde de omåttligt 
populära musikaliska frågesporterna med benämningar som "Musik
fråga n" eller "Konrrapunkr", som i ett senare skede ingick i det nordiska 
programutbudet och skaffade den excentriske programledaren många 
vänner och beundrare även i vå ra grannländer. H an var visserligen född i 
Uppsala 1902 men växte upp och bodde största delen av sitt liv i Lund och 
förknippades gärna med det lundensiskt humoristiska och studentikosa. 
Men musik, särskilt i modernistisk anda, var och förblev hans huvud
intresse. Efter studentexamen och en rids violinstudier på kontinenten 
försökte han göra akademisk karriär, men denna strandade på en miss
lyckad dokrorsdispurarion år 1927. D ärefter ägnade han sig år musicerande 
i kammarmusikaliskt form ar och år musikkritik och annan journalistik 
med Sydsvenska Dagbladet som bas. Särskilr under sina senare år var han 
en fliti g tonsättare med en rad symfonier och andra opus i verklisran. Bro
man avled den 29 oktober 1983 vid 81 års ålder. 

När boer upplöstes donerade sonen Erik Broman, född 1934 och mu
seiintendent i Kalmar, bordet jämte bland annat faderns frack och andra 
tecken på hans värdighet som praeses i Uarda-Akademien, till Kulturen. 
Föremålen fördes direkt till Kulturen från Sten Bromans hem på Erik 
D ahlbergsgaran 6 i Lund, där han borr sedan 1930-raler. 

W iwen Nilsson (1897-1975) och Scen Broman var mycket nära vänner. 
De hade träffars redan på 1920-ralec. Wiwen varvade arbete som guld
smed i faderns firma med utbildning i H anau och Paris. 1927 övertog han 
firman och utnämndes följ ande år till hovjuvelerare. 

Under 1920-ralers senare år bi ldade Wiwen Nilsson, Scen Broman, 
konstnären Gösta Adrian Nilsson (GAN), konsrhistorikern Aron Borelius 
och ytterligare några ett löst kotteri , där man gärna diskuterade konstens 
villkor i en förändrad vä rld jämsides med det kam ratliga umgä nget. De 
ansågs i de borgerliga och rradirionella kretsa rna som upprorsmän i liv 
och leverne, och det omdömet torde stå sig. 

Wiwens silverkonst erövrade efterhand respekt; vid 1923 års Göreborgs
ursrällning fick han ovett, men Stockholmsursrällningen 1930 innebar 
ert välkommet erkännande. Wiwen N ilsson var också musikintresserad. 
H an var självlärd som pianist men spelade, enligt vad sonen Tore Wiwen
Nilsson minns, inre så mycket. H an ägnade sig dock i någon mån även år 
att komponera, kanske mest som resulrar av improvisation vid pianot. Vid 
ett par rill fa llen ska Wiwen, enligt vad Kersri H olmquisr uppgivit i sin 
biografi över W iwen Nilsson, rentav ha fö rfa ttar konsertrecensioner. 

80 CARLHÅKAN LARSEN 

Bordet som Sten 
Broman fick i gåva. 
Ritat av Wiwen 
Nilsson och forsett 
med 100 vänners 
namnteckningar 
ingraverade på 
glasskivans under
sida. KM 72569. 
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Kostym i gult kypertvävt ylletyg med bruna ränder. Brunt sidenfoder. Kostymen är sydd enligt 
Sten Bromans önskemål. Kavajen är enkelknäppt med en knapp och utan synliga fickor. Västen 
är högt skuren med dold överlappande knäppning. KM 72834 . 

TILL VÄNSTER: Bordet syns här i sin ursprungliga hemmiljö. Sten Broman håller ett etnografiskt 
musikinstmment ur sin samling. lägg märke till kostymens skärning, helt i linje med den gula 
kostymen, och notera de vita damaskerna. 
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Nä r Sten Bromans symfo niska verk sedermera uruppfördes (något annat 
blev det ald rig fråga om) av Malmö Konserthussrifrelses orkester visade 
sig W iwen som den ihärdigaste av applådörer, rakryggad stående i Stads
teaterns srora salong, lättigenkännlig med den funktionella, geometriska 
snaggfri syren som krona på verket. 

Wiwen och Sten hyllade samma funktion alistiska, anti romanriska 
estetik inom skilda konsrområden. Wiwen var ju fem år äldre och tidigt en 
ledstjärna i fråga om konstuppfa ttning och estetiska vä rderingar. H an hade 
tagit del av aktuella strömninga r under sina studievistelser på kontinenten. 

N är har bordet tillkommit? Vad berättar glasskivans namnteckninga r 
om dess hisroria och förhi sroria? Förs t frågar man sig förstås: Varfö r har 
bordet få tt sin exklusiva dekor? Vilka har bidragit med aurogra fer? 

Redan dateringen är något gåtfull. Erik Broman kan tänka sig att bordet 
utgjort en vängåva rill Sten vid någon jä mn födelsedag. Men han är inre 
säker på decennier. Erna Broman-Holm berg, Stens yngre syster (född 
i920), d ra r sig till minnes att hon fa ktiskt var med vid överlämnandet, men 
hon kan inre med säkerhet erinra sig vilket år eller vilken bemärkelsedag 
det var fråga om. "M en det va r ingen fa miljesak, det va r vä nner och 
bekanta som stod för det här." Varken hennes eller brodern Tores namn 
återfinns på glasskivan, däremot Erik Bromans - men, säger denne, 
"jag slapp säkert betala" Den minderårige Eriks namn är tecknar med 
barnslig handstil. Släkten representerades i ställer av en oväntad person, 
fo rskningsresanden Sven H edin . H an var fa ktiskt kusin till Sten Bromans 
mor Dagmar. 

N ågon har tagit initi ativet till gåvan: kumpanerna Bertil Wickman 
eller Aron Borelius, eller kanske allra troligast, Wiwen Nilsson sjä lv? 
En gissning blir då att det subskriberade bordet överlämnades i samband 
med 40-årsdagen den 25 mars 1942. Annars blir det svårt att förkl ara 
förekomsten av ett namn som Eric Wesrberg, vilken gick borr redan 1944. 
En annan person, Wiarcheslaw W irkowsky, avled i946. 

N ågra takters musik av Franz Berwald har som antytts en central 
placering på glasskivan. Berwald var ju en kompositör som Sten Broman 
hyllade av all kraft. H onom ägnade han sina mera seriösa musikveten
skapl iga forskn,ingar. Broman hade på 1940-raler ett andra dokrorsavhand
lingsmanuskripr på gång, med analyser av Berwalds insrrumenralverk. 
Något senare fick han till fä lle art dirigera en grammofoninspelning av en 
symfoni, Sinfo nie capricieuse. 

N amnlistan på sammanlagt 100 namn, som finns i sin helhet i slutet 
av artikeln, kan styckas upp i flera skilda kategorier av gratulanter. D är 
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finns musiker och teaterfolk, bildkonstnärer, säkerligen med Lukasgillet 
som gemensam nämnare och givetvis också en mera disparat privat vän
krets, unga som äldre. Sällskapet CC, en parodiskt akademisk, skenbart 
högtidlig sammanslutning, där Broman tillhörde de tongivande, har 
bidragit med flera namn. Den som haft överblick över hela fältet kan ha 
varit Wiwen själv med sina kontakter bland både konstnärer och musiker. 

Det faller utanför ramen att kommentera hela namnräckan. Men den 
lundensiska vitterheten är manstarkt representerad: Frans G. Bengtsson, 
beundrad fö r sin formfulländade poesi, sina lärda och spirituella essäer 
och sin vikingaroman Röde Orm, Fritiof Nilsson Piraten, de frodiga 
skrönornas mästare, skapare av Bombi Bitt-gestalcen och dessutom i den 
lokala anekdotfloran Bromans ständige sällskaps- och trätobroder, förfat
taren, sedermera Dramatenchefen och ständige sekreteraren i Svenska Aka
demien Karl-Ragnar Gierow, Hjalmar Gullberg, poet och översättare. Med 
Gullberg hade Broman samarbetat som kompositör i samband med Lunds 
studenters teaterstudios inscenering av Aristofanes' Lysistrate, i Gullbergs 
och Ivar Harries tolkning r933. T ill den vittra kretsen sällar sig malmöiten 
Ingvar Andersson, sedermera riksarkivarie men vid tiden för födelsedags
firandet Gullbergs, Larssons och Lindfors kollega vid Radiotjänst. 

An identifiera tonsättarkollegerna är inte svårt. Här återfinns veteranen 
Hugo Alfven, erkänd som en driven kontrapunktiker men som national
romantiker an nars knappast någon kompositör i Bromans anda och Kurt 
Atterberg, likaledes ur en äldre, konservativ generation. Gösta Nystroem 
och Hilding Rosenberg hör däremot till den tidiga modernistkretsen, och 
Gun nar de Frumerie, Lars-Erik Larsson och Dag Wiren representerar de 
ungefärligen jämnåriga. de Frumerie hade själv gästat Lund och konser
terat där. Larsson kan räknas till Bromans trofasta umgängesvänner och 
kunde oftast räkna med välvilliga recensioner när hans musik uppfördes. 
De strålade regelbundet samman vid de konserter som gavs i Lund -
Larsson fungerade nämligen under några år på r930-talet som recensent 
i Lunds Dagblad. En rad andra namn hör till det inhemska musiker
umgänget. Ti ll dem räknas dirigenten Tor Mann och violinisten och 
kapellmästaren Mani Rubinstein, som Broman kan ha stött på under ett 
år i Göteborg, domkyrkokapellmästaren Josef Hedar samt violinisterna 
Gunnar Andersson och Erik Ekelund, cellisterna Charlie Cöster och 
G uido Vecchi samt pianisten Brita Hjort Karsrröm, de senare fasta profes
sionella kammarmusikpartners. Vidare figurerar pianisten Wiatcheslaw 
Witkowsky, som kom till Sverige 1923 och blev en viktig kraft i svenskt 
musikliv. 
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Från den danska sidan kan nämnas kompositören Knudåge Rii sager, 
violinisten och dirigenten Emil Tel manyi, hans maka pianisten Anette, 
oboisten Waldemar Wolsing, flöjtisten Johan Bentzon och dirigenten 
Mogens Wöldike, en gä rna sedd gäst i Lund med sin Pales trinakör. 

John Arrhen drev ett pianomagasin i M almö. H an innehade en konsert
byrå och medarbetade i Salomon Smiths kammarmusikförening - på den 
tiden en organisation för konsertarrangemang på flera olika håll i Skåne, 
uppkall ad efter en legendarisk apotekare i Ystad med mecenatambitioner. 
I denna förening bar Broman under en period titeln "direktör", vilket 
innebar an han hade ett avgöra nde inflytande på vilka arrister som skulle 
engageras. T ill musikvä nnerna hörde ständige spelentusias ten, medicina
ren Elof Munck af Rosenschöld och andra lundastudenter. 

Pia nisten Astrid Berwalds namn fö rvå nar inte; hon fö rvaltade fa milje
traditionen från Franz Berwa ld . Per Lindfors va r knuten till Radiotjänsts 
musikavdelning, som anlitade Broman i pedagogiska program långt 
innan han blev tv-personlighet. C hefen för Stim, det vill säga Svenska 
ronsän ares internationella musikbyrå, Eric Westberg och Sten Broman 
utvecklade ett fö rh ållande där affärskonrakten - Broman va r beroende 
av de inkomster som Stim-avräkninga rna kunde ge - kombinerades med 
en allt mer fri språkig vä nskap, vi lket kan utläsas av deras korrespondens. 
Westberg avled som nämnts redan 1944, vilket a lltså är ett argument fö r 
att bordet bör dateras till 1942. 

N ågra kolleger från Sydsvenska Dagbladet kan noteras. Gusta f Adolf 
H årde var tidningens redaktionschef. Anders Sten utgjorde en ständig 
fö ljeslagare som illustratör i spalterna. H arald Sch iller fun gerade som 
tidningens kulturchef och Sven Hansson var dess mångårige sportchef och 
uppenbarligen en nära vä n - han var en av få ickesläktingar vid Bromans 

bröllopsfest år 1933 · 
Waldemar och Svea Welander hör hemma i flera grupperinga r. Dels 

var de musikvänner, dels va r Waldemar under många år Bromans med
recensent i Sydsvenska Dagbladet. 

V i förbi gå r här den kategori som utgörs av bekanta ur studentvä rlden 
och går över t ill den speciella vänkretsen, som får representeras av 
barndomsvännen, advokaten Berril Wickman. Vidare revykungen Karl 
Gerhard , som från 1920 och flera decennier framöver regelbundet gav 
revyer på M almö Teater och Hipp, vilka attraherade Bromans intresse 
som smakprov på en lättare musa. Man kan inte heller förbigå den 
studentikose och akademiske vältalaren Aron Borelius, som kom att 
höra till Bromans allra slitstarkas te vä nner. H an återbördades omsider, 
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efter att ha var ic museichef i Norrköping, cill Lund som professor i 
konschiscoria. 

En sä rskild grupp ucgör vännerna ur andra arcisckrecsa r, dels från 
ceacerns värld, dels bildkonscnärer, vilka Broman hade koncakc med cill 
exempel genom Lukasgillec. 

Teacerdirekcören Oscar Winge ä r nesco rn i ceacerkacegorin. H an 
flankeras av andra skådespelarnamn, som den score komikern Å ke 
Askner. Bland folk från scen och variece märks vidare skådespelerskan 
Lena Cederscröm, som uppcrädde cidigc på Dramacen, sena re på M almö 
scadsceacer och dessucom i en rad film roller. Lena Cederscröm, dotter 
cill "flygbaronen" Carl Cederström och förfac carinnan Marika Sciernscedc, 

gifce sig 1933 med läkaren Nils-Gösca Wallengren i Helsingborg, brorson 
cill Axel Wallengren, Falscaff, fakir, en lundahumorisc som Broman livlige 
uppskattade, cill exempel inom ramen för Fakirensällskapec. 

Mezzosopranen Ricva Aro från Finland cillhörde kacegorin operett
primadonnor. Hon gäscspelade även i Malmö, liksom Hilde Nyblom, 

vilken började som opereccsångerska med debuc på Oscarsceacern i 

Scockholm 1933· 
Konscnärskrecsar som Broman hade i sitt umgänge finns relacivc rike 

represencerade på bordec. Här kan man läsa både välkända och mindre 
bekanca namn, såsom sloccsherren på Borgeby, berättaren, målaren och 
cräskofioliscen Ernsc Norlind , Marci n och Ticci Emond, Johan och Gerda 
Johansson, Ivan Jordell, E rik Jönsson och Nils och Ascrid Wedel. Ti ll sam
ma sfär hör vida re den malmöiciske affä rsman nen H ermann Gocchardc, 
en becydande konscsamlare och mecenac, cillika en sällskapsmänniska som 
corde ha cillcalat Broman. 

Vängåva n var signerad av en originell konscnärsnacur och avsedd för en 
annan, än mer speciell, en person som gä rna ville gescalca sicc egec liv som 
erc koncrapunkciskc konscverk och som därför odlade en kompromisslös 
smak i fråga om konsc, kläder och gascronomi , orcografi med mera. 

Dec scrängc pompösa men scrikca bordec var förvisso en fin födelsedags
presenc. Dess form och funkcion säger någoc om både mottagarens och 
givarnas särprägel och bär vittne om ett rike kulcurellc och sä llskapligc 
näcverk - ett scycke lundensisk personhiscoria, och samcidigc ett cecken på 
Scen Bromans uppskaccade posicion i dec svenska 1900-calecs musikaliska 
hävder - långe före ev-åldern . 
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NAMNEN PÅ BORDET, ALFABETISKT SORTERADE PÄ EFTERNAMN 

Arthur Adell Hugo Granvik Rita Rasmussen 

Aksel Agerby Hjalmar Gullberg Åse Ricardo 

Tage Ahlden Knudåge Riisager 

Hugo Alfven Sven Hansson Hilding Rosenberg 

Adolf eller Carl-Olof Anderberg Josef Hedar Matti Rubinstein 

Gunnar Andersson Sven Hedin 

Ingvar Andersson Elsa Heyman Bo Sahlin 

Lilian Andersson Heyman Harald Schiller 

Birger Anrep-Nordin Brita Hjort Karström Toivo Schroder 

Ritva Aro Ann Mari Hommerberg Karen Schulz 

John Arrhen Sigge Hommerberg Hans Henrik Schön 

Åke Askner Gustaf Adolf Hårde Henry Skjaer 

Kurt Atterberg Anders Sten 

Gerda Johansson Sverre Storchhammer 

Frans G. Bengtsson Johan Albin Johansson Åke Sällström 

Johan Bentzon Ivan Jordell 

Svante Berger Erik Jönsson Emil Telmanyi 

Astrid Berwald Anette Telmanyi 

Per Björkman Arvid Karlson Johanna Thomaeus 

Axel Boberg Gösta Karström 

Aron Borelius Jenny Kofoed Elsa Ulfsparre 

Efraim Briem Ulfsparre ytterligare 

Erik Broman Lars-Erik Larsson två gånger 

Per Lindfors 

Lena Cederström Olle Lundskog Guida Vecchi 

Sven Crona 

Charlie Cöster Lillie Malmquist Nils Gösta Wallengren 

Tor Mann Astrid Wedel 

John Degerberg Elof Munck af Rosenschöld NilsWedel 

Märta Munck af Rosenschöld Waldemar Welander 

Erik Ekelund Eric Westberg 

Martin Wilhelm Emond Ludvig Nilsson Bertil Wickman 

Titti Emond Wiwen Nilsson OscarWinge 

Per Erlanson Ernst Norlind Dag Wiren 

Josef Norman Wiatcheslaw Witkowsky 

Gunnar de Frumerie Hilde Nyblom Märta Wiwen-Nilsson 

Gösta Nystroem Waldemar Wolsing 

Karl Gerhard Magens Wöldike 

Karl-Ragnar Gierow Sonja Pedersen 

Herman Gotthardt Fritiof Nilsson Piraten 
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tidsdagarna, Kultu
ren 2009. 

Populär musik har funnits i Lund lika länge som uppskattande öron 
har sam lats i staden. Vad som va rit populärt är dessvärre svårare att 

fånga, ljuden frå n gångna sekel är sedan länge bortklingade. Att bevara 
ljud blev förs t möj ligt under 1800-raler med T homas Edisons fonograf som 
det mest kä nda exemplet. M usik kunde fortleva genom tex t, noter och 
traderande, men själva ljudet va r och förblev flyktigt. Särskilt i norden är 
medeltida nedteckninga r sparsamma och medeltidens musikhistoria skrivs 
fra m förallt uti från kontinentaleuropeiska förhållanden. 

M usiken i det medeltida samhället hade en tudelad ställn ing. Flerstämmig 
sång på latin kä nnetecknade den kyrkliga musiken som framfördes i ka te
d raler och kyrkor som del i mässlitu rgin, medan det även spreds en världslig 
musik bland folken på modersmål, där ballader i trubadurtradition rimligen 
även nådde nordens städer, inte m inst inom den hanseatiska kultu rkretsen. 
Åtminstone under senmedeltiden ku nde vand ra nde musika nter räk na med 
möjligheter till försörjning under fes ter och i samband med bröllop. 

Sången kom också att ackompanjeras av instrument. Blåsinstrument som 
flöj t och skalmeja, stråkinstrument som fiddl a, rebec och vevli ra jämte 
trummor va r vitt spridda instrument under medelt iden, om än med va ria
tion på den sociala samhällss tegen och över rid . Dessa är instru ment som 
möter oss än i dag, när medeltida musik rekonstrueras i samband med me
delridsmarknader och andra former av återskapande av den medeltida ljud
världen. Man bör dock vara medveten om att den medeltida uppfa ttningen 
av ljud och därmed musik sannolikt var annorlunda än dagens. M usikarkeo
logen Cajsa S Lu nd använder begreppet "ljudredskap" och betonar vikten av 
fö rståelse för ljudalstrande i det fö rindustrie lla samhället, både som magisk 
kraft och som funktionellt lockrop. En annan inblick i den medeltida ljud
bilden ges med kyrkklockans ställn ing, där den fö rutom korset, va r en av 
kyrkans all ra viktigaste attribut. Lund var den kyrkotätas te staden i Nord-
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europa under medeltiden och klockringningen blev inre bara stadens, 
uran hela lundaslättens ljudbild. Betydelsen av kyrkklockor påvisas också 
av fy ndet av klockgjutning intill en av de första sravkyrkorna från mitten 
av 1000-taler i Kattesund, vilket betonar att kyrkklockor va r ett mycket 
viktig t inslag redan från stadens begynnelse. 

I likhet med sången har de fles ta "ljudredskap" från medeltiden inre 
beva rats till våra dagar. Endast i lyckosa mma fall bevaras organiskt mate
rial, och därför är de flesta instrument som inbegriper trä, läder och senor 
numera borra och har inre kl arar resan i den tidskapsel som de medeltida 
kulturlagren utgör. D ärför är det va nligaste förekommande föremålet i 
den lundaarkeologiska samlingen just ett "ljudredskap", nämligen den så 
ka llade vinaren. 

Vinaren eller "brummaren" va r ofta tillverkad av ett fo tben från svin 
och genomborrades med ett hål. I hålet träddes någon form av snöre som 
kunde hållas med va rdera handen och genom att tvinna upp snöret och 
sedan låta benet snurra med- och motsols i hög hastighet, kunde ert brum
mande läte frambringas. D et är kanske tveksamt om föremålet användes 
i musikaliska sammanhang, det va r kanske lika mycket en leksak för 
fö rströelse. Likväl var den mycket vanligt fö rekommande i det medeltida 
Lund och har återfunnits i mer än ert hund ratal. 

Ett annat ljudalstrande fö remål ä r mungigan, som är känd åtminstone 
frå n högmedeltiden i norden och som brukar tillskrivas tiggarmusikanter 
och folkligt nöje. I Lund har endas t ett knappt tiotal påträffats, så instru
mentet verkar inre ha haft någon större spridning eller popularitet. Via den 
senare folkmusiken har mungiga n näs tan kommit att bli synonym med en 
klichea rrad ljudkuliss för medeltiden . 

Den lundaa rkeologiska samlingen innehåller också blåsinstrument, cirka 
tjugofem flöjter i främst ben men även trä, och ett tiotal visselpipor. Fram
fö rallt ben flöjtern a uppvisar flera fin gerhål, varvid någon form av skala 
kunde ås tadkommas. D e är kända redan under vikingatiden från exempel
vis Birka, och i Lund fö rekommer de redan från 1000-raler. I öv rigt finns 
några få stämskruvar till stränginstrument och ett förmodar rassel, det vill 
säga järnstenar som fogars samman t ill något som kan liknas vid en skallra. 

T ill sist måste själva praktföremålet från tidig medeltid omnämnas, 
nämligen fy ndet av den så kallade Lundapipan, en spelpipa av fläder med 
fyra fin gerh ål, som med största sannolikhet har tillhört en säckpipa. Säck
pipan va r ett populärt instrument under medeltiden i Europa och här har 
vi alltså det äldsta nordiska fyndet, vars toner säkert var lika rrollbindande 
då som idag. 
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M an kan urskilj a tre olika trender och fenomen som är tydliga när 
det gäller ungdomars musikskapande och musikanvändande under 

de senaste åren. För det första hur den teknologiska utvecklingen föränd
rat fö rutsättningarna, för det andra musiktävlande och för det tredje 
musikfestivaler. 

Musikkonsumtion idag och imorgon -
teknologisk förändring och nya lyssnarvanor 
U nder det senaste decenniet har musiklivet kännetecknats av snabba och 
genomgripande förändringa r. Den teknologiska utvecklingen inom fram
fö rallt det digitala området har medfört att ungdomar idag har helt andra 
möjligheter att skapa och lyssna på musik. Idag är det betydligt billigare 
och enklare att framställa och marknadsföra musik själv, både professio
nellt och privat. Etnologen O we Ronström talar samtidigt i boken Fram
tiden är nu - Kultursverige 2040 om en "timglaseffekt" som innebär 
en blandn ing av storskalighet och småskalighet, där "mellanskiktet" för
svinner. Nä r den mesta musiken finns enkelt tillgänglig här och nu och på 
en mängd olika sätt skapas en bra grogrund för särintressen och nischade 
kulturaktiviteter. Samtidigt är det framföra llt de största aktörerna som har 
förm åga n att få genomslag i mångfalden. De som bli r lidande är verksam
heter som varken är stora eller små, det kan gälla alltifrån musikföreningar 
till ski vbolag och konsertlokaler. 
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Förändringarna har också medfört nya musikvanor bland ungdomar. 
Enligt en brittisk undersökning 2008 gillar ungdomar i åldern 14-24 

musik mer än tidigare generationer. Att dela, rekom mendera och kopiera 
musik uppfattas som viktigare idag. Cirka 90% av dem som sva rade i 
undersökningen ägde en mp3-spelare med betydligt fler låtar än flertalet 
män niskor hörde under en livs tid fö r roo år sedan. 95°/o av dem som 
sva rade kopierade musik på något sätt (Bahanovich & Collopy 2008). 

Dessa förhållanden har inte förä nd rats nämnvärt. Dock har den illegala 
nedl addningen minskat till förmån för "strea ming on demand" dä r den 
svenska succen Spotify är den klart lysa nde stj ärnan. I mattermer brukar 
man förklara detta som en buffe där man har tillgång till "allt" 

D igitaliseringen har medför t nya sätt att tillgodogöra sig musik ge
nom mobiltelefoner, iPhone, mp3-spelare, iPod etc. Men den förändri ng 
som ka nske inneburit mest för ungdomar är de sociala mediernas etabler
ing. Facebook, Myspace, Last FM och bloggar har idag en stor betydelse 
för hu r man talar om och lyssnar till musik, hur musik sprids mellan 
ungdomar och hur man presenterar den musik man skapat. Idag 
skickar inte band in sin musik till skivbolag längre, de hänvisar till 
Facebook. 

Många menar att unga musiklyssnare idag liksom tid igare utveck
lar starka känslomässiga band till art ister, men idag fö rväntar de sig 
och kräver en mer ind ividuell behandling. De är vana att kun na ha 
en upplevd personlig relation med artister genom till exempel Twitter, 
Facebook och bloggar. Vissa hävdar till exempel acc Robyns fra mgånga r 
t ill del kan tillskrivas hennes professionella arbete med sociala medier. 
Men samtidigt är det int ressant att fundera över hur denna relat ion ser 
ut jäm fö rt med tidigare. Hur starka är de känslomässiga banden genom 
Facebook, communities och Facebook/Twitter jäm fö rt med "gamla tid
ers" fa nklubbar och dedikerade musiktidningar. 

Den digitala tekn ikutveckl ingen har möj liggjo rt tätare kontakter och 
snabbare uppdateringar för musiklyssnare och fa ns när det gä ller vad som 
händer i deras favori tartis ters karriär och liv, även när de inre är första
sidesnyheter med nya album och rurneer. Det fi nns numera till exempel 
möjligheter för fa ns att skriva nyheter och historier kring sina art ister på 
artis ternas hemsidor, och saj ten LastFM har lanserat en "Taste-o-meter", 
vil ken fungerar som ett slags "datingservice" baserad på vad man gi llar 
för musik. Intresset för det sociala samspelet kring musik ser vi även i etc 
annat fenomen som få tt allt större genomslag under senare år, nämligen 
tävlandet som "reality show" 
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Idol - musiktävlande som socialt spel 
Under senare år har vi secr en ökning när det gäller musiktävlingar. Idol
konceprer är en världssucce och fångar en mängd ricrare. Gru ndkonceprer 
handlar om överraskn ing och uppräckt. Vi vill överaskas av fantastiskt 
goda sångare, som brittiska Susan Boyle vars första audir ion rr:e april 2009 

hade en otrolig genomslagskraft genom Youtube där den sågs av miljontals 
ricrare första veckan. Hennes efterföljande album är det mest så lda av en 
debutant någonsin i Storbritannien och av en kvinnlig debutant någonsin 
i USA. Susan Boyle personifierar vår starka fascination för den asku nge
liknande framgångssagan. Acr från en undanskymd plats i tillvaron få sin 
chans och helt plötsligt ha hela världen för sina föcrer. Det sensationella 
och oväntade genombrocrer där artister "kommer ifrån ingenstans" är ecr 
återkommande tema inom populärmusik (jfr Lilliesram 2006). Och detta 
verkar vara något som vi alltmer förtrollas av, vi lket jag tror har att göra 
med acr vi idag i större utsträckning ser och förstår acr det skulle kunnat 
gälla det egna jaget. Genom Interner finns fler (och inre minst billigare) 
kanaler och större chanser för "van ligt folk " att bli kända, vilket inre 
minst den så kallade "bloggosfären" visar. 

Ti llbaka till Idol: Genom tv-sändningarna får vi följa mestadels ung
domar som sjunger en lår inför en jury bestående av rutinerade musiker 
och branschmänniskor där de omedelbart och skon ingslöst bedöms in fö r 
tv-tittarna. Dem vi framförallt får se är de som lyckas och de som totalt 
misslyckas, sällan de som är genomsnit tliga och helt ok. Tanken är acr 
vi ska överraskas av de duktiga och hitta någon att sympatisera med och 
heja på under de fortsatta urtagningar som följer. Men tanken är också att 
vi självbelåtet ska gotta oss år dem som inre kan sj unga och som uppen
barligen inre hade självinsikt nog att låta bli att ställa upp. Vi förfasas över 
bristen på sångförmåga, utstrålning etc. Men vi blir också irriterade på 
juryn som går alltför hårt år vissa deltagare. Genom kontinuerliga rv
sändningar och uppdateringar på hemsidor kan vi följa deltagarnas liv. När 
det gäller Ido/kan man på rv4:s hemsida se klipp från tv-framträdandena, 
få en inblick i vad som händer bakom scenen, höra kommentarer från 
jurymedlemmarna med mera. Och även om tävlingen 2010 är slut så "kan 
du frossa i årets roligaste, galnaste och till och med läskigaste klipp här på 
Idolsajren." Rubrikerna påminner starkt om den så kallade skva llerpres
sen. Musik är en social verksam het. En vikt ig komponent i denna sociala 
verksam het är mötet med musik och människor. Inre minst mötet med det 
som vi sa mtidigt känner igen och det som är överraskande. I detta sam
manhang har musiktävlingar likt Ido/visar sig vara ett vinnande koncept. 
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Festivalexplosionen 
"Festivalexplosion", "Festivaldöden", "Festivalbubblan" eller "Festival
kris" har varit återkommande diskussionsteman i den svenska pressen de 
senaste somrarna. Diskussionerna baseras på musikfestivalernas stora och 
ökande antal de senaste åren och att konkurrensen därför skapar utslag
ning, osäkerhet och en föränderlig marknad. Åsikterna, analyserna och 
spekulationerna sköt ytterligare fart när så Hultsfred, "festivalernas urmo
der" som en betraktare kallade den, ställde in sommaren 2010. Självsäkra 
konstateranden, baserade på efterklokhetens exakta och precisa kunskap, 
analyserade varför Hultsfredsfescivalen och andra festivaler hade så svårt 
att få saker och ring att rulla. Orsakerna och förklaringarna därtill har 
skiftat över rid. De senaste åren har det framförallt kretsat kring förkla
ringar som kraftige ökade gager för etablerade artister som kompensation 
för minskad skivförsäljning och en monopolliknande situation när det 
gäller bokningar och agenter inom livemusikbranschen. Fler arrangörer 
medför att det unika försvinner då publiken kan se samma (svenska) art is
ter på en massa olika platser. En annan förklaring har varit att arrangörer 
med andra utgångspunkter och möjligheter konkurrerar ut musikfesti
valerna. Ti ll exempel kommuner som har god ekonomi och därmed kan 
locka med gratis inträde. Ytterligare en förklaring har varit att livemusik
bolagen genomfor egna arrangemang som andra arrangörer, inte minst 
föreningar, har svårt att matcha. Sverige är ett litet land och konkurrerar 
om de stora artisterna med starkare aktörer i Europa. När festivalerna 
alltmer blivit var mans angelägenhet har de också utvecklats till generella 
fest- och mötesplatser där musiken inte är det viktigaste. 

Folkfester med musikinslag (läs stadsfestivaler) har konkurrerat ut 
många musikfestivaler samtidigt som många musikfestivaler fallit for 
frestelsen att bli mer av folkfester för att överleva. Detta har resulterat i 
ytterligare konkurrens till följd av de minskade skillnaderna mellan fes
tivalerna. Det vi ll säga festivalerna liknar varandra alltmer innehållsmäs
sigt. En orsak som också lyfts fram är att bättre standard när det gäller 
boende, mat och hygien blivit viktigare, vilket konkurrerat ut många av 
de så kallade "campingfestivalerna" på landsbygden. Dollarkurser och 
finanskriser har också lyfts fram som viktiga orsaker till svårigheter att 
överleva ekonomiskt. 

På 1940- och 1950-talen kretsade ungdomens nöjesliv och livsstilar i hög 
grad kring dansbanorna i folkparkerna. Genom folkparkerna kunde ung
domar i hela Sverige ca del av en internationellt framväxande ungdoms-
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kultur i form av musik, dans, kläder, jargong och så vidare. Folkparken 
blev ett fö nster mot vä rlden (jfr Frykman 1988). H är skapades och synlig
gjordes ungdomsgenerationens kultu r. 1959 genom fördes till exempel 39 
arra ngemang med nästan 40 ooo besökare i Hultsfreds Folkets park. Från 
1960-talet och framåt spelade en mängd stora nationella och internatio
nella artister som H oola Bandoola Band, Cornelis Vreeswijk, Kinks, H ol
lies och Steppenwolf i svenska folkparker som den i Hultsfred . Men under 
1980-ta!et började fo lkparkerna få det svå rt . Konkurrensen frå n andra 
nöjen ökade liksom gagerna (intressant att notera är likheten med diskus
sionerna de senaste åren där festivalernas svå righeter också bland annat 
fö rklaras med ökad konkurrens och höga gager). I slutet av 1990-talet va r 
krisen uppenbar. Alla gratisfestivaler och scadsfestivaler ansågs ta död på 
de svenska fo lkparkerna. Stadsfestivaler hade ett större upptagningsom
råde och d rog en större publik än folkparkerna. Som rarnas typiska musik
turneer gick från festival cill festival iscällec för från folkpark cill fo lkpark. 
Farhågor uctryckces acc landsbygdens nöjesliv utarmades . Resulcacec blev 
acc fo lkparkerna en rid satsade på dansband och barnakciv icecer fö r acc 
överleva men inre heller denna inriktning fungerade i längden. 

Men det var inre enbart i städerna som denna cyp av fes tivaler 
etablerade sig. Enligt en beräkning från Kommunförbundet hade va r 
tredje svensk kommun i slutet av 1990-calec någon form av (musik)fesci
val. D ec var alle ifrån evenemang i mångmiljonklassen som Vattenfestiva
len i Stockholm, Malmöfestivalen eller Skelleftefestivalen till Sommarrock 
i Svedala och Virserums musikdagar. En viktig ingrediens i profi leringen 
och marknadsföringen var dec folkli ga och den kulturella mångfalden där 
det skulle finn as något fö r alla. Framställningen av festiva lerna påminde 
starkt om bilden av gårdagens svenska fo lkpark som ecc nöjes- och fr itids
område fö r alla med allt från mer fi nkulturell samhällskritisk dramati k 
i fo rm av Strindberg, Lagerlöf, Tolscoy och Ibsen till revyer, cirkus, 
komedier, lustspel, sångpjäser, musikaler, jonglörer, kuplettsånga re och 
dåtidens stj ärnor, bondkomikerna. 

Musikfestiva lerna är betydligt fl er idag och de ingå r som en del i 
alltfler ungdomars liv. Festiva ler utgör en del i uppväxt och vardagsliv 
fö r ecc större antal ungdomar. M usikfescivalerna har bl ivit allmängods 
och de är inre längre huvudsakligen en angelägenhet för olika subkultu rer 
och hängivna musikälskare. D ags- och kvällstidninga rnas rapportering är 
om fa ttande. Festivalernas vä l och ve avhandlas i alle från Dagens Industri 
till Sveriges televisions Kulturnyheterna. Festiva lguider och reportage 
publiceras i en mängd fo rum, inre minst på nätet. 
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Samtid och framtid 
Vilka lägesa nalyser och spådomar fö r framciden kan man då drisca sig 
till att göra? D et ä r framfö rallt en tendens som fö refaller bli tydligare 
och tydliga re och som få r konsekvenser på en mängd områden inom 
musiklivet. Det handlar om olika aspekter av tid . Det handlar om att 
tidsrymden har krympt avsevä rt sedan den tid då man såg en a rtist på 
en konsert, hörde en a rtist på radio eller fick tips genom kompisa r och 
därefter rusade till skivaffä ren för att köpa skiva n, alternativt bestä lla 
den från någon postorderfirma. Ofta fick man vä nta några dagar, hämta 
skiva n och rusa hem för att spela den. Idag är det möjligt att leta fram 
och lyssna t ill musik dygnet runt i en slags realrid. Man är bara några 
klick borta från det man vi ll ha och man får det mer eller mind re 
omedelbart. 

Men detta är enbart en sida av tidsaspekten. Förutom tid i bemärkelsen 
has tighet så handlar det om tid i termer av ålder. Både människors ålder 
i sig, generation och tidså lder. D et handlar även om rid och ålder indelar 
i perioder och skeenden. 

Att cill exempel marknadsföring av musik, musik i olika medier eller 
vid musikevents vä nder sig cill en un g publik ä r inger konstige egentli gen, 
så har det va rit länge. Men fråga n är om det inte blivit alle tydliga re? 
Idol blir alltmer likt en dokusåpa, P3 Gulds programledare får kritik för 
en barnslig framtoning, Melodifestivalens om fo rm ande genom C hrister 
Björkm an har gjort programmet mera ungdomligt. Men samcidigc visa r 
topplistor, fö rsä ljningslistor och den allt starkare nostalgitrenden en 
annan tendens. Vad beror detta på? Journa listen Jenny D amberg sät-
ter fingret på en viktig orsak: "Popkulcuren å ldras, publiken med den. 
M änniskor blir inte bara äldre, utan samtidigt intresserade av att känna 
sig unga längre. D eras ungdoms artister får därmed finn a sig i fö rlängd 
livslängd . N ostalgi ä r en bergsä ker cillväxcbransch" 

Samtidigt som "popkulcuren" och dess brukare blir äldre så fö rstärks 
det ungdomliga, vilket fö refaller lite motsägelsefulle och märkligt. Det 
rycks som om cvå olika tendenser är verksamma samtidigt. Å ena sidan 
en sträva n acc föry ngra, att hänga med, acc fö rnya och hela riden va ra 
"up-to-dace" Å and ra sidan en strävan att blicka tillbaka, att återupp
liva, acc återbruka och åcerucge med hänsyn cill både en ä ldre och yngre 
publik. Cornelis Vreeswijks liv gestaltas på film av dec norska rockbandet 
Titrbonegros sånga re, Ga mla artister som Plu ra från Eldkvarn får en revival 
just genom att vara cool ga mmal gubbe och laga mat i tv med betydlig t 
yngre och hecare arciscer som H åkan H ellström. Tv 4:s Så mycket bättre är 
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en publiksucce både bland äldre och yngre. H är möts olika musikaliska 
genrer och tidsperioder genom art is ter som Petter, Lill Babs och C hrister 
Sandelin. 

De processer man kan se leder till att tids- och åldersaspekten para
doxa lt nog verkar bli både allt viktigare och allt mer ovidkommande. 
Men den ä r viktig eller ovidkommande i o lika sammanh ang. Problemet 
verkar dock vara att det ä r svå rt att bedöma när det är viktigt och när det 

ä r ovidkommande. D et paradoxa la ä r att när ålder inte spelar samma roll 
längre så blir det än viktiga re att antingen tydligt fokusera på ålder eller 
försöka undvika det. Allteftersom det blir svårare att "å ldersbestämma" 

musiken blir det också allt viktigare att göra det för vissa aktörer. Det 
svåra, och sa mtidigt viktiga, verkar vara att med eller utan ålderspro
filering framstå som coola. Det kan vara denna svårighet som gör att de 
mest framgångsrika festivalerna i Sverige inte uttryckligen profilerar sig 
åldersmässigt. Trots att en viktig anledning till deras fram gå ngar ligger 
just i fö rmåga n att locka både yngre och äldre. Fortfarande defini eras 
festivaler framförall t som ungdomsfenomen. Anledningen till att exem
pelvis Sweden Rock lyckats, handl a r om att genren hårdrock förenar över 
generationsgränserna. Inte att detta egentligen är, eller skulle kunna va ra, 
ett mer generellt fenomen. D ärför tror jag att det i framtiden uppstå r fl er 
festivaler fö r en äldre publik och att de som finn s också kommer att tona 
ner ungdomlighet och ungdomlig t leverne mer och mer. 

Jag tror att vi i framtiden kommer att se att generacionsöversk ridande 
blir minst lika viktige som ungdomlighet. Det vill säga att festivaler till 
exempel kan marknadsföras mot olika åldersgrupper på olika sätt och 
d är å lder betyder olika saker: både det senaste och det nosta lgiska. En 
annan para llell tendens eror jag blir att den snabba förslitningen , som vi 
till exempel kan se beträffande /do/-a rtiscerna, kommer att fortsätta och 

snara re öka. Timglaseffekcen kommer hä r att visa sig alltmer. Det vill 
säga att ett fåtal artister nå r storska lighet och har möjlighet till fö rl ängd 
livs längd. Men samtidigt kommer också förutsättningarna och uttrycken 
för småska lig mångfald fortsätta att öka. 

Festivalsomrtldet, Hultsfred. 
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Va r ä r det möjlige att hämta kunskap om musikens roll i gå ngen 
tid? N är skri ftliga kä llor saknas kan bilderna hjälpa oss. Genom 

analys av kalkmålninga rn a i vå ra kyrkor ha r musik fo rskarna kunnat 
belysa medeltidens musikkultur. Gå r vi längre fram i tiden cill 1700- och 
r8oo-calec stå r väggmålninga r och bonadsmålninga r som sattes upp om 
julen i södra Sverige till tj änst. I sin bok Här är spel och dans (2009) har 
lngebj0rg Barch Magnus lyft fram etc flödande anta l musikmotiv inom 
det folkliga måleriet. H är skall vi scanna vid etc av hennes exempel, en 
bonadsmålning av A nders Eriksson i Ås från r819 , som föres täller glas
bergec och kä rleksträden. D en tillhör sedan 1977 Folklivsarkivet i Lund 
och utgör nu blickfång i Kulturens utställn ing Folkkonst och design som 
våren 2010 byggdes ut med en avdelning om bröllop, etc tema som fick 
hög aktu alitet genom kronprinsessan Viktorias fö res tående vigsel. 

Motiven 
Liksom Viktori as och Daniels väg till äktenskapet va r lång så skildra r 
bonadsmålningen, hur unga män och kvinnor i bö rj an på 1800-talet fi ck 
kämpa för att nå sina drömmars mål - och likväl inre alltid nådde det. 

Bonadsm'ålaren fra mstä ller på etc burleskt sätt livsvägen som etc halt glas
berg. Flickorna , eller "mökäringa rna" som de ka llas i bildtexten, fö rsöker 
dra en m otsträvig tjur uppfö r glasbergec. Lika stort besvä r har ungka rla r
na med en sugga. G lasbergec är målat i ka lla fä rger och en pipa rök tycks 
ge ungdomarna den enda stimulansen. A nnorlunda är det i det övre bild
fä lcec. D är ä r det sommar och va rme, blommor och gröne. I etc träd längst 
till vä nster sitter en elegant klädd dam, i etc ann at längst till höger står en 
ung kavaljer. D eras kläder visa r att den socia la nivå n här är en annan än 

kring glasbergec. D en unga damen fäs ter uppmärksamheten 

GU\SBERGET OCH KÄRLEKSTRÄDEN I I 



på sig genom art spela på ert kvinnligt formar instrument, som Barrh 
Magnus beskriver som rill hälften lura och rill hälften violin. Flickans 
manlige moarje i det and ra t räder blåser virilt i en trumpet. De ljuva 
tonerna har lerr en man respektive en kvinna till träden och de fö rsöker 
locka ner de båda musikanterna. Der är inre trädens höjd som står 
hindrande i vägen utan snara re den sociala distansen. Bara den bästa 
fri aren duger. De båda paren mirr på berget har däremot redan kommit 
varandra närmare. Der ena rycker rentav arr "på denne berg är lus rigr ril 
at wara och under dessa träd os med war annan para." Bonadsmålaren 
har alltså med sin pensel få ngat giftasmogna ungdomar både i det hårda 
va rdagslivet och i det ljuva kärlekslivet. Som helhet spelar bonadsmål
ningen på motsatser: vinter och sommar, pojkar och fl ickor, giftas lystna 
och motvi lliga, manliga och kvinnliga instrument. Yrligr serr kan bonads
målningen verka ekivok. Men på err djupare plan är det tvä rtom. Vad 
Anders Eriksson vill fra mställa är äkrenskaper som ideal enligt gammal
lurhersk ideologi. Err annat av hans centrala motiv är bröllopet i Kana, 
som fra mställ s som err småländskt bondbröllop. Dansen efter måltiden 
leds där av två spelmän, den ene med violin, den andre med err bl åsinstru
ment. 

Effekten 
Anders Eri ksson har ibland kallats humoristen bland bonadsmålarna. 
Även de allva rl igaste bibelmotivens personer tecknar han med ljusa, har
moniska drag. När han hämtat sina motiv utanför bibelberärrelserna har 
han inga häm ningar. I Långaryd i Småland, där bonaden förvä rvades av 
den kände samlaren Abra ham Sjögren, sarres den upp i en stuga som gäs
tades av danska jägare. I err brev heter det: "Vi grinede og trak Farbror 
[Abraham Sjögren] dermed, som slog sig paa laarene og vrinskede af !arter 
over at hans Wendela var kommen saadan af sted. Affairen var Aarsag ril 
mange Drillerier. " 

Sedan bonaden ärvts av Tuk Elmquist i Köpenhamn, son till en av 
de danska jäga rna, heter der i err brev till honom: "Igenom Aarene har 
den givet Stof til mange muntre Samtal mellem Din Far och mig, - af 
og ti! ci terer vi 'om alle träden så rara fr ugrer bu ro.' Den maa ve! sies ad 
ligge noget utover gränsen for, hvad man nu om stunden smykker sine 
sruer med og er morsam med. Du kan maaske have den haengende bag 
et rullegardin" Men tvärtom kom bonaden i Köpenhamn att glädj a en 
stor publik. O mkring 1945 visades den svenska fi lmen Ett spel om en väg 
som till himmelen bär på Grand-rearrer, en biograf med hög kultu rell 
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standard. I en köpenhamnsridning bad rearerdirekrören allmänheren arr 
få låna bonadsmålninga r för arr smycka foajen. Fasrän glasbergsbonaden 
inre va r helr i sril med dalmålninga r avvisades den inre. "Men på den 
anden side blev dens mesr rea lisriske erorik bild da:kker med en slags 
'forkl a:der' på en meger fiks måde." 

Sedan bonaden kommir rill Folklivsarkiver 1977 bad Bengr afKlinrberg 
arr få använda den som omslagsbild till Fula visboken. 50 folkliga erotiska 
visor som han höll på arr ge ut tillsammans med C hristina Mamson. Men 
denna gå ng valde förlaget att zooma in just den deralj man dolt i Köpen
hamn. Tiderna förä ndras, och vi med dem! 

Förlagorna 
Medan de sydsvenska bonadsmålarna näs tan uteslutande målade bibliska 
motiv tog sig Anders Eriksson i Ås frih eren att även återge vardagliga 
händelser som en marknadsresa. Medan detta motiv kan ha målats på fri 
hand har kärleksträden hämtats från ert kisrebrev tryckt i Sk indergaden 
i Köpenhamn, låt vara atr persongalleriet reducerats. "I kistebrevets högra 
del ser man två kvinnor sträcka sig upp mot trädets grenar, där det sirrer 
en grupp män. En av männen i trädet hå ller ett långt, pommerliknande 
blåsinstrument med grepphål och fonranell, och till höger i trädet sirrer 
en man och spelar ett stråkinstrument. Det ser ut som en mycket liten 
cello - inre sä rskilt realistiskt återgivet. I bonadsmålningen har 'pommern' 
blivit en trumpet med röret i slinga medan stråkinstrumentet har borr
rationaliserats. T ill vä nster i bilden ser man två män sträcka sig trånande 
mot kvinnorna i kvinnoträdet. En av kvinnorna knäpper på en luta. Fö r
mod ligen är det err sådanr kisrebrev Anders Eriksson har kommir över 
och det är sannolikt en sådan knäppt luta med dess rundade korpus som 
han i bonadsmålningen har 'översatt' rill ovan beskrivna besynnerli ga bild 
av stråk- och knäppinsrrumenr; målaren har fö ljt förlagan beträffande 
instrumenrers form och spelsätt, men lutan har varit så pass okänd för 
honom arr han inte rikrigr har förstårr hur han skulle årerge den . I srället 
har han givit den flera av fiolens kännetecken - err insrrument som han, 
och rimligen också hans avnämarkrets, har varit mer förtrogen med ", skri
ver Barrh Magnus. 

Kärleksträdsmotivet hade utvecklats under barocken efrer err italienskt 
motiv från 1517 av Dominicus Campanola: "Arbore di frurri dell a fortuna." 
Der har längre fram på 1800-ta let tryckts som kisrebrev både i Lund och 
Jönköping. G lasberger har mycket ålderdomliga rradirioner och har bland 
annar rolkars som en omöjligherssymbol. Anders Erikssons bonadsmål-
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Kistebrevsliknrrnde 
trdsnitt, Kungliga 
biblioteket. 







ning visar sig årergå på rvå kisrebrevsliknande rräsnirr uran å rra l och 
proveniens i Kungliga biblioreker. Texrerna framsräller ungkarlarnas och 
ungmörn as dumher arr inre ra emor de äkrenskapsanbud de fårr i sin 
ungdom . Anders Eriksson har avsrårr från arr namnge de sex personerna 
och byrr ur gerabocken mor en sugga. D essurom lårer han en kvinna rid a 
på rjuren och en man på sugga n och han drar sig inre heller för arr i såväl 
bild som rexr anryda kopularionsakren. Såvä l rjuren och gerabocken som 
suggan är djur som symboliserar den sexuella alsrringskrafren. På kisrebre
ver finn er man också en fiolspelande man bakom bocken. Musiken skulle 
uppenbarligen underlärra fä rden uppför glasberger. Men spelmannen har 
inre Anders Eriksson få rr plars rill. 

Lusrigr nog ha r E rnsr Leonard Bosaeus i Tafwel Galleri från stugor 
i Dalom I870-I872 avbildat en målning av Hjelt Per Person från 1843 med 
mökäringa rna. Vi har därigenom goda möjligherer arr studera hur en och 
samma förlaga kunnat urnyrrj as inom två olika fo lkkonsrområden. I båda 
fa llen har motiven anpassats till målartraditionen inom de två områdena 
samtidig t som Anders Eriksson och Hjelt Per Persson givit sin personliga 
urformning av motiven. Medan Anders Eriksson avbildar båda kiste
breven har da lmåla ren i stä ller kombinerar bilden av kvinnorna på glas
berger med ungdomskva rnen där de ga mla gummorna maldes om rill 
unga flickor. Som sa mmanfa rrande omdöme skriver Sva nre Svärdsrröm 
rill mig, arr A nders Erikssons bonad "framsrår för mig i all sin origina lirer 
och fä rgglädje - err unikr konsrverk såvä l i sin mäsra res produkrion som 
i svensk folkkonsr" 

Glasberget och kiirlekstriidet. Utsnitt ur bonadsmålning av Anders Eriksson 
i As, Folklivsnrkivet, lund. 

Målning av Hjelt Per Person, Dnlnmn, från I843. 
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Maj Nodermann 

Orglar, förlag och 
egen opera! 
Domkyrkokapellmästaren Preben Nodermann 
1867 1930 

FÖR EGÅEN DE 

UPPSLAG : Bellinis 
Romeo och }ulietta 
framfors i villa 
Bokebo, lund 
6 december 1925. 
Här en scen ur femte 
akten. Kulturens 
arkiv CXL11. 

Preben Nodermann. 

På försommaren 1917 begav sig Preben Nodermann, som senare skulle 
komma arr bli min fa r, ur på en nosra lgisk resa från hemsraden Lund 

rill födelsesraden Hjörring på Jylland. H an va r rrörr. D er hade va rir en 
arbersam säsong. Inre enbarr på grund av domkyrkokapellmäsra rens ordi
narie arbersuppgifrer på den offi ciella arbersplarsen D omkyrkan, uran 
sna ra re av hans srora privara musikintresse, operan. H an hade skapar en 
egen musikensemble, där medlemmarn a huvudsakligen rekry rerades ur 
domkyrkokören. D erra ogillades av Domkapirler som inre gä rn a såg kör
medlemmarnas rära reperirioner av glad profa nmusik. D er ogillades även 
av husers hembirräde som sade arr "hellre sirrer jag på Lå ngholmen och syr 
säckar än brer smörgåsar hos Nodermanns!" 

D e smårr legendariska operaföresrällninga rna som gavs i der gäsrfria 
hemmer G ullebo vid Kävlingevägen recenserades i lokalpressen. D e leddes, 
dirigerades och bekos rades av domkyrkokapellmäsraren själv och fö rsed
des med kulisser och rekvisita av konservarom H ans Erlandsson, vars 

husrru ingick i musiksällskaper dä r hon sjöng sopranparrier. 
Preben Nodermann hade den rr januari 1917 fy lle 50 år. Så ngsä llskaper 

hade i hemligher repererar Offenbach och framförde, som en överrasknin g, 
andra akren av Hojfmans äventyr. Spelplanen fö r 1916-17 upprog Orfeus 
och Eurydike av G luck, Diana och Endymion av F. Paer, Bergakungens brud 
av E. H olmquisr, Rolands väpnare av A. Lorrzing och Aucasson och Nicolete 
av den danske komposirö ren Augusr Enna, som själv överva kade sirr verk, 
som vanlige rillsammans med många inbjudna gäsrer. 
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Den danskfödde Preben Noder
mann kan i någon mån sägas va ra 
ett teaterbarn. När han 19II hade 
disputerar på en studie i hymnologi 
vid universitetet i Lund observerades 
detta i den danska lokalpressen i 
hans födelsesrad Hjörring. Man 
intervjuade där äldre personer om 
någon kom ihåg gossen från 1870-

taler under rubriken "En Hjörgenser 
disputerer" Jodå: En gammal dam 
förklarade att visst mindes hon lille 
Preben och hur föräldrarna lyfre upp 
honom på ett bord där han stod och 
dansade och sjöng "og morede os 
alle" Det var alltså till den miljön 
som han återvände på sin nostalgiska 
resa till huset vid Sanct Olaigade. 
Det låg då ännu kvar. 

Det glada sällskapslivet i G ullebo 
va r inte så harmoniskt längre. Vid 
hemkomsten från Jylland noterar 
Preben helt kort "brev från Stina" 
Hustrun Stina hade lämnat make 
och 5-årig dotter, min halvsyster Elsa, 
som hade en exakt minnesbild av 
denna för henne dramatiska händelse. 
Pappa konstaterade bittert "och hon 
tog med sig min bäs te tenor! " Denne 
va r Paul Åhs, som Stina senare gifte 
sig med. 

Prebens fa r, den danskfödde Johan 
Nodermann (1837-1927), musikalisk 
och allsidigt begåvad, var på gamla 
dagar bosatt i Köpenhamn och har 
säker! igen sett flera av sonens opera
föreställninga r, även om jag inte har 
direkta belägg för det, någon beva rad 
gästbok föreligger inte. Men Johans 

Ensemblen som 
framfart Rolands 
Väpnare på Cu//ebo 
29 ju.ni I9I6. Kultu
rens arkiv CXL II. 

Kammarorgel byggd 
for Preben Noder
mann av C. B. Pet
terssons Orgel- och 
Pianofabrik i Herr
ljunga. KM 92978. 

T ILL VÄNSTER: 

Ruth Norberg som 
Tutatu, kinesisk 
prins, i Rolands 
Väp11are 29 juni 
I9I6. Kulturens 
arkiv CXL II. 

Programblad for 
Rolands Väp nare 
I9I6 och A11cassi11 
och Nicolete I9I7· 







Kammarorgel signe
rad C. 8. Pettersson 
med skuren jugend
dekor i form av rosor. 
KM92978. 

Evald Holmqvist 
till höger i Berga
k1111gens Brnd, 
som framfordes på 
G11llebo i l11nd 
21maj1916. K11lt11-
rens arkiv CXL Il. 

Detalj från orgeln. 

Dekorskiss till 
Bergaku11ge11s 
Brnd. Akvarell av 
Hans Erlandsson 
1916. KM 71453. 

egen rurnedagbok frå n 1858-1872, hans ungdoms teaterå r, har jag i min 
ägo. D en är ytterst detaljerat fö rd med datu m för va rj e ort han besökt, 
va rje roll han spelat, namngivna teaterdi rektörer, medspelare, publ ik
frekvens, bi fa ll och in ropni ngar och ekonomiskt utfa ll. 

För att kunna bilda fa milj skolade aktören om sig. Efter 1506 fö restä ll
ninga r med 182 roller lämnade han det kringflackande live t och blev 
fo tograf, den tidens modey rke. H an hade gift sig med en bomkämd 
slomfröken, Caroline Linneman (1840 -1919). D et unga paret slog sig ner 
i den jylländska res idensstaden Hjörring där de bägge barnen föddes . 1872 

flyttade de över till Sverige och H elsingborg där Johans syster H anna, gifr 
Forthmeijer, var etablerad fotogra( Johan d rev till en början verksa mhet
en med systern men öppnade snar t egen atelje med fl era filia ler. Teater
intresset lämnade man inte. Den sista noteringen om scenframträdanden 
är daterad i H elsingborg 1872 och knuten till en vä lgörenhetsinrättning. 

Johan hade som fo tograf ekonomisk framgång som tillät påkostade 
utbildninga r fö r de bägge barnen. Far och son gjorde utlandsresor till
sammans, sonen tillbringade åtta år vid Lunds universitet fra m till sin 
licentiatexamen. Dottern, den bildsköna Lilian, fi ck sin operarös t skolad 
i Köpenhamn. 

Den nedärvda lusten till teater och musik blommade ut i operan i 
G ullebo och skulle återupptagas i det m indre hemmet vid Magle lill a 
Kyrkogata 14 . De tre sista fö reställningarna blev Kärleksdrycken av 
Donizetti 1924, Demonen av Rubinstein 1925 och i december samma år 
Romeo och Julia av Bell ini. 

Det nodermannska hemmet var rikt fö rsett med musikinstrument: två 
flyglar, en svart och en vit, en orgel, en taffel, stränginstrument, flöjter, 
trumpet och trummor. D en svarta flygeln såldes 1928 då ekonomin va r 
ansträngd, taffeln skänktes till släktinga r, den vita flygel n, en Ös tlind & 
Almquist, blev den som pappa beledsagade sånga rna med under de sista 
årens repetitioner och föres tällningar. 

Orgeln var av bästa kvali tet, beställd hos den välkände orgelbyggaren 
Carl Bernhard Pettersson (1869-1927), som i Herrljunga drev en väl
renommerad orgel- och pianofabri k. D omkyrkokapell mästaren och 
orgelbyggaren va r tydligen bägge mycket nöjda över resul tate t och lät 
fotografera sig tillsammans synbarl igen upprymda av fö rslagsv is punsch. 
I samband med en utställning i Lund skrev Preben Nodermann den 
30 juli 1907 fö ljande: "Undertecknad som i egenskap av prisdomare av 
musikafdelningen i Lund 1907 kommit i till fä lle att noga undersöka sex 
kammarorglar af Herr C. B. Petterssons i H errljunga tillverkning har 
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härmed nöjet intyga att instrumenten, som enhälligt belönades med 
högsta priset, guldmedalj , äro såvä l beträffa nde ton, touche, mekanik och 
utstyrsel af yttersta beskaffenhet. På utställarens begäran tillfogar jag, att 
jag fö r egen räkn ing från Herr Petterssons fabrik i Herrljunga beställt en 
ka mmarorgel med två manualer och pedal." 1917 redovisas i en fö rteck
ning över Sveriges Pianofabrikanters fö rening 22 fö retag, grupperade efter 
sin omsättning, där Petterson kommer på åttonde plats. 

Operaföreställningarna va r inte enbart ert uttryck fö r musikglädje. 
De gav även sociala årerbjudningsmöjligherer. Nodermanns hade aldrig 
"m iddagar" av vanlig borgerlig standard. Man inbjöd istället vä nnerna 
t ill dessa operakvä llar med en enklare buffe. Det vin som serverades va r 
en billig Madeira, Cap Constanti a, där korkarna tillvaratogs för att bli en 
simdyna till mig. Det dracks dock inre tillräckligt mycket madeira, så det 
blev aldrig någon simdyna! 

I den intellektuella vä nkretsen ingick fl era professorsfamiljer: Fredrik 
W ulff och hans Jusrina, Tedde och Elisabet Hjelmqvist, Efraim och 
Gem ud Liljeqvisr. T ill de nära vä nnerna hörde universitetsbokhandlaren 
H ilmer Grönqvisr och hans A nna, apotekaren John och A ntonia Lind
gren, svärfadern från fö rsta äktenskapet konsul Hugo Lindgren i Malmö 
och den danskfödde direktören Axel Stenbjörn i Landskrona. Av kyrkans 
folk den blide domprosten Pfa nnensrill och domkyrkokomministern reol. 
d r. La rs Wollmer, som konfirmerat hustru nummer två, vigt paret och 
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döpt dottern, det vill säga mig. 
Den ständigt arbetande mång-

fres taren Preben drev också ett 
eget fö rlag, Sydsvenska Bok- och 
Musikförlaget, där han lät trycka 
egna kompositioner av både profa nt 
och kyrkligt slag, operetter och 
violinsonater, men också Lunds 
domkyrkas körsånger, inalles 109 
stycken och den egna avhandlin
gen om sakral musik. Förlagets 
alster fö rvarades i specialbeställda 

Orgelpall som hör till kammarorgeln, iiven 
den tillverkad av C.B. Pettersson i Herr
ljunga. KM 71458. 



fack indelade bokhyllor medan övercrycksupplagor av större böcker som 
den tjocka avhandlingen i hymnologi lagrades i olika garderober som det 

fa nns gott om i det ga mla huset på Magle Lilla Kyrkogata, kallat Bokebo. 

Bibliotekssidan med tre rum i fil , in klädd a med böcker frå n golv till 

tak, om fattade operabiblio teket, fo lksagosamlingen och den teosofi ska 

samlingen. Skönlitteraruren minskades d ras tiskt genom en olycksalig vat

tenskada! N ä r min mor och jag 1946, det vill säga i6 år efter pappas död, 

sålde fas tigheten och t rodde att vi lyckats tömma allt, fa nn vi y tterliga re 

ett utrymme fullpackat med böcker. D å suckade mamma och sade: "D et 

lova r jag dig att gifte r jag om m ig skall det bli med en analfa bet!" 

U nder första vä rldskrigets sista svåra å r låg operaverksamheten nere. 

D e sa mmanföll med domkyrkokapellmästarens personliga kri s med 

skilsmässa n och ansva ret som ensa m pappa. H an nödgades stänga den 

stora vi ll an G ullebo och fly ttade helt sonika in i sitt tj änsterum i söd ra 

domkyrkotornet, som va r någorlunda uppvä rmt. D en lilla dottern 

placerades hos morfö räldrarna i Ma lmö och, nä r det va r dags fö r hennes 

skolgå ng, hos apo tekarfa miljen Lindgren på Sva negatan i Lund. Först 

efter försä ljningen av det kosrnadskrävande G ullebo och fö rvä rvet av 

den mindre men opraktiska fas tigheten M agle Lill a Kyrkogata nr 14 
kunde verksa mheten åter tas upp. Preben hade då gift om sig med Karin 

Björklund-Mellin, som fö rvä ntades sköta bokfö rlaget. I tea terlive t deltog 

hon inte. 

Sammanblandningen av kyrkligt och profant fo rtsatte; när jag som 
treå ring bläddrade i konstreprodu ktioner och bet raktade Jungfru Ma ria 
ropade jag: "T itta pappa! Primadonnan ha r fått ett litet ba rn! " D etta ä r 
troligen sant. M era tveksam är jag till vad som berättats mi g i tredj e hand. 
N ågon från Domkapitlet skulle sy rli gt ha sagt att man egentligen kunde 
ha en g rammofon på o rgelläktaren. Min djupt fö rolämpade fa r skulle då 
ha replikerat: "Jav iss t, och så en vid alta ret och en på predikstolen! " Va r 
det möjligen önsketänkande eller ha r han verkli gen vågat säga det? H an 
hade dock utgivit mycket sakral musik på sitt fö rlag. 

D e sista operaförestä lln inga rna ägde rum 1925. Sedan blev det inte 

flera. Var det på grund av trötthet, ansträngd ekonomi ? Kanske, men inte 
enbart. Ett stort arbetskräva nde projekt tog nu all t intresse och all privat 

ledig tid : bea rbetningen av den betydande sagosa mlingen och att sam

manställa grupperinga r och skapa ett klass ificeringssystem. D et delades 

upp i fy ra sepa rata delar, ina lles 700 sidor. D en fö rsta utkom i928, det 

sista postumt 1930 och pappas läs te ko rrektur på dödsbädden. D etta va r 
det sista som kom ut på Sydsvenska Bok- och Musikförlaget. 
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Yvonne Andersson 

Ett operaäventyr 
Från utställning till föreställning 

FÖREGÅENDE 

U PPSLAG: 

Johan Af bäck, 
K1t!tu.rcentr11m 
Skåne, visar sitt 
djur. 

Utställningens 
läshörna används 
flitigt. 

I samband med O peraverkstans föreställning Den flygande trumman 
grundlades ett gott samarbete mellan Operaverkstan på M almö Opera 

och Kulturen. För att utveckla samarbetet ytterligare så gjordes våren 2010 

en ansökan hos Region Skåne kring utställningen Stefan Castas gröna tråd, 
tillsammans med Kulturcentrum Skåne. M ålet var att utbyta pedagogiska 
erfa renheter, och redan då fa nns iden att slutproduktionen skulle bli en 
m usi kteaterförestäl In i ng. 

Unikt samarbete 
I anslutning till Kulturens utställning Stefan Castas gröna trådhar ett unikt 
kulturpedagogiskt samarbete skapats. Syftet är ett pedagogiskt utbyte mel
lan Kulturens, Operaverkstan i M almös och Kulturcentrum Skånes peda
goger. Med sina olika kompetenser i musik, sång, rörelse, drama, historia 
och bild, ska pedagogerna gemensa mt utveckl a formerna för det kultur
pedagogiska arbetet med sä rskilt fokus på att arbeta med barn och ungdo
mar med särskilda behov. Så här skriver Kulturcentrum Skåne: "Vi tänker 
att konsten är live t. Det är det vi gör i det dagliga livet som vi vill finn a 
konstnärliga uttryck för. Det viktiga för oss är att kunna kommunicera 
med människor. Konst är hos oss all a former av uttryck som musik, rö
relse, texter, film , bilder, fo ton, skulpturer, dans, drama, teater, sång, mål
ninga r med mera. Vår sträva n är att på djupet kommunicera med andra 
genom dessa, all a våra konstnärliga språk." 

Syftet är också att utifrån utställningen Stefan Castas gröna tråd, tillsam
mans med deltagare från Kulturcentrum Skåne, arbeta fram ett material 
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som utmynnar i en fö reställning. Deltagarna är nyfi kna, positiva och stolta 
över att få va ra med i arbetet. En av de första frågo rna som med självklarhet 
stä lldes under besöket på Operaverkstan var om alla skulle få sjunga opera 
under dagen. Det utlovades och under eftermiddagens workshops genom
fö rdes kreativa improvisationer med operasång och pianoackompanjemang. 
Fantasifulla lösningar på givna utgå ngspunkter i improvisationerna ledde 
till många skratt. Mötet mellan operasånga rna och deltaga rna vidgade vyer
na hos båda parterna. Delragarna fick prova på tekni ken när man sjunger 
opera, olika röstövningar, stämningsöv ninga r med mera och operasångarna 
fick insyn i ett annat sätt att tänka och arbera. 

Stefan Castas gröna tråd 
Temat djur och natur va r en intressant utgå ngspunkt fö r det pedagogiska 
arbetet, därför passade utstä llningen Stefan Castas gröna tråd bra som in
spiration. I utställningen på Kulturen visas ett femtiotal illustrationer från 
sj u av de illustratörer Stefan Casta samarbetat med genom åren. Det fi nns 
en läshörna, en bildverkstad för eget skapande, en lekflotte, huvudbonader 
och rekvisita som stimulerar till lek. Utställningen är gjord i samarbete 
med Litteralund, en årligen återkommande bokfestival fö r barn och unga 
i Lund. 

Stefan Casta är född i Vadstena 1949 och är sedan drygt 30 år bosatt 
i Skåne. H an har skriv it ett 40-tal böcker, varav de flesta för ba rn och 
ungdomar. Gå och bada, Mister Räj Blåbärspatrul!en, Sofis bärbok, Berät
telsen om Bäverns Bollklubb och Den gröna cirkeln är några exempel på titlar. 
Djur- och naturintresset löper likt en röd tråd genom Stefans fö rfa ttarskap. 
Vid sidan om skriva ndet har Stefan många andra uppdrag. Han si tter bland 
annat i juryn för världens största barnbokspris, det svenska ALMA-priset 
till Astrid Lindgrens minne. H an undervisa r och handleder också studenter 
vid Lunds universite ts förfat tarskola. Vidare si tter han i Svenska Barnboks
akademin, på stol nummer 13. För boken Spelar död fick han Augustpriset 
1999 och 2002 mottog han Astrid Lindgren-priser. 

Ett inspirerande möte att minnas 
Alla som ska vara med i musikteaterföres tällningen besökte Kulturen för 
att både titta på utställningen och träffa Stefan Casra. Stämningen va r glad 
och uppsluppen när Stefan berättade om sin bakgrund och hu r han arbetar 
som fö rfa ttare. Stefan delade generöst med sig av sina erfa renheter och sam
talade om livets gåtor med deltaga rna i projektet. Många frågor ställdes till 
fö rfattaren: 
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l ärare tittar noga på 
de detaljrika illustra
tionerna. 

Christel Nilsson, 
11tbildni11gsledare och 
musiklärare, och Leif 
Persson, scenograf 
skapar djur. 
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-Hur gör man en bok' 

-}ag funderar först på ett tema. Det kan vara precis vad som helst. jag kanske vill skriva 

om en känsla eller är bara nyfiken på ett speciellt djur eller växt. Därefter tar jag reda 

på fakta och hämtar inspiration. Sedan funderar jag mycket och sen börjar jag skriva. 

-Kan du mycket om djur och natur? 

-Jag har lärt mig mycket under årens lopp. Men från början visste jag inte så mycket. 

Det är min nyfikenhet, viljan att veta mer som driver mig framåt. Att skriva är lite 

som att vara en detektiv. 

-Hur ser det ut på ditt skrivbord? 

-Jag har tre högar. En hög med den nästan fardiga boken, en hög med arbetsmaterial 

till den bok som jag skriver mest på och slutligen en hög med tankar och ideer om en 

kommande bok. Så jag har alltid minst tre projekt i huvudet samtidigt. 

-Tror du att växter har känslor och kan tänka? 

-ja, kanske det. jag ställde samma fråga till mig själv när jag skrev En blommas liv. Den 

handlar om en blomma och en flicka. Det är blomman som tänker och talar i boken. 

-Där borta hänger en bild med en flicka som dansar i skogen och ett piano. Ar den 

bilden med i boken? 

-Det stämmer. 

-Var.for jobbar du med olika illustratörer? 

-Genom att möta andra människor utvecklas jag och mitt författarskap. Illustratörerna 

arbetar olika och deras bilder är också väldigt olika. Tillsammans med illustratörerna 

växer det slutgiltiga resultatet fram. jag är lyhörd for deras åsikter och ser en förmån i 

att kunna välja den illustratör som passar bäst till texten jag skrivit. Ibland flr jag 

stryka eller ändra i texten så att bild och text kompletterar varandra. 

Delcagarna berättade om sitt arbete med förestä llningen. De har fastnat 
för temat ogräs och gräs. Stefan tyckte att det lät spän nande. 

Efter träffen med Stefan skulle deltagarna arbeta praktiskt. Med inspira
tion från illustrationerna skulle alla göra var sitt djur. De fick vä lj a om 
det sku lle vara ett riktigt djur eller ett fantasidjur. Djuret sku lle sen få ett 
namn och ges en egenskap. Deltagarna tog sig an uppgiften med stor iver 
och valde glatt bland framlagt material; färgad ull, nypon, kastanjer, kot
tar, löv, pärlor, piprensare, äggkartong, pinnar, färg med mera. När djuret 
var klart sku lle delcagarna presentera det. Ibland var likheten mellan det 
tillverkade djuret och personen som gjort det slående. Tanken är att djuren 
på något sätt kan användas i skapandet av föreställ ningen. Ti ll förestä ll
ningens scenografi hämtas ideer från utställningen och illustrationerna. 

Både Stefan och deltagarna var mycket nöjda med mötet som gav alla 
inspiration till fortsatt arbete. 
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Pedagogisk verksamhet på Kulturen i lund 
Kulturen har en bred och djup museipedagogisk verksamhet med allt från visningar, 
historiska föreställningar, sagoföreställningar, verkstäder med eget skapande till tids
resor på Kulturens Östarp. Ett av Kulturens regionala uppdrag är att arbeta med 
tillgänglighetsfrågor, både intellektuella och fysiska. Arbetet med tillgänglighet för 
människor med olika funktionsnedsättningar har nu kommit en bra bit på väg. Inom 
projektet har former skapats för hur särskolan kan använda Kulturens museum i kun
skapsprocesserna. Berättandet med utgångspunkt i ku lturhistorien och elevernas olika 
inlärningsstilar har utforskats som pedagogisk metod. Tillsammans med personal och 
elever från särskolan har olika metoder och praktiska program testats och utvärderats. 
Nio delprojekt finns nu dokumenterade i ord och bild. Kulturen arbetar också med 
psykiatrin i Lund i projektet Kultur i vården. 

Kulturcentrum Skåne. lustfyllt lärande och konstnärligt skapande 
Av Christe/ Nilsson, utbildningsledare/musiklärare 

Kulturcentrum Skåne i Lund (KCS) är ett utåtriktat regionalt centrum för musik, teater 
och konst som i första hand vänder sig till personer med intellektuella funktionsned
sättningar. De bedriver en process- och produktinriktad konstnärlig verksamhet och 
arbetar aktivt för att tillgängliggöra scenrummet och ku lturen för personer med funk
tionsnedsättningar, både som producenter och konsumenter. KCS:s filosofi är att ta 
till vara människors olikheter som kraftful la resurser inom den kulturverksamhet och 
-utbildning som bedrivs och vara ett exempel på hur detta kan gå till. Drivkraften är 
gränsöverskridandet. lusten, skapandet och konstnärligheten. De arbetar aktivt med 
att skapa nätverk och samverkansformer med andra kulturinstitutioner. 

Verksamheten drivs sedan 1996 som en ideell förening och innehåller idag en 
kulturutbildning, en kulturarbetsplats och en öppen kulturverksamhet. Kulturutbild
ningen är en treårig eftergymnasial utbildning med undervisning i ämnena musik, 
drama/teater, bild och kulturspaning. 

Kulturarbetsplatsen är organiserad som en fristående daglig verksamhet där del
tagarna arbetar med de konstnärliga uttryck de erövrat under utbildningen och fort
sätter att utveckla sin kompetens och kommunikativa förmåga i konstnärlig produk
tion. Den öppna verksamheten är en eftermiddagsverksamhet som inbjuder till aktivi
teter i musik, dans, bild och dramakurser för personer med funktionsnedsättning. 

Operaverkstan 
Av Lars Fembro, skddespelarelpedagog 

Operaverkstan är Malmö Operas avdelning för barn och unga, och har som främsta 
uppgift att producera musikteater. Operaverkstan startade 2002 och har sedan star
ten gjort en mängd olika uppsättningar för barn och unga i alla åldrar. De har spelat 
över 800 föreställningar för små och stora i Malmö, runt om i Skåne och på gästspel 
både inom och utom landet. Föreställningarna har stor spännvidd och betonar ut
forskandet av konstformen; från musikaler och modern opera till klassiska verk, där 
barn och unga medverkar tillsammans med professionella sångare och musiker. 

Utöver förestä llningar gör Operaverkstan också en mängd kulturpedagogiska 
projekt för barn, lärare och artister. De anordnar fortbildningar, visningar. tema
kvällar, klassrumsbesök och mycket mer. 
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Om ogräs och gräs 
Maria Sundqvist 

I '.,,. 
I 

Jag har sedan åttiotalet en bok av Casta i min ägo som handlar om ogräs. 
I november 2010 köpte jag boken som handlar om gräs. Det fi nns något 
spännande i spannet mellan vad som betraktas som gräs och vad som ses 
som ogräs, något att spinna vidare på. 

En workshop anordnades på O peraverkstan för arbetstagarna frå n 
Kulturcentrum Skåne. Där fick de uppleva vad som händer bakom kulis
serna på en opera och ta del av exempelvis regisserande och ljussättande, 
samt träffa operasångare. Uti frå n relativt fö rutsättningslösa fö rhållanden 
på temat ogräs och gräs fick de sedan skriva och gestalta sina egna di kter. 
Vad som fra mkom under uppläsningen av dessa dikter va r upplevelsen av 
en väldigt kraftfull och skenbart naiv naturpoesi. Den påminde mig om 
Fröding och hans nedanförmänskliga visor och däri frå n fortsa tte bra in-
sto rmingen. 

Iden kring hu r gräs och ogräs slåss om samma växtplats drev arbetet 
vidare. Där fa nns Frödings di kt om de bråkande grannarna Jan Ersa och 
Per Persa som inspiration. Det fi nns energi i den konfl ikten, något som 
skulle hjälpa operahandlingen fra måt. Jag läs te även en novell av Gustaf 
af Geijerstam som handlar om grannar som bygger en gärdsgå rd mell an sig. 
Detta ledde i sin tur vidare till en sägen som har sitt ursprung i Tv iggasjö 
i norra Skåne. D är hade två grannar brå kat ihållande om äga nderätten till 
marken fö r länge sedan och nu växer där ingenting alls. Marken är ka l 
på vissa ställen. 

Denna resea rch och långa ra nkekedjor har varit grunden till det grund
synopsis jag nu skrivit. Det ska vidareutvecklas under vå ren. Just nu inne
håller det tonsat ta naturdikter av Fröding varvat med tonsatt dialog mel
lan huvudpersonerna, de två bråkande grannarna som gestaltas av opera
sångare. Arbetet med att komponera musiken kommer att påbörjas snart 
och vara en kollektiv process där Kulturcentrums egen marimbaorkester 
kommer att medverka . 

Premiären blir sista veckan i april på O peraverkstan i Malmö, därefter 
kommer föres tällningen att spelas på Kultu ren i maj månad. 
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Anki Dahlin 
0 

Aret som gått 20 I 0 

Sommaren på 
Kulturen - Väg
visare till Bröllops-
11tställningen, lek, 
midsommarfirande 
och lediga dagar i 
parken. 

Utställningen Bröllop, ~en. and ra etapp~n av utst~ llningarna på t~mat 
Folkkonst och design, invigdes lagom till kronprmsessbröllopet 1 

juni. H är visas bland annat delar av vår fina samling av bröllopsföremål 
med den kända bruddräkten från Ingelstad i centrum. Under åre t har vi 
fo rtsatt att ersätta äldre utställninga r (några ca femtio år gamla) i huskom
plexet Ystadhuset, Schlyterska huset, Brahehuset, H almstadtorner och 
Wahlbomska huset med nya utställninga r på temat Folkkonst och design. 
Lokalerna har totalrenoverats på ett fö r byggnaderna varsamt sätt och t ill
gängliggjorts med installation av hissplan och lyftplan. N u återstår den 
sista delen om Folkkonstens skapare som blir klar i maj 2on. 

En rad till fä lliga utställningar visades under året, den fö rsta en ret ro
spektiv utställning om Lennart H ellsing. En re t rospektiv utställning med 
verk av Bengt Böckman pågick delv is parallellt med en utställning av 
Lunds universitets samling av Albrechr Di.i rers grafiska blad , vil ket gav 
båda en intressant extra dimension. Fotoutställningen Da Capo samt en 
liren utställning med yllebroderier med anledning av att H emslöjden gav 
Lit boken Yllebroderier, berättande folkkonst från Norden, visades. T ill
sammans med LitteraLund visades flera kända illustrationer u r fö rfa t
taren Stefan Casras produktion i utställn ingen Stefan Castas gröna tråd. 
Året avslu tades med en ret rospektiv utställning om möbelskaparen Åke 
Axelsson i Lundahallen och Textilhallen. Julsröker ägde rum den fö rsta 
adventshelgen, med något fär re besökare än för ra åre t på grund av det 
kraftiga snöovädret. 

D okumentation och nedtagning av Dackesrugan genom fördes . Allt 
timmer som ska ersätta det äldre skadade är levererar. D et dryga arbetet 
med att bila stockarna fö r hand påbörjades. Under den kalla hösten fi ck 
arbetet avbryras för att återupptas när vädret tillåter till våren. M åketorps
bodens rak fick akut ras ned eftersom boden riskerade att kollapsa i sam
band med sommarens stora regnmä ngder. 

Under hela året har vi haft pedagogisk verksamhet fö r lärare i regionen 
och för barn och unga som kommit med sin skola eller med sina förä ldrar. 
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Vi har en uevecklad och regelbunden lära rforcbildning med bland annae 

"körkoresucbildning" eill Ku leuren för acc lärare ska kunna använda sig av 

museee på egen hand i undervisningen. V i samarbeear med Ku leur i vår
den för acc barn med särskilda behov ska få eillgång eill museec. I Tegner

museee har vi hafc verksamhee med visningar och föredrag. 

Ancalee besökare eill Hökeriee öka r, vilket är myckee glädjande. 

På Kulcurens Öscarp har H annas crädgård eill scora delar rekonserue

racs. Gångar har röjes fram, frukeerädgårde n har delvis åeerskapaes och 

försvunna växeer ha r åcerpla nceracs. Många besökare har uccryckc sin 

glädje över crädgården. Upplevelsebaserade program har erbjudits under 

som maren. Som vanlige hade vi en gemensam a rbetsdag på Öscarp för 
personalen, då vi städade och ställde i ordn ing in för sommaren. Tyvärr 

uppcäckces äkca hussvamp i Gamlegå rd i de rum som fåcc nya crägolv för 

några år sedan. A lla förem ål eva kuerades och ha r, li ksom rummen, sane

raes. Näsea år kommer vi acc åegärda skadorna. Vi delca r i projekeee "Ue i 

Sjöbo" som är ecc samarbeee mellan Sjöbo kommun och Region Skåne för 

ueveckling av besöksmålen i kommunen . 

Den 8 juni höll Ku lcurhiscoriska föreningen för södra Sverige sicc års

möee i Audicoriee på Kulcuren. 

I juni beviljade Region Skåne 100 ooo kronor i ueveck li ngsbidrag inom 
områdee folkb ildning och biblioeek eill "Ur besökarens perspekeiv", ecc 

sa marbeesprojeke med de övriga evå regiona la museerna, Regionmuseec 
Kriseiansead och Malmö Museer, same fo lkbildn ingen i Skåne. E n inspi
raeionsresa gick eill Kelvingrove Arc Gallery and Museum i G lasgow för 

acc se hur de förnyae publiksamarbece och ueseällnings meeod ik. Projekeee 
beviljades även uevecklingsbidrag från Seaeens kulcurråd med 400 ooo 

kronor för aee anordna en processledaruebildning. D ee knyes samman 
med uevecklingsprojekeee "Om acc angå" som genomförs ei llsammans 
med Dunkers kulcurhus och som också syfca r ei ll acc ueveckla publik
koncakeern a. Även decca projekt fick scöd av Region Skåne med 250 ooo 

kronor. T ill yccerl igare ere andra projeke fick Kulcuren bidrag från Region 
Skåne: "Pedagogiske musikävencyr i Seefan Caseas vä rld" i sa mverkan med 

Operaverksean i Ma lmö, 370 ooo kronor, "Arkieekeur för kommunika

eion", 150 ooo kronor, för acc ucveck la museees arbeee med sociala medier 

sa me 250 ooo kronor eill "Popsead Lund" 
U nder åree ha r Sparbanken Finn varie Kulcu rens huvudsponsor. 

Inom våre museipedagogiska uppd rag "Samhällsbyggnad, eeik och 

ideologi" genomfördes ecc scorc anca l workshops i anslucning eill ueseäll

ningen Anne Frank och jag, producerad av Forum for Levande hiscoria. 
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D e skånska museern as nätverk för museipedagogik samverkade uti frå n 
Utbildningsradions satsning "Max 1800-ca l" och producerade bland annat 
en gemensam utbudskacalog. Interiören i T homanderska huset anvä ndes 
som fond fö r programverksamheten på temat "den borgerli ga kvinnans 
roll under 1800-calet" Ett stort antal fo rtbildningskurser arrangerades för 
lärare i samarbete med bland andra Skånes A rkivförbund, Lunds univer
si tet, Skånes H emslöjdsförbund, O peraverkstan vid Malmö O pera samt 
Kultu rcentrum Skåne. 

En kva litativ marknadsundersökning gjordes inom vå rt va rumärkesar
bete. V i arbetade med arbetsplatsutveckling i sa marbetsprojektet "Cresco 
- att växa" (söd ra Sverige; Västarvec, Lä nsmuseerna Va rberg och H alm
stad i H alland, Regionmuseet Kristianstad och Lä nsmuseet i Linköping) 
och en del av personalen deltog i projektledarutbildning och i seminarier 
inom projektet. En sund och bra arbetsplats är en fö rutsätcning fö r att 
Kul turen skall va ra en attraktiv besöksplacs. 

Kulturens arkeologer har bland annat undervisat i kulturmiljöintro
duktio n och byggnadsa rkeologi på Institutionen fö r Arkeologi och A nti
kens histori a vid Lunds universitet och hållit i undervisnings-/forsknings
gräv ninga rn a i Uppåkra . Flera arkeologiska uppd rag har också utföres i 
och kring Lund , till exempel fö rundersökningar av Sa luhallen i Lund och 
Besökscentrum fö r Lunds domkyrka. Dessutom har vi utfö rt arkeologiska 
uppdrag i D alby, Trelleborg och Vellinge. Stadsantikva rien har arbetat 
med scadsplaneärenden och med en fö rdjupad analys av riksincresseom
råden. Samarbetet med Lunds kommun och med Region Skåne utveckl as 
på ett positivt sätt. Flera möten har hållits i samband med kulcurpl anen 
för Skåne. Genom samverkansmodellen övertar Region Skåne Kulcu r
rådecs roll gällande fö rdelning av statli ga bidrag cill bland and ra de regio
nala museerna. 

V id åre ts slut kunde vi räkna samman drygt 70 ooo besökare på 
Kultu ren. Drygt 200 ooo passerade grindarna framför Vita huset, besökte 
Kulturkrogen, butiken och fotoparken samt Kulcurens Öscarp. Tyvä rr 
minskade det totala besöksantalet till fö ljd av att vi inte kunde genomföra 
a lla planerade utställningar och progra m same en minskad markn adsfö
ring. Kulturens vä nner på Facebook ökade med 20%. D et ekonomiska 
åtstramningspaket vi genom förde resulterade i att årets bokslut gav ett 
positivt resultat. Det, samt den nya organisationen, gör att vi står stärkta 
in fö r nya utmaningar och at t utvecklas fö r att möta en engagerad och 
del tagande publik. Välkomna till ett nytt år med forcsatt fokus på vå ra 
sa mlinga r av folkkonst och till höstens stora satsning Popstad Lund! 
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Summaries in English 

POP TOWN LUND 
Anders MiLdner 
Afrer fifreen years I rerurned ro Lund four 

years ago. T he firsr rhing I discovered was 

rhar everyrhing had cha nged, excepr one 

ching: che people ofLund, who still wenr 

a round saying rhar norhing in rheir rown 
had changed. And rhen it srruck me: ic wa 

not just Lund rhar had changed: ir was rhe 

whole of sociecy. 

Righr now chere is a hu ge group of people 

aged around forry. They look back bur realize 
rhar rhey do not really have anyrh ing ro look 

ac. Bur rhey have kepr rhe memories of how 

rhe cu lrure of che sevenr ies changed rhem 

- and in a way sociecy roo: phorographs, 
cloches, posters, pins, demo cassecres, and 

1 nscru menrs. 

When Perrer Lönegård, Martin Persson, 

and I scarced che Facebook group "Popsrad 

Lund " we chose rhe period r971-1996 ro 
caprure an era rhar we believed had not been 

described. Whac we wanred was ro creare 

a forum where people chemselves had rhe 

chance ro describe che period, by being able 
ro publish wharever material chey found 

imporranc. This is che screngch of che socia l 
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media. People can easily assemble around 

an idea and make ic a realicy, ar no cosc. 

Now rhe group Popstad Lund has 2,000 

members and has a lready published more 

rhan 3,000 phorographs, held discussions of 

music, culrure, vanished places in che rown, 
imporranr personalicies, and reminiscences. 

Popstad Lund, which wi ll become an exhibi

rion ar Kulturen srarcing in aurumn 20II, is 

shaped by che parcicipacion of che Facebook 
group. Ir deals wirh a cime and a culrure chac 

has not yec been ana lysed, not yer placed in 

a bigger conrexr. And perhaps che reason 

for chis gap is chac Lund du ring chac period 

acrua lly became someching more chan 
Srudenc-Lund, Corporace-Lund, Auchor

Lund, Revue-Lund, Academia-Lund, and 

Conurbarion-Lund - and cherefore cannor 

be described wich che cemplaces we have 
hicherro used when looking back. 

CLAY CUCKOOS AND OTHER 
CERAMIC FLUTES 
Eva Kjerström Sjölin 
A clay cuckoo (lergök) is an ocarina, a 

hollow-bodied flure offired clay. le isa 

melody fluce on which severa l nores can be 



played. Some clay cuckoos a re warer flures, 
where rhe caviry is filled wirh warer. When 

air is pressed inro rhe caviry, rhe warer helps 

ro generare a sound resembling birdsong. 

O ne of rhe more inreresring ea rly find s of an 

instrument of rhis rype in somhern Sweden 

isa German vessel flure in rhe fo rm of an 
owl, found du ring excavarions in Lund . Iris 

an example of a rype of warer flure ca lled a 

"Nachriga ll " because of rhe trilling sound . 

Porrer ies in sourhern Sweden mosd y made 
household earrhenwa re. C lay cuckoos were 

nor a part of rhe normal producr range, nor 

were rhey regisrered in lists of inco ming 

and ourgoing goods ar row n markers. T hey 

were a caregory of objects chiefl y made by 
apprentices, rh rough which rhey could earn 

extra income ar ma rkers. C lay cuckoos did 

nor have any sratus; rhey were rrifles, mainly 
inrended for children. Iris ra re ro find rea lly 

old clay cuckoos. Mosr of the exa mples in 
museum collecrions a re fro m rhe end of 

rhe ninereenrh cenrury and rhe rwenrierh 

cenrury. 
From the sra rr of rhe rwenrierh cenrury, 

rhe clay cuckoo beca me a souvenir of some 

of rhe porrery rowns of somhern Sweden, 

chiefl y Ä ngelholm and Falkenberg. Vessel 
manufac rure died our, and whar survived 

was the manu fac ture of clay cuckoos, a 

producr gea red ro rou risrs. In rhe rwenrierh 

century, rhen, clay cuckoos wenr from being 
toys and marker keepsakes ro become a sou

venir and rrade mark in cultu ra l rourism. In 

Ä ngelholm, moreover, rhe clay cuckoo deve

loped inro a musical insrrumenr adapred fo r 

ensemble play ing in rhe rown's clay cuckoo 

orchesrra, fo unded in 1966. 
Na rratives abour rhe manu fac ture of clay 

cuckoos and recollecrions of buying clay 

cuckoos at sourhern Swedish markers a re 

rerold in rhe a rricle. 

EVOCATIVE SOUNDS 
Robert Willim 
H ow do sounds and music affect rhe expe

rience of museum environmenrs? Againsr 

rhe background of rhe predicrabiliry of so 

many museum serrings, Roben W illim 
and the sound designer A nna Jönsson were 

asked ro produce an insrallarion, enrided 

Artificial Past, in rhe Blekinge Pa nn house 

ar Kulturen. 
V isiro rs a re often fa miliar wirh rhe 

aes rherics of museums. Artificial Past was 

inrended ro pur rhis somewhar foss ilized 

form in perspecrive. Sounds and lighr 
were used ro play wirh rhe idea of museum 

represenrarion and wirh expecrarions abour 

rhe armosphere in rhe house. T he inrerior 

ended up in a rrificia l lighr. Bur was ir really 

more a rrificial rhan rhe ordinary spodighrs? 
Roben Willim recorded va rious sounds 

in rhe house. T hese were rhen manipulared 

elecrronically and pur rogerher ro make an 
absrracr composirion rhar would conju re up 

differenr emotions in rhe room. During rhe 

period when rhe sound and lighr show fi l

led rhe Blekinge Fa rm house, some visiro rs 

used rhe room in a new way; rhey sat down 

in reverenr inr rospecrion. 
Derermining where sounds come fro m 

is one rhing; it ca n be even more di fficulr 
ro derermine what is sound , noise, music, 

racket, discom fo rt, o r beauty ro differem 
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people. M useums in di ffe renr places are 

us ing adva nced rechno logy ro work wirh 
sound a nd acousrics. Experiences of sound , 

however, are no r merely derermined by 

rhe rech nica l a nd acousric condi rions in 
specific siruar ions. Ar leas r as importa nr 

is who is li srening, and how memory and 

expecrarions inreracr w ith rhe li srening. 

W har sounds do people assoc iare wirh 

culrura l serrings, such as rhe buildings ar 

Kulru ren? W har do differenr rooms sound 

li ke, and how mighr rhey sound ? W irh 
fai rly simple means, museum environmenrs 

of rhis type ca n become evocarive emo

rional spaces rhar encourage rhe quesr fo r 
knowledge and give pause fo r re flecrion. 

ORED THE FIDDLER 
Anders Jansson 
In rhe aurumn of r 892 Geo rg Karlin had 

sra rted rhe open-a ir museum of Kulruren. 

In rhe fo llow in g yea r he a rra nged a se ri es 
of colou rfu l fo lk evenrs: aspring fes riva l, 

a rose fes ri va l, sing ing in rhe May, an 

au tumn fes riva l, anda sra r-boy parade. 

T hese fesr ivi ri es arr racred !arge crowds and 

y ielded income ro fi nance rhe museum's 

operat ions. Srudenrs and rownspeople rook 
pa rt, wea ring fo lk dress , hisrorica l cosru

mes, and occasiona lly even swimwea r. T he 

more profess iona l enrerta in menr was pro

vided by hired acro rs a nd musicians. O ne 
of rhese was rhe fiddler Ored A ndersson, 
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who would rake part in most of rhe fes tiva ls 

a rra nged ar Kulru ren. 
O red was bom in 1820 on rhe fa rm of 

Elm hult No. 2 in Svensköp Parish. Ored 

and his older bro rher Ni ls began ro play 
music ar an ea rly age, and soon rhey borh 

beca me well-known and in great demand as 

musicians. It is sa id rh ar loca l people chose 

rhe date o f rheir wedding according ro when 

rhe bro rhers were ava ilable ro play ar rhe 

recept ion. o one kept time as we ll as rhey 
did , and rhey played modern music. 

Ored played severa l instrumenrs. Violin, 

d og fi ddle, ce llo, and flure. Ka rl in rhe 

clergyma n's son grew up in rhe sa me disrri ct 
as O red and must have mer O red in his 

childhood and hea rd him play. In addi tion, 

O red a rra nged rhe purchase of a rrefacts fo r 
the museum's co llections, and in some cases 

donated objecrs himself. H e played ar major 

fes ti va ls and also rook pa rt in a !arge exhibi

tion in Copenh agen, perfo rming as a fiddler 

in a Sca n ia n corrage. 
O red rhe fiddler beca me a legend in h is 

li fer ime. Hi musica l insrru menrs a re srill in 

rhe fa mily, and his music ca n still be hea rd 

in Linderöd. 

BUSKERS, COURTIERS, AND MUSICAL 
MINERS - A WORLD IN MINIATURE 
Eva Kjerström Sjölin 
It was in Meissen in 17 10 rhat Europea ns 
were first able ro make rhe delicare porcela in 

rhar rhe C hinese had invenred back in rhe 



sixrh or sevenrh cenrury. This porcelain was 
ro caprure and express rhe ideals, rhe play 

and rhe realiry, of eighreenrh-cenrury 

European culrure, viewed from an upper
class perspecrive. This is besr seen in rhe 

figurines creared in rhe eighreenrh cenrury, 

wirh Meissen as a pioneer. 

In Kulruren 's porcelain collecrion rhere 

are rwo Meissen figurines of musicians, 

exemplifying rhe prime figurine arr of 

Johann Joachim Kaendler and rhe rococo. 
One of rhem isa miner in his working dress, 

playing a rriangle. The miners of Saxony 

were a highly respecred occuparional group. 
Bur why is rhe miner playing a rriangle? Ir 

is because he represenrs a musician from rhe 

real mine orchesrra rhar paraded on fesrive 

occasions. 

The orher example isa srreer musician 
or busker. The insrrumenr he is playing isa 

hurdy-gurdy, on which the srrings are made 

ro vibrare by rhe rorarion of a rosined wooden 
wheel, producing a keynore. The melody 

srrings run rhrough rhe sound box wirh a 

keyboard. The insrrumenr has some simi

lariries ro rhe Swedish keyed fiddle (nyckel
harpa). Ir goes back ro rhe Middle Ages, 

when ir was used in rhe church and in courrs. 

From the fourreenrh cenrury, however, rhe 

hurdy-gurdy was degraded inro an insrru

menr played by peasanrs and beggars. 
What was the funcrion of these porcelain 

figurines? Fora long rime rhey were merely 

supplemenrs ro rhe large sers of figures and 
rable ornamenrs made of sugar pasre, 

almonds, and wax for rhe desserr rable rhar 

ended gala banquers. As figurines, the people 

of rhe streer gave rhe distinguished guests 

somerhing ro look ar and could stimulare 

witty conversation. A meeting of high and 
low - rhe poorest people in sociery depicred 

in the most precious and luxurious material 
known at the time, this white gold. 

Meissen was copied, and the Kulturen 

collecrions have a number of orher musical 

figurines made ar some of the many porce

lain facrories rhar srarred in Europe in rhe 

eighreenrh cenrury. 

ON BROMAN'S TABLE 
Carlhåkan larsen 
A remarkable rable in the Kulturen collec
tions was designed by Wiwen Nilsson and 

once belonged to Sren Broman. On rhe 

green-roned sheer of glass one can read, 

besides IOO engraved signarures and couple 
of rows of musical norarion, rhe inrroducrion 

ro Franz Berwald 's Sinfonie singuliere. One 

guess is thar rhe subscribed table was presen

ted ro Sten Broman on his forrieth birrhday, 

25 March 1942. 
The composer Sten Broman was best 

known ro an older generation ofSwedes 

through his appearances on television. 
He hosted rhe immensely popular musical 

quiz show enritled Musikfrågan (The 

Music Question), larer called Kontrapunkt 
(Counrerpoinr). After graduating from high 

school and spending some time srudying the 
violin on the conrinenr, he attempted an aca

demic career, bur had ro abandon this when 

he failed ro defend his docroral disserration 

in 1927. He rhen devoted himself to playing 
music in chamber format and writ ing music 

criticism and orher journalism, with rhe 

newspaper Sydsvenska Dagbladet as his base. 
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T he lisr af one hund red names ca n be 

divided inro several di ffere nr caregories 

af well-wishers. T here a re musicians and 

rhearre people, a rri srs, no doubr wirh rhe 
G uild af Sa i nr Luke as a common denomi

naror, and af course a more disparare circle 

af priva re fri ends, borh young and old . 

T he pompous bur ausrere rable was 

cerra inly a fine birrhday presenr. Irs fo rm 
and fu ncrion say somerhing abour rhe 

disrincrive characrer af rhe recipienr and 

rhe givers alike, res ri fy ing roa rich culru ra l 

and social nerwork - a piece a f Lu ndensian 

personal h isrory, and ar rhe sa me rime a 
sign a f appreciarion fo r rhe posirion Sren 
Braman held in rhe Swedish rwenrierh

cenrury musical rradirion - long before 
rhe relevision age. 

INSTRUMENTS OF MUSIC FROM 
MEDIEVAL LUND 
Conny Johansson Herven 
T here has a lways been popular music 

in Lu nd, bur unfo rrunarely iris difficulr 

ro asce rra in exacrly whar was popular. 

M usic could be perperuared rh rough 
rexr, norarion, and rra nsmiss ion, bur rhe 

acrual sound was and remains rransienr. 

Especia lly in Sca nd inavia, rhere a re few 

w rirren records a f medieval music, and 

rhe musica l hisrory af rhe Middle Ages is 
mosrly wrirren in rerms af whar happened 

a n rhe conrinenr ofEurope. 
Music in medieval sociery had a dual 
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posirion. Polyphonic song in Larin was rypi

cal a f church music, bur rhere was also secular 

music rhar spread among rhe common people 
in rhe vernacular languages, and ballads in 

rhe rroubadour rradirion musr surely have 

reached rhe row ns of Sca ndinav ia. 

Singing could also be accompanied by 
insrrumenrs. Wind insrrumenrs and drums 

were w idespread insrrumenrs in rhe Middle 

Ages . O ne should be awa re, however, rhar rhe 

medieval perceprion af sound and hence af 

music was probably differenr from roday's. 

J usr as rhe si ngi ng has nor been preserved 
ro our days, mosr " insrrumenrs a f sound " 

from rhe Middle Ages have gor los r. Only in 
very fo rrunare cases is o rga nic marerial pre

served , so mosr insrrumenrs made af wood , 

learher, and sinew have va nished. 

Kulruren's pri ze objecr from rhe ea rly 
M iddle Ages is rhe "Lund pipe", a pipe af 

elder wood wirh four finger holes, which 

in a ll probabiliry belonged ro a ser ofbag
pipes. Bagpipes were popular insrrumenrs in 
medieval Europe, and here we have rhe oldesr 

Scandinavian find. 

MUSlC HERE AND NOW - HOW 
YOUNG PEOPLE USE MUSIC 
Jonas Bjälesjö 
T he developmenr af rechnology, above in rhe 

digira l fi eld, has given young people roday 

complerely new possibiliries ro creare and 
lisren ro music. T hey f ind ir more imporra nr 



roday ro be able roshare, recommend , 

and copy music. Digi riza rion has broughr 
new ways ro enjoy music rh rough mobile 

phones, i Phones, mp3 playe rs, i Pods, and 

so on. 

Bur perhaps rhe change rhar has mea nr 

mosr fo r young people is rhe esrablish
menr o f rhe socia l media. Facebook, 

Myspace, Las r.fm and blogs a re highly 

signi fica nr roday fo r rhe way people ra lk 

abour and li sren ro music, how music is 
disseminared berween young people, a nd 

how people presenr rhe music rhey have 

creared. Today bands no longer send rheir 

music ro record companies; rhey refer ro 

Facebook. 
In recenr yea rs we have seen an increase 

in musica l conresrs such as Idol. T he bas ic 

concepr is surprise and discovery. The 

people we ger ro see a re especia lly rhe ones 
who a re successful and rhose who are rora l 

fa ilures; we ra rely see rhose who a re jusr 

average o r a ll righr. We a re supposed ro 

be surprised by rhe good perfo rmers and 
fi nd someone ro supporr. Bur we a re also 

supposed ro be a mused by rhe ones who 

ca nnor sing. 
" Fesri va l explosion", " fes ri va l dearh " 

"fesri va l bubble" o r " fesri va l cri sis" have 

been recu rrenr ropics of d iscuss ion in rhe 

Swedish press in rhe las r few summers. 

T he discuss ions a re based on rhe !a rge 
and growing number of music fes ri va ls 

in recenr yea rs, and rhe comperirion 

rhar eliminares same fesriva ls, crearing 

uncerrainry and a changing marker. 

M usic fes riva ls a re increas ingly a pa rr of 

young people's lives. T hey have become 
mainsrrea m, no longer a cancern mainly 

fo r differenr subculru res and musica l 

devorees. 

THE GLASS MOUNTAIN AND 
THE TREES OF LOVE 
Nils-Arvid Bringeus 
W here is ir poss ible ro fi nd our abour rhe 

ro le of music in bygone rimes? When wrir
ren sources a re lacking, picrures ca n help 

us. One exa mple isa pa inred wa ll hang ing 

by Anders Eriksson of Ås from 1819, which 

shows rhe glass mounrain and rhe rrees of 
lave. Ir has belonged ro rhe Folklife Archives 

in Lund since 1977 and is now on show in 
Kulruren's ex hibirion Folk Art and Design. 

The pa inrer burlesquely po rrrays rhe road 

of life as a slippery glass mounra in . T he girls 
a re rrying ro pull an obsrinare bull up rhe 

glass slope. T he bachelo rs a re hav ing jusr 

as much rrouble w irh a sow. An elega nrly 

dressed lady is sirring in a rree ro rhe far 

lefr, while a young genrleman is sirring in 

anorher one ro rhe fa r righr. T heir clorhes 
show rhar rhe socia l levd here is differenr 

from rhe one around rhe glass mounra in . 

The young lady arrracrs our arrenrion by 
play ing an insrrumenr w irh a fe male shape, 

which Barrh M agnus describes as ha lf lure 

and ha lfv io lin . T he girl 's male counrer-

pa rr in rhe orher rree is blow ing a rrumper 

in a virile way. T he delighrful nores have 
arrracred a man ro rhe rree on rhe lefr and a 

woman ro rhe rree on rhe righr, and rhey a re 

rrying ro enrice rhe rwo musicians ro come 

clown. Ir is nor rhe heighr of rhe rrees rhar is 
rhe obsracle, bur rarher rhe social disrance. 

Only rhe bes r sui ro r will do. 
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On a hand-coloured woodcut that served as 

a mode! for the painred wall hanging, there is 

also a man playing a violin behind rhe goar. 
The music was evidenrly supposed ro make 

the journey up the glass mounrain easier. 
Anders Eriksson did not have room for the 

fiddler, however. 

As a whole, the wall hanging plays on 

opposires: winrer and summer, boys and girls, 

people who are both willing and reluctanr ro 
marry, male and female in-srruments. 

ORGANS, A PUBLISHING HOUSE, 
AND AN OPERA OF HIS OWN! 
THECATHEDRALCONDUCTOR 
PREBEN NODERMANN, 1867- 1930 
Maj Nodermann 
Preben Nodermann was not only cathedral 
conducror in Lund. He also created his own 

musical ensemble, the members of which were 

mainly recruited from the cathedral choir. 

This was not ro the liking of the cathedral 
chapter, who disapproved of the choristers' 

frequenr rehearsals of cheerful secular music. 

The ensemble rehearsed enrire operas which 

they then performed in Preben Nodermann's 

home, under the leadership of rhe cathedral 
conducror himself, who paid for the sets 

and props provided by the conservator Hans 

Erlandsson. Erlandsson's wife was a member 

of the ensemble, singing soprano parts. The 
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programme for the 1916-17 season included 
Orpheus and Eurydice by Gluck, Diana and 
Endymion by Ferdinando Paer, The Bride 
of the Mountain King by Evald Holmquist, 
Rolands Squire by Albert Lorrzing, and for 

1917 Aucasson and Nicolete by the Danish 

composer August Enna. 
The Nodermann home was well furnis

hed with musical instruments: two grand 

pianos, one black and one white, an organ, 

a square piano, srring instruments, flutes, 

trumpets, and drums. The organ was of the 
best qualiry, ordered from the well-known 

organ builder Carl Bernhard Pettersson 

(1869-1927), who ran a well-reputed organ 
and piano factory in Herrljunga. 

The tireless Preben Nodermann also had 

his own publishing house, Sydsvenska Bok
och Musikforlaget, which prinred his own 

compositions, both ecclesiastical and se

cular, opererras and violin sonatas, as well as 

pieces for Lund Cathedral Choir, 109 in all, 
and his own docroral dissertation on sacred 

music. Another significanr work was the 
edition of his hu ge collection of folkrales. 

AN OPERA ADVENTURE: FROM 
EXHIBITION TO PERFORMANCE 
Yvonne Andersson, Christel Nilsson, 
Lars Fembo, Maria Sundqvist 
In connection with Kulturen 's exhibition 

Stefan Casta's Green Thread, a unique 



collaborarive venrure in culrura l educarion 

has been creared by reaching sraff ar Kulru
ren, rhe Opera Workshop in M almö, a nd rhe 

Sca nian C ulwre Cenrre. Wirh rheir differenr 

comperences in music, song, movemenr, 

d ra ma, hisrory, and picroria l a rr, rhese people 

will jo inrly develop fo rms for reaching rhe 

a rts, wi rh pa rti cula r focus on working wirh 
children and adolescenrs w irh special needs. 

A norher a im is ro proceed from rhe exhibi 

rion Stefan C11st11's Green Threada nd work on 
mareria l which will resulr in a perfo rmance. 

All rhose who will rake part in rhis musica l 

and rhearrica l show visired Kulruren ro see 

rhe exhibirion and ro meer Stefa n Casra for a 

dialogue abour how Stefa n works and abour 

rhe participanrs' work on rhe show. T he group 
has chosen rhe rheme of "weeds and grass" 

Afrer meering Stefan, rhe pa rricipanrs 

were supposed ro work in pracri ce. W irh rhe 
inspiration of rhe illusrrarions, each of rhem 

had ro make an animal. T he idea is rhar rhe 

animals ca n be used somehow in rhe making 

of rhe show. The ser des ign will be based on 
ideas from rhe ex hibirion and rhe illustra

tions. 

lnsread of sra rting wirh a sro ry a lready 

wrirren by Casra, M aria Sundqvisr, who is 

wriring a synopsis on rhe rheme of weeds 
and grass fo r rhe perfo rmance, wanred ro 

work associarively so rhar rhe a rtisrs will 
feel rhar rhe materi a l is rheir own. There 

is somerhing exciring in rhe span berween 

whar ca n be rega rded as grass and whar is 
viewed as weeds (Swedish "un-grass"). T he 

work of composing rhe music w ill soon 

begin ; ir will be a collecrive p rocess in which 

rhe C ulwre Cenrre's own marimba o rchesrra 
will rake pa rt. T he premiere i se r fo r rhe las t 

week in April 2011 ar rhe Opera in Malmö, 

afrer which rhe show will be performed ar 
Kul turen in M ay. 

THE YEAR 2010 
Anki Dahlin 
T he ex hibirion Wedding, rhe second srage in 

rhe exhibirions on rhe rheme of Folk Art and 
Design, was opened in June. W har now re

mains is rhe fin a l pa rr, abour Creators of Folk 
Art, which will be ready in May 2011. 

A number of rempora ry ex hibir ions were 
shown du ring rhe yea r, rhe firsr being a rerro

specri ve ex hibirion abour Len narr H ellsing. 
A rerrospecrive ex hibirion w irh works by 

Bengt Böckman ran pa ra llel fora rime wirh 

an exhibirion ofLund Universiry's collec-

rion of prims by Albrechr Diirer. The phoro 

ex hibirion Da Capo and a small exhibirion of 

woollen embroidery were mounred . Togerher 
wirh Litteral und, illusrrarions from rhe 

aurho r Stefan Casra's works were displayed 
in rhe ex hibirion Stefan Casta's Green Thread. 
The yea r ended wirh a rerrospecrive exhibi

rion abour rhe furnirure maker Åke Axelsson. 

T he D acke House was dismanrled and 

documenred. The roof of rhe M å kerorp 

Lofr-house had ro be removed urgenrly since 

rhe building ri sked co llapsing because of rhe 
heavy ra in fa ll in rhe summer. 

T hroughour rhe yea r we have had educa

rional acriviries fo r children and young people 
and for reachers in rhe region. W e cooperare 

wirh C ulwre in Care so rhar children w irh 
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specia l needs ca n have access te rhe museum. 

A !arge number of courses were arra nged as 
in-service training for teachers, in colla

borarion with orga nizations including rhe 

Sca ni an Archive Association , Lund Univer
siry, rhe Sca nian H andicrafr Association, 

rhe Opera Workshop ar Malmö Opera, and 

rhe Sca nian C ulture Cenrre. In rhe Tegnfr 

Museum we have a rranged guided teurs 
and lectures. The number of visiters te rhe 

H ökeriet Grocery Shop is increasing. 

Ar rhe Ösrarp farm , Hannas Garden has 
been largely reconsrrucred. Programmes 

have been offered du ring rhe summer ro give 

visiters a rich ex per ience. We are parricipa
ring in rhe projecr Out in Sjöbo, in collabo

rarion wirh Sjöbo Municipaliry and Region 

Skåne, te develop teurisr arrracr ions in rhe 

municipaliry. 

A collaborari ve projecr, From the Visitor's 
Perspective, was srarted wirh rhe o rher rwo 

regional museums and adulr educarion in 

Skå ne. The projecr is linked te rhe develop

menr projecr On Concerning, which is run 
tegerher w irh Dunkers Kulturhus wirh rhe 

ai m of developing conracts wirh the genera l 

public. 
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Kulturen's a rchaeologisrs have raughr 

ar rhe Deparrmenr of Archaeology and 
A ncienr Histery ar Lund U niversiry and 
have led reaching/resea rch excavarions ar 

U ppåkra. Several archaeological commis

sions have a lso been undertaken in and 
around Lund as well as in Dalby, Trelle

borg and Vellinge. The city anriquarian 
has worked wirh tewn planning man ers 

and wirh an in-deprh analys is of a reas of 

national inreres r. 

Ar rhe end of rhe yea r we were able te 

counr slight!y more rhan 7 0,000 visiters te 

Kulturen. Just over 200,000 people passed 
rhrough rhe gates in front of rhe Whire 

H ouse, visired rhe Kulturen resrauranr 

(Kulturkrogen), rhe shop, rhe phote park 
and Kulturens Ösrarp. Membership of 

Kulruren's Facebook group increased by 

20%. Afre r a positive ftnancial resulr and 

rhe new orga niza rion, we are strong enough 

te face new challenges and te develop in 
o rder te meer rhe public wirh rheir commir

menr and desire te participate. Welcome te 

a new year wirh a conrinued focus on our 
collecrions of folk a rt, and rhis aurumn's 

major venrure, Popstad Lund! 

Storn festen med Sofi av Stefan Casta. 
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