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1 Inledning - vad är och var en 
amatör? 
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2 Junker Morgonröd och 
proffsen 

 

Det finns en klassisk svensk nittonhundratalsroman som på 
tusen sätt varierar temat Amatören. Den börjar så här: 
 

"A-strängen på violoncellen sprang. Bengt Erlandsson 
kände liksom rappet av en fin pisksnärt på ena kinden, och 
det klang i hans stora, tämligen ödsliga ungkarlsrum, när 
katastrofen inträffade." 

 
Detta är inledningen till Kvartetten som sprängdes av Birger 
Sjöberg och första kapitlet heter mycket riktigt – A-strängen 
springer – ett dåligt förebud. 
 
Bengt Erlandsson är journalist i den lilla mellansvenska staden 
Krutstan – som lånat drag av både Grönköping och verklighetens 
Vänersborg, Sjöbergs födelsestad, och Helsingborg, där han i 
många år var verksam som reporter. 
 
Bengt Erlandsson hyste en gång drömmar om både cellon och 
lyran. Musikerdrömmar och diktardrömmar hade han. Men de 
sprack. Dock skriver han i hemlighet dikter. Och hans gamle far, 
den fyrkantige organisten, fick ändå rätt i att Bengt till slut fick 
stor glädje av musiken. Som nykomling i Krutstan spelar han 
kvartett i familj – och genom Beethoven träffar han sina vänner 
direktör och fru Olsén, notarien Borg och den fryntlige Karl-
Ludvig. Men – o fasa – han stöter också på Mammons lockelse 
och guldets fördärvliga inflytande – i aktiespekulation! Och när 
A-strängen spänns för hårt och falskt går den av som ett förebud 
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om börskrasch, konkurser, krossade drömmar, smälek, tårar och 
sorg. När aktierna faller i Västerviks sågblad och Solidarfett – då 
sprängs kvartetten. Fru Olséns fiol går på auktion, Notarien 
Borg kan inte be sina chefer fara och flyga, Karl-Ludvig kan inte 
köpa sin släktgård och Cello får aldrig det lilla kapital som 
behövs för att på allvar ägna sig åt pegasen och sporra den mot 
diktens himmel. 
 

"Han förbannade livets råhet och dess representanter, men 
gav ändå icke tappt. Han famlade fortfarande efter stjär-
nan, fastän han för länge sedan borde ha förstått, att han 
endast ägde lusten att nå den, men alldeles saknade förmåga 
eller styrka att hinna den." 

 
Själva amatörmetaforen har många bottnar i Kvartetten som 
sprängdes. Bengt Erlandsson, eller Cello, som hans smeknamn 
lyder, skriver visserligen rysliga pekoral till dikter, t ex den 
smäktande Junker Morgonröd -  
 

"Rid ut, rid ut, och svinga ditt svärd för ett blänkande slag!  
Mången skönlockig mö uppå kransade ängar 
mången stingkyss dig ger, mången sugande blick, 
Ingen rast! Locka krämaresjälar med pengar, 
så drag till för din dröm med ett glimmande stick!" 

 
Men Junker Morgonröd, med grötrim och allt, representerar 
ändå Cellos godaste sidor – naivitet och ett gott hjärta. Värre är 
när han – efter konkursen – sadlar pegasen för att skriva elaka 
och enfaldiga kupletter till stadens nyårsrevy Kittla mig om ni 
vågar! Då dyker blamageguden upp i nattens tysta timmar och 
deklamerar Junker Morgonröd för den skamsne Cello så högt att 
trumhinnorna bågnar. Men pegasen lever inte av luft, den kräver 
hö. Och hö kostar pengar. 
 
Lokalrevyns motor är för övrigt den ormlike hovmästare Edel-
berg – en hängiven amatörförfattare. 
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Med ännu större svärta tecknar Sjöberg alla romanens halv-
professionella konstnärer som av nöd eller cynism, men alltid i 
största förnedring, prostituerar sin musa. Det gäller cafémusiker 
som gubben Andersson eller herr Lezinsky: 
 
– Jag micka gott känner vårt svenska folklinne – spillet i 
restårangträdgårder i månge år – det skall vare ritsch ratsch 
vielerbong. Nog sentimnental i börja på kvällen, men sedan bliva 
det ritsch, ratsch. Och på paus krekas in pianino und slå 
sodawasser in violoncello – det vara svenska folklinne. Ach ja. 
 
Det gäller också målaren Eugen A:son Renard, som lagt sig till 
med barett och sidenscarf, men är en gräslig hötorgsmålare, och 
skrupelfri gårdsmålare. Vid en vernissage presenterar han stolt 
verket Svan på lugnt vatten 
 

"Cello erfor vid anblicken av detta förfärliga lugn och 
denna söta skönhet ett behov av att låta tankarna uppsöka 
livets råaste och fulaste sanningar. Det var så poetiskt att 
han önskade att en verklighet iform av en grov karl med en 
kniv i handen hade plumsat ut genom den stilla säven vid 
stranden och plaskat bort för att skära halsen av den vita 
lögnen med sin svanhals. 
 
– Det är ett falskt lugn. Det är en lögnaktig ro, sade han 
högt och bestämt, i det han nalkades bordet." 

 
Alla gästerna på vernissagen blir fruktansvärt rädda, och samtalet 
tystnar och dör. Vad menar Cello! När de förstår att han bara 
pratar om tavlan och estetiken blir alla lättade, för själva har de 
uteslutande aktiemarknaden i tankarna – konstnärer, som kri-
tiker, som den fryntlige Karl-Ludvig. 
 
Men trots att Eugen målar som en amatör – eller en förtappad 
amatör, eftersom han spekulerar i konstens heliga världen – är 
han dock professionell. 
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Men nästan alla småborgare i Krutstan odlar amatörismen i hem-
met. Karl Ludvigs skräcktant Klara drillar naturligtvis sin flick-
kör i förmaket, och Cellos tillkommande, unga Märta Åvik, skri-
ver kärleksdikter hon också. Hennes vårdikt om lärkan som vill 
vara fri, hamnar för övrigt i redaktionens låda för pekoral, myc-
ket romantiskt sida vid sida med Cellos refuserade Junker 
Morgonröd. 
 
Men den skickligaste amatören av alla är fondmäklare Anker som 
underhåller på alla stadens konsortiers alla fina middagar – som 
trollerikonstnär. Han trollar fram sedlar ur öronen och mynt ur 
näsan, låter glas och plånböcker dansa, och duvor stiga mot ta-
ket. Ständigt gör han samma succé. Tills botten går ur börsen, 
och publiken visslar ut honom, för de har sett hans billiga tricks. 
Anker hamnar på dårhus och trollar inte mer. 

 
Amatörerna och de professionella i Birger Sjöberg, kommenterar 
och parodierar varandra i ett intrikat spegelspel. Att vaska fram 
vad som är äkta eller falskt hos den ene och den andre är nästan 
omöjligt. De förutsätter i alla fall varandra, både som symboler 
och realistiska eller burleska gestalter. 
 
Det är ingen djärv teori att säga att för Sjöberg som led av själv-
förakt och drabbades av själväckel när han fick sina gigantiska 
framgångar med Fridas visor – han turnerade i hela landet som 
en rockstjärna – var Kvartetten som sprängdes i mycket en djupt 
allvarlig personlig bikt, i Grönköpingsmiljö. 
 
Kvartetten som sprängdes gavs ut 1926, men är till formen mer 
1800-talsk än modernistisk. Det moderna ligger i alla referenser 
till låga genrer, reklamens och följetängernas och poesialbumens 
och nyhetstelegrammens krockande språk och stilar. Men själva 
följetongen och småstadsskildringen lånar av Dickens och 
August Blanches 1800-tal. 
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Som Sten Dahlstedt berättade är den knivskarpa gränsen mellan 
amatörer och proffs av mycket sent datum. Fredrika Bremer fick 
en klassisk utbildning för borgerliga flickor – det gällde att nätt 
parlera franska, och lika nätt hantera pianot, romansrösten, akva-
rellpenseln, brodernålen, silhuettsaxen och poesipennan. Hon 
och hennes systrar fick ta lektioner för tidens bästa lärare – med 
syftet att fungera som värdinna i salongen, kanske göra ett gott 
parti. Fredrika Bremer förtjänade länge mer pengar – till väl-
görenhet – på att måla miniatyrer än på sina romaner. Detta 
kanske imponerar på oss idag, men i samtiden hade amatörismen 
i sig en god klang, så länge som man inte tjänade pengar på 
verket. 

 
Amatörismens dåliga klang i såväl dåtidens som nutidens  profes-
sionella kretsar har avgjort en könsaspekt. Kvinnorna sågs som 
dilletanter, mer sällan männen. Om man däremot betraktar all-
mogen i förindustriell tid är gränsen mellan proffs och amatör 
omöjlig att dra. Om vi ser på det textila arvet, t ex konstskatter i 
form av ryor och vepor från Skåne, broderier från Blekinge, 
stickningar från Halland och knypplade spetsar från Östergöt-
land – är dessa anonyma konstverk tillverkade av amatörer eller 
proffs? I alla fall av kvinnor som var mångsysslare. Och mång-
sysslandet var i sig inte pejorativt. Det var ett överlevnadsvillkor 
för allmogen och den lägre medelklassen.   
 
Man kan på rak arm förklara också många av 1800-talets stora 
svenska konstverk gjorda av män, som produkter av amatörer. 
Carl Jonas Love Almqvist – avsutten präst och rektor för Nya 
Elementar. Av nöd blev han fri litteratör och som sådan ohygg-
ligt produktiv – hans prosa fyller hyllmeter. Men som komposi-
tör är han förstås amatör. Och hans Songes är det originellaste 
vår sånglyrik har vid sidan av Bellman och Sjöberg. Och Stag-
nelius förstås, även om han inte skrev musiken. Men det gjorde 
alltså Almqvist – och några av hans Songes lever också idag i mer 
allmänt medvetande än några av Stagnelius dikter: 
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Herregud, vad det är vackert, att höra toner av en salig 
ängels mun. Herregud var det är ljuvligt, att dö i toner och 
i sång. 

 
En av det sena 1800-talets stora målare var ren amatör –  Strind-
berg. Sant är att konsthistorikerna fortfarande är kluvna inför 
Strindbergs måleri. Det är på något sätt genant att en oskolad 
person, låt vara med dokumenterade konstnärliga framgångar i 
andra genrer, ska sopa mattan med kollegerna i flera avseenden. 
Att Strindberg tillhör toppnumren på skandinaviska konst-
auktioner hör inte riktigt hit. Men som Mats Arvidsson skrev i 
en artikel i MånadsJournalen: målaren Strindberg lyckas just i 
kraft av att vara dilettant. Han, den garvade brödskrivaren, 
målade däremot helt utan avsikter, i pur skaparglädje. Han roade 
sig, bortom kritikens blickar, för sin egen skull. På så sätt ord-
nade han en kombinerad lekstuga, och kanske ofrivilligt, ett 
laboratorium för konstnärlig grundforskning. Experimentet var 
faktiskt förutsättningslöst. Kanske kan man säga att han verk-
ligen var alkemist, han lyckades göra guld med palettkniven. Men 
det var alltså inte med avsikt. Den tekniskt intresserade Strind-
berg var också en god fotograf, även om han inte kommer upp i 
Munchs nivå. Edward Munchs fotografi fungerar som en experi-
mentverkstad för måleriet, det är helt tydligt. Alltså är det svå-
rare att tala om Munch som fotoamatör. 
 
Nu gör jag ett skutt över ett sekel, till min egen ungdoms 70-tal, 
och amatörbegreppets tolkning i den tiden. Själv uppmuntrades 
jag att pröva en moderniserad variant av familjeflickans bild-
ningsgång. Jag har alltså gjort allt, dansat balett, spelat blockflöjt, 
spelat teater, gjort skoltidningar, skrivit skolrevyer, kladdat med 
fingerfärger, pärlor och garner, jag har på eget bevåg lärt mig 
väva och knyppla, och jag har – vid Gud – t o m spelat cello. Men 
a-strängen sprang ytterst sällan, jag var helt enkelt rädd för att 
stämma instrumentet själv, delvis av skräck för att strängen skul-
le gå av! Jag kan inte utesluta att det var Birger Sjöberg som hade 
skrämt mig. Men det säger sig självt att man inte blir nån stor 
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amatörmusiker på det viset. Men glädje av det har jag förstås haft 
– det är nyttigt att ha nosat på en orkester inifrån. 
 
Idag sjunger jag, i likhet med en halv miljon svenskar i kör. 
Stämbanden går sällan av. För mig är repetitionerna ett mål i sig. 
Uppvärmningen, kroppens uppvaknande, att sakta lyssna in de 
andra stämmorna och bli ett med körens röst. Vi brukar säga att 
det spelar ingen roll hur trött man är eller hur ont i huvudet man 
har – efter repetitionen är man trött på ett annat sätt, och huvud-
värken har lättat.  
 
Konserterna däremot har inte samma tjusning. Jag har blivit 
ombedd att vara konferencier, och det spelar ingen roll att jag för 
mig själv säger "jamen detta är amatörverksamhet". Som presen-
tatör och konferencier har jag ett professionellt förflutet och jag 
kan inte ha en naiv kärlek till uppgiften. Jag är yrkesskadad. Om 
jag så bara ska presentera tre meningar för en gles publik i en 
landsortskyrka så måste jag ladda de tre meningarna så mycket 
att det stör koncentrationen i sånginsatsen. Och samtidigt år det 
tyvärr så att jag nog betyder mer för kören som presentatör än 
som andra alt... Lite trist är det. Och jag har inte hjärta att gnälla 
över detta. Det är bara att se glad ut och låssas att det är gjort 
med ena handen bakbunden, fast jag är rätt nervös nuförtiden. 
Vad jag säger och hur jag säger det påverkar faktiskt mina med-
sångare på en subliminal nivå. Det är förskräckligt. 
 
Min syn på amatörer och proffs har också präglats av min upp-
växt på 70-talet, i utkanten av vänsterrörelsen. Historien om 70-
talets kulturrörelse återstår ännu att skriva. En som varit inne på 
ämnet är Leif Nylén, konst- och litteaturkritiker, medlem av 
gruppen Blå tåget, och författare till Staten och kapitalet , en 
radikal klassiker – odödlig inte minst genom coverversionen 
inspelad av punkgruppen Ebba Grön. Leif har pekat på akti-
vismens speciella mönster. Jag var själv del av denna aktivism.  
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Bland 70-talets slagord fanns Spela Själv, Organisera, arrangera 
själv. Bygg egna musikforum, skivbolag, distributionskanaler. Jag 
deltog i flera år som aktivist på gräsrotsnivå. I skolan arrangerade 
vi konserter och bredde smörgåsar, sålde biljetter, engagerade 
oss så starkt i själva scenen, att vi definitivt skapade oss en ny 
publikroll, som överskred kulturkonsumentens. Det var en 
konkret delaktighet där konserten var en del i ett helt myller av 
estetiska, sociala, och föralldel ekonomiska faktorer. Denna 
praxis fick sin kulmen med det berömda Tältprojektet 1978. Men 
följdes upp i decennier efteråt – amatörer spelade aktiv roll i 
arbetarspelen, som Norbergsstrejken, men också i uppsättningar 
av Peter Oskarsson, som Den stora vreden. Och den lever än i 
musikfester, folkmusikfestivaler och på filmfestivalerna. Göte-
borgs filmfestival som idag samlar hela branschen, med alla kom-
mersiella eller glamorösa aktörer i februari, bärs fortfarande av 
en amatöranknuten jätteorganisation som brer mackor, kör 
filmrullar hit och dit, klipper biljetter och engagerar sig långt 
bortom konsumentens roll. Jag skulle vilja påstå att vänsterns 
kulturaktivism övervintrat och utvecklats vid filmfestivalen i 
Göteborg. Utan dogmerna. 
 
Till andra starka amatörkulturer hör live- och rollspelsrörelsen 
bland ungdomar. Och tänker man efter så är hela IT-industrin ur 
en aspekt ett amatörkulturellt fenomen, precis som popmusiken 
alltid varit det. Varje källarband som får en chans att stiga från 
anonymitet till publikt erkännande har gått igenom flera steg 
inom amatörismen innan de når professionell status. Alla tränar i 
timmar, dagar, men några vill mer än de andra. Så kommer upp-
görelserna, utrensningarna och nyrekryteringarna. På samma sätt 
är fortfarande dagens hackers, IT-konsulter och webbmästare 
fortfarande autodidakter och amatörer. De har i besatthet – och 
alltid utan avsikt – suttit vid datorn i dagar, nätter och år – för att 
knäcka de outgrundliga strukturerna. Av kärlek till konsten. En 
kärlek som det är svårt att omplantera i den kommersiella 
myllan... 
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Till sist vill jag återvända till Cello, i ett riktigt mörkt ögonblick. 
Nog så livat, fuktad av cognac och punch, eftersom revysäll-
skapet bakom Kittla mig om ni vågar! har premiärkalas. Kapell-
mästare Lizinsky har gripits av den stora inspirationen, snappat 
till sig Cellos violoncell och spelar nu en romans av slaviskt ur-
sprung medan cigarrglöden falnar. Det gör Cello mycket dyster 
till sinnes. Han filosoferar vid punschen: 
 

"Här sitter en människa, som till på köpet inte spelar sitt 
egentliga instrument, och spelar något så vackert, som jag 
aldrig kunnat göra, tänkte han. Ändå räcker det inte till för 
mera än en restaurangträdgård. Och runt jorden kväder 
poeter bättre än jag, och ändå räcker det inte till för mer än 
några korta månader, och så är allt glömt. Min stjärna har 
varit av stanniol. Men varför känner jag det då, som om 
den varit en riktig stjärna? Varför kan denna dåraktighet 
aldrig tvättas riktigt ur?"  
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3 Nationell kultur - eller...... 
 

Jag har under de senaste åren ägnat allt mera av min tid åt 
internationellt arbete kring folkmusik och folkdans. Inte minst i 
flera olika nordiska sammanhang har jag därför haft anledning att 
fundera över hur vi skapar bilder av folkmusik och utformar dess 
praktiska utövande. Här vill jag i första hand fundera över 
vetenskapens ansvar i dessa sammanhang.  
 
Min huvudfråga gäller om vi under de senaste hundra åren omskapat 
folkmusiken från att vara gränslös till att bli nationell och hur detta 
omskapande passerat i det närmaste helt okritiserat och oanalyserat 
forskarnas argusögon.  
 
Medan forskare, som Jan Ling, med storslägga angripit manifesta 
uttryck för nationell chauvinism på 30-, 40- 50- och 70-talen, har de 
flesta vetenskapsmän själva mer och möjligen idag något mindre 
blint analyserat folkmusik från ett nationellt perspektiv trots att 
folkmusikens rötter och former i Norden knappast är relaterad till 
nationsgränser.  
 
I inledningen till den senast publicerade läro- och översiktsboken 
”Folkmusik i Sverige” skriver författarna efter en uppräkning av 
tidigare utgivna böcker på området: ”Om flera inslag skiljer vår bok 
från äldre kollegers, har vi ändå ett fundamentalt drag gemensamt i 
det att samtliga utgår från nationen Sverige som beskrivningsenhet. 
Denna tradition från folkmusikbegreppets första tid verkar vara 
ofrånkomlig, hur internationaliserade vi än anser oss vara numera. 
Folkmusik beskrivs en gång för alla nationsvis. Svensk folkmusik är 
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något för sig själv, norsk folkmusik något annat, för att inte tala om 
dansk…”  
 
Det var samma insikt som slog mig som en blixt från klar himmel i 
somras och är motivet till att jag skrivit denna artikel. Kanske är 
forskarvärlden problemet på spåren. Men som jag ser det återstår 
mycket innan den på ett seriöst sätt behandlat ämnet.  
 
Som utövare och organisatör har jag ofta undrat över forskningens 
frågeställningar och utgångspunkter. I somras deltog jag i ett arbete 
med att sammanställa en CD-rom om hur folkmusik lever i Europa 
idag. Mitt uppdrag var att samla material om och beskriva 
intressanta musikformer i Norden. Ett avsnitt skulle handla om 
spelmansstämmor och spelmanstävlingar. Jag tänkte inleda med att 
skriva att den första spelmanstävlingen organiserades av Anders 
Zorn på Gesundaberget i Dalarna 1906 – en viktig utgångspunkt för 
alla beskrivningar av detta ämne i Sverige. Så insåg jag att jag borde 
kontrollera när man höll de första spelmanstävlingarna i Norge. Det 
visade sig att man började arrangera tävlingar vid mitten av 1870-
talet och de första nationella tävlingarna hölls 1886.   
 
Detta faktum saknas i de flesta framställningar om svensk 
folkmusik. Under arbetet med denna artikel har jag sett att 
uppgiften ändå finns med i några framställningar, men slätas över 
för att inte förminska Anders Zorns betydelse. Självklart måste 
Anders Zorn och övriga intellektuella i Sverige som var främjare av 
folkmusik ha känt till vad som skedde i Norge. Norge lämnade 
unionen med Sverige 1905. Den norske storspelmannen 
Myllarguten framträdde på estraderna i Norge långt innan någon 
spelman i Sverige släpptes upp på de offentliga scenerna i och med 
invigningen av Skansen. Myllarguten turnerade även i utlandet och 
besökte bland annat Sverige. Detta omnämnas aldrig i redovisningar 
av folkmusikens historia i Sverige. 
 
Jan Ling gör i sin artikel Folkmusik en brygd  upp med nationalism 
och nationalromantik inom folkmusik och folkdanrörelsen. Här 
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citeras utförligt debatter i folkdansrörelsens tidning Hembygden 
som framstår som en kampskrift för svenskhetens bevarande i form 
av folkmusik och folkdans gentemot inflytande från moderna 
jazziga musik och dansstilar. Folkmusikrörelsen på 1970-talet 
snubblar enligt Ling ner i liknande romantiseringsfallgropar när 
man tar ställning för folkets musik och talar om folkmusikens 
”väsen”. Han avvisar ”.. ett skikt av ungdomar inom folkmusikvågen 
[som] kommit att omfatta en nationalromantisk syn på 
folkmusiken med dess chauvinistiska och mytologiska ideologi. 
Den är i ordets djupaste mening reaktionär, byggd på felaktig analys 
[av] vad musik är och kan vara, en falsk historieskrivning som banar 
vägen för en national-socialistisk föreställning om folkmusik, som 
står den tyska 30-talsversionen mycket nära. … Folkmusiken ges en 
uteslutande blågul och proletär framtoning såsom den inte var 
sammansatt av de mest skilda komponenter både i historiskt och 
klassmässigt hänseende. … Folkmusikens ideologiska dechiffrering 
fordrar ingående musikanalyser och ett mödosamt 
forskningsarbete. Redan en första ”skumning” av materialet visar 
hur ideologin präglat folkmusikens historia, att ideologin i dag 
förekommer i skilda former, från en spontan och ofta sund och 
riktig protest och vällovligt sökande efter alternativ till medvetna 
politiska manipulationer i det grumligaste vatten.”  
 
Men, som sagt Ling och de övriga forskarna på området har så som 
Lundberg och Ternhag påpekar men inte åtgärdar, stängt in 
folkmusikens historia inom nationalstaternas gränser. Man har inte 
lyckats skapa några alternativ till dessa gränser. 
 
Med tanke på hur viktig inspirationen från Norge var för 1970-
talets folkmusikutövare i Sverige. Många reste regelbundet till 
norska kappleikar för att lära och hämta inspiration är det 
märkvärdigt hur lite intresse som forskningen visat för jämförande 
studier, för att presentera och analysera folkmusik med ett nordiskt 
perspektiv. 
 

 

19



Junger Morgonröd och proffsen 1/2002 

 

Medan vi lätt kan komma överens om att folkmusikens ursprung 
knappast är nationell, att den så som Ling framhållit är en brygd, så 
är det ändå intressant att söka jämföra likheter och skillnader. Har 
forskarnas fokusering till nationalstaterna påverkat kulturens estetik 
och sociala funktioner. Har organiseringen av nationella 
folkrörelser för kulturtraditioners bevarande och utövande 
förändrat deras karaktär?  
 
Idag förväntas folkdanser representera ett land eller folkslag snarare 
än kulturtraditioner utan gränser. Vi använder begrepp som svensk, 
finsk, norsk folkmusik eller folkdans om kulturformer som för inte 
så länge sedan var svåra att separera. Skillnaderna var snarare lokala 
eller regionala än nationella. Folkrörelserna har utvecklat 
arbetsformer med belöningar, regelverk och utbildningar, som 
präglar hur kulturarven utformas och uppfattas, bevaras och 
framförs.  
 
Även utformning av samarbetet mellan organisationer i de nordiska 
länderna kan ge näring åt bilder av att kulturen är nationell. 
Nordiska folkdansstämmor är omgivna av parader och fanborgar. 
Även samdansande och gemenskap bygger på nationstillhörighet. 
Varje land har i uppdrag att lära ut musik och dans. 
Nationstillhörigheten hos den som lär ut en dans kan då bli 
viktigare för bilden av dansens historia än dess verkliga ursprung. 
 
I Sverige arrangerar organisationerna som tidigare nämnts 
spelmansstämmor, man utnämner också riksspelmän vid 
uppspelningar för det s k Zornmärket. I Norge är tävlingar och 
Landskappleiken är det viktigaste evenemanget för många främjare 
och utövare. I Danmark har man varken delat ut spelmansmärken 
eller tävlat.  
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4 Unge amatörer i 
lokalhistorieske spill 

 

I forskningsprosjektet ”Mellom tradisjonskultur og ungdoms-
kultur” undersøker jeg lokalhistoriske spill som kultur-estetisk 
praksis for ungdom.  
 

• Hvorfor oppsøker tenåringer spillene og kommer de 
tilbake gjennom flere sesonger ?  

• Hvorfor er det meningsfullt og hvordan foregår deres 
meningssøkende arbeid ?  

• Hvordan sammenholder de opplevelsen av det kunst-
neriske arbeidet med interesser, verdier og holdninger de 
bærer med seg inn på arenaen ? 

 
Fra instruktør- og publikumssynsvinkel ser en virksomheten i et 
kunstperspektiv, men som forsker på relasjonen lokalhistoriske 
spill og ungdom, velger jeg det som kan kalles et kultur-estetisk 
perspektiv. I Meninger i mellom peker Bjørn Rasmussen på et 
landskap av kulturpraksiser som faller mellom virksomhet i eta-
blerte kunstinstitusjoner og fagfelt som pedagogikk, psykologi 
og sosiologi. Disse kulturpraksisene produserer betydelige bi-
drag og viktige prosesser, men får vanskelige levevilkår på grunn 
av etablerte maktstrukturer i kunst- og utdanningsmiljøer. Ved å 
sette begrepet kultur-estetisk praksis i sentrum, ønsker jeg å 
gripe opplevelser og refleksjoner som ligger i mellom kunst-
produksjon og sosial hverdags-praksis, som beveger seg mellom 
estetiske, personlige og sosiologiske diskurser. Et sentralt spørs-
mål er hvordan møtet mellom det lokalhistoriske spillet og 
tenåringer kan danne biografisk mening.  
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Feltarbeid og analyseutsnitt 
 
Sommeren 2000 gjennomførte jeg feltarbeid ved to lokalhisto-
riske spill i Midt- Norge.  ”Det brinner en eld” spilles i august på 
Røros og er et av flere ”Armfeldt-spill” i Nord- og Sør-Trønde-
lag. Spillet bygger på general Armfeldt tilbaketog etter forsøket 
på å innta Trondheim i 1718. Om lag 1/3 av soldatene, mange av 
dem barn i 13-14 års alderen, døde i møtet med vinteren i Røros- 
og Tydalsfjellene. Sceneområdet ligger ved de svarte slagg-
haugene, et kulturminnet fra drift av kobbergruver som domine-
rer inntrykket av fjellbyen Røros. Spillet kan karakteriseres som 
et musikk-dramatisk verk som veksler mellom talescener og 
musikalske scener. Av om lag 150 deltakerne er halvparten direk-
te involvert i forestillingen i orkester, kor og som skuespillere. 
Alle er amatører fra Røros og omegn. Tenåringene spiller sol-
dater og bondebefolkning. Noen har enkeltreplikker og de deltar 
i fem sanger sammen med solister og et ikke-spillende kor. 
 
”Olav Engelbrektsson” spilles i ruinen av Steinvikholm Slott ved 
Trondheimsfjorden i Stjørdal kommune. Borgen ble bygget som 
tilfluktssted for Olav Engelbrektsson, formann for det norske 
riksrådet og den siste katolske erkebiskop i Norge. I 1536 angrep 
en dansk styrke, biskopen flyktet og hendelsen innleder ”500 
årsnatten” i norsk historie. Spillet er et musikk-dramatisk verk 
med status som distrikts-opera og ensemblet er seminprofesjo-
nelt. Av omlag 250 involverte, er omlag 150 med i forestillingen 
som solister, i orkester, som dramatisk kor og i statist- og små-
roller. Tenåringene spiller i soldater og tjenestefolk; statistopp-
gaver uten replikker. Spillene har to til tre uker prøvetid og det 
spilles seks-åtte forestillinger. Spillene har store format med 
tanke på budsjett, organisasjonsapparat, scenisk uttrykk, antall 
publikum og som regional medienyhet.  
 
Ved hjelp av begrepene intensjon, interaktivitet og fradeling vil 
analysen presentere en mulig forklaring på hvordan møtet 
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oppstår og utvikler seg som en reflekterende, meningsdannende 
prosess. Fire tenåringer i alderen 16-18 år, to fra hvert av spille-
ne, er stemmene i analysen.  
 
Intensjon og perspektiv 
 
En kan vanskelig tenke seg at det dannes mening mellom et kul-
turelt uttrykk, kunstobjektet, og usynlige kulturprodukter som 
verdier og kvaliteter, med mindre en forholder seg med den in-
tensjon å se en mening. Ulike intensjoner vil danne ulike per-
spektiv ved inngangen til spillet. Ved å undersøke hvordan inten-
sjoner og perspektiv endres i ulike faser og hvilke forhold som 
synes å være drivende, kan en få et inntrykk av hvorfor de unge 
opplever det som meningsfullt. I analysen skiller jeg ut organisa-
toriske, sosiale og kunstneriske intensjoner og ser på utvikling 
og samspill mellom disse i fasene orientering, produksjon av 
rolle og situasjon og representasjon. 
 
De unge inviteres ikke på noe tidspunkt inn til medbestemmelse 
i planleggings-fasen, og produksjonsmodellen er tradisjonell med 
spesialfunksjoner i alle vesentlige ledd. De slutter seg helt til pro-
duksjonsmålet, stiller ikke spørsmålstegn ved fravær av med-
bestemmelse og vurderer tydelig ledelse som entydig positivt. 
Flere uttrykker stor takk fordi de får være med. Ole: ”Jeg liker at 
det er faste planer og at de som kan det bestemmer.  ” Eva: ”Her 
tar de vare på meg. Ledelsen liksom drar meg med på en ordent-
lig måte.” 
 
De tildeles ansvar for en rekke praktiske oppgaver som å sette 
opp telt, organisere store mengder rekvisita og klargjør hester. 
Pålagte oppgaver er de entydig positive til. Tore sier: ”Det blir 
for mye for de som er eldre. De orker liksom ikke å løpe så 
mye.” I all hovedsak forteller deltakerne at de har sett prøver og 
forestillingen fordi venner er med og fulgt dem inn blant del-
takerne bak scenen. Et samlende motiv er å møte venner og nye 
ungdommer på en arena som virker spennende og annerledes. 
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Svært få kommer til spillet med en uttalt kunstnerisk intensjon. 
Kunstuttrykket er enten uvesentlige eller får negativ omtale. En 
utbredt kommentar er: ”Musikken er forferdelig – opera er det 
verste jeg vet”. Den historiske hendelsen og konfliktene i styk-
ket er for mange ukjent, og selv de som har deltatt tidligere, er 
lite opptatt av det ved prøvestart.  
 
En sosial intensjon ser ut til å være springbrett inn i spillet. Den 
danner et perspektiv som søker det estetiske; å oppleve og bli 
berørt av noe spennende og annerledes. Intensjonen kan karak-
teriseres som åpen og søkende.  
 
Perspektiver møter rolle og situasjon 
 
For å forstå hvordan arbeidet med rolle og situasjon virker inn på 
en dynamisk utvikling av intensjon – perspektiv – forholdet, vil 
jeg kort redegjøre for regimetode.  
 
Kostymeutdeling gir indirekte en første orientering om rollens 
funksjon og spillets stil. Statiser og småroller får ikke manus. 
Nye aktører ser på en gjennomgang og deretter gir instruktøren 
en muntlig gjennomgang av scenene med vekt på arrangementer. 
Det gies noe gruppeinstruksjon underveis, men ingen person-
instruksjon. Innhold, form og dramaturgisk intensjon blir i svært 
begrenset grad direkte formidlet. Grete om instruksjonen: ”Vi 
får bare beskjed om å være sinte og mumle (latter). Resten får vi 
finne ut selv.” I ly av regiarbeidet med hovedroller, solister og 
kor, utvikler de unge en samarbeidende regi basert på forklaring, 
utprøving og dialog. Ole: ”Så vi forklarer hvordan det har vært, 
hva vi skal prøve å gjøre liksom. Ser etter hvem som har sluttet 
og hvem som er nye. De kommer og spør ganske mye. Men det 
er fint det å sitte på tribunen å forklare, så blir vi jo kjent med 
dem og.” Statistene venter mye, både i prøvetiden og i fore-
stillingen. Dette er svært aktiv tid hvor de vurderer eget arbeid 
og løser praktiske hindringer. Grete forteller om en sekvens på 
tolv minutter hvor de sitter i våt grus på scenen: ”Vi snakker om 
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teltene som vi aldri får satt opp riktig og så spiser vi litt mat og 
snakker om været. Noe passer til rollene og den scenen vi ar-beider 
med, men mye er privat og.” 
 
Begrenset kunstnerisk veiledning og kritikk ser ut til å danne et 
handlingsrom med et visst handlingspress som fører til at per-
spektiver brytes mot hver andre og danner nye intensjoner og 
perspektiv. Ole synes ikke er flink til å snakke, han liker best å 
gjøre ting. I prøvetiden forklarer og organiserer han og inn-
rømmer at han ser på seg selv som viktig for framdrift og sam-
arbeid på scenen. Ole forklarer: ”Når noen er syke eller det skjer 
ting, så må vi jo fordele. Det er viktig at alle har mye å gjøre og at 
det ikke blir hull i forestillingen.” Det viktigste for Tore er å være 
sammen med kameratene sine og ha det moro, men etterhvert tar 
han ofte kontakt med instruktøren. Tore forklarer: ”Ja, dersom 
de kommer med forslag som ikke fungerer, så hender det at jeg 
forteller at det var bedre i fjor eller kommer med andre forslag og da 
går de som oftest med på det.” Grete er i starten irritert på 12-13 
åringer som bruker spillet til å teste grenser, de burde kastes ut. 
Hun deltar i soldatenes drilltrening og ser etter hvert på seg selv 
som modell for de yngre. Aldersblanding er viktig og fører til at 
hun både kan lære og lære bort og slapper mer av enn når hun 
bare er sammen med sin egen aldersgruppe. Ved avslutningen 
sier Grete: ”En del av guttene er kjempeflinke på Dødsmarsjen, det 
har de hentet fra film, sikkert. De ligger og dør og skjelver som bare 
det.” 
 
Utvikling av nye sosiale perspektiv er tett forbundet med utvik-
ling av kunstneriske intensjoner. Ole: ”Det er en slags ramme. Ja, 
jeg vil si at det er mitt ansvar å fylle den – litt her og litt der på en 
måte.” I arbeidet med roller og situasjoner møter de motstand og 
inspirasjon fra kontekstuelle særtrekk, estetiske virkemidler og 
innhold. Sentralt i det kunstneriske perspektivet står kvalitet i 
uttrykket. Friluftscenene er store og med en rekke fysiske ut-
fordringer og været i Midt-Norge kan by på regn, snødrev og 
stiv kuling. Disse omstendighetene virker sammen med stedets 
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historie inspirerende for rollearbeidet. Været danner identifika-
sjon med handlingen og fungerer som et dramaturgisk element. 
Eva: ”Når det regner, da er det toppers. Bare tenk på karolinerne. 
Det snødde jo som bare det for dem da. Vi må tåle litt regn vi og. 
Vi sitter i søla, men bare tenk på hvordan de hadde det.” Ole sier: 
”Stemningen har mye med været å gjøre. At vi spiller det ute og at 
det blir litt rusket vær med skyer og vind som opptakt til mørket. 
Det passer liksom til dramatikken og katastrofen.” Det musikalske 
uttrykket får isolert sett ofte negativ omtale og mange sier at det 
tar tid å venne seg til et ukjent uttrykk. I ar-beidet med rolle og 
situasjon fungerer imidlertid musikken godt; som stikkord og 
stemningsskaper i rollearbeidet og for helheten i forestillingen. 
Både musikken og teateret er nødvendig for at forestillingen skal 
fylle det store scenerommet. Et perspektiv på musikkens betyd-
ning for egen opplevelse og forestillingens helhet kommer over-
raskende på mange og følges ofte av kommentarer som denne fra 
Eva: ” Jeg liker ikke salmer, men nå forstår jeg hva den kan være.” 
Kostymer er viktige for arbeidet med rollen og innlevelse. Ingen 
har negative kommentarer til våte, skitne drakter og sko. Når det 
omtales, er det som referanse til de karakterene de arbeider med 
å framstille. Rekvisita som tunge vogner og hellebarder skaper 
motstand og forutsetter samarbeid.  
 
Den kunstneriske intensjonen søker mening i identifikasjon og 
innlevelse. Dette perspektivet innlemmer publikum; målet er å 
berøre publikum. I den grad de kritiserer kunstnerisk ledelse, er 
det når de opplever at troverdigheten står på spill slik Grete gjør 
her: ”Vi burde jo egenlig snakket svensk for det er jo mikrofoner 
overalt, men vi har ikke fått noen klar beskjed eller hjelp til det. Det 
blir ganske teit.” Innlevelse i innholdet, konflikter og stemninger 
tillegges stor betydning. De ønsker å gjenskape den historiske 
hendelsen så troverdig som mulig; publikum skal tro på fore-
stillingen og historien. Grete sier: ”At det faktisk var folk som 
døde i fjellet her og at vi klarer å formidle det på en god måte. 
Måten den fortelles på er viktig – du hører snufsinga blant folk oppi 
der. Jeg gråter nesten selv når jeg ligger frampå der. ” 
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Sosiale og kunstneriske perspektiver avveies mot hverandre og 
dobbelperspektivet kommer tydelig fram i kommentarer som 
denne fra Tore: ”Det betyr mye hvem jeg er sammen med på 
scenen. Hvis jeg er sammen med noen jeg ikke har snakket så mye 
med, så blir jeg litt mer forsiktig. En må se litt på hvor mye en skal 
leve seg inn og, kanskje blir det galt om en lever seg for mye inn. 
Det blir liksom at folk synes du overdriver for mye.” 
   
Representasjon og fradeling  
 
I møtet med publikum fortettes både spillet og forholdet mellom 
de spillende. Grete sier: ”Vi skifter liksom gir når publikum 
kommer. Men når du kommer på scenen, spiller du med dem som 
er der og glemmer publikum selv om du dør to meter foran dem. 
Det er ganske sprøtt.” Representasjonshandlingen blir i fore-
stillingensfasen tydeligere som referansepunkt personlige, sosiale 
og kunstneriske perspektiver.  
 
Ut av en søkebevegelse mellom ulike perspektiver og synsvinkler 
som oppdager, bryter ned og stokker om mening, framstår for-
ståelse av det valgte perspektiv og samtidig kunnskap om andre 
mulige, men bortvalgte perspektiv. Gjennom slik fradeling trer 
det valgte perspektiv fram som objekt og alternativ. Prosessen 
ser ut til å starte innen et sosialt perspektiv, forsterkes av et 
kunstnerisk og samles i et perspektiv på seg selv. Eva reflekterer 
mye over tidligere opplevelser: ”Dette er helt annerledes. Her får 
du ikke noe nedsig. Det går bare oppover og oppover, og så blir vi 
enige og det er råspennende.”, og om spillopplevelsen: ” Når jeg er 
med på Dødsmarsjen – når vi holder på å fryse i hjel, så er det sånn 
helt, jeg blir helt med (latter). Det er helt utrolig. Dette er det 
artigste jeg har vært med på i hele mitt liv.” Tore har flyttet mye 
mellom foreldrene. Han reflekterer ofte over rollen: ”Eirik er vel 
utålmodig sånn som meg (latter – pause). Faren hans er død i et 
slag. Han vet ikke hvem mora er – hun er vel nede i borggården. 
Han har en soldatbror, men han vet ikke hvem det er for det vil 
ingen fortelle. Han får en sølvmynt i året. (pause) Han kan godt 
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tenke seg å reise vekk når Kristoffer Rustung kommer. Jeg tror han 
ble med.”  
 
Oppløsning og videreutvikling av egne forsøk med rolle og 
situasjon grunnlegger en mening om at spill kan utvikles gjen-
nom gjensidig påvirkning. De bruker hverandre aktivt og til-
passer spillet både på handlingsnivå og spenningsnivå og har en 
klar opplevelse av seg selv som interaktive. Publikum er viktige 
som mål for arbeidet, men når de spiller, er det interaksjonen 
mellom de spillende som har oppmerksomheten. Tore, Ole og 
Grete sammenligninger med ballspill hvor en også må være opp-
merksom på egen plass i forhold til medspillere og samarbeide. 
Men ballsport er regelstyrt og overvåket av trener og dommer, 
må de i spillet passe på seg selv og hverandre. Ballspill er kanskje 
mer spennende, men teater gir større frihet og en blir bedre kjent 
med spillerne. Også i ballspill opplever en å glemme seg selv, 
men spillet bygges opp over mye lengre tid og en kommer dy-
pere inn i stemningen og det å være en annen. Grete oppsum-
merer det dynamiske forholdet mellom perspektivene: ”Ja, det er 
rollen som gjør det. Du kjenner den du spiller mot på scenen bedre 
enn for eksempel en på fotballaget. Det er mye enklere å gjemme seg 
bort i en fotballkamp enn det er i teateret.” 
 
Kulturell ekstremsport ?  
 
Thomas Ziehe m. fl. peker på enkelte kulturelt produserte pre-
misser som synes å prege unge menneskers søkebevegelser i 
kulturen. Premissene økt refleksivitet, økt oppmerksomhet mot 
formbarhet og en økt individualisering er ambivalente; de kan 
virke åpnende eller lukkende i fortolkning og produksjon av 
kulturen. Kulturell kontekst, sosiale relasjoner og selv-opp-
fatning oppfattes som vesentlige for om premissene slår ut i den 
ene eller andre retningen. I denne sammenheng er det relevant å 
drøfte premissene i lys av kontekstuelle, strukturelle og inn-
holdsmessige aspekter ved spillet.  
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Refleksivitet kan komme til uttrykk som selvopptatthet; behov 
for å fortette situasjoner og relasjoner med sterke følelser eller 
en kreativ, selvreflekterende holdning med oppmerksomhet mot 
fellesopplevelser og stemning. Svært mange av intervjuene inn-
ledes med vekt på ”jeg”. Etter hvert blir ”vi” og ”publikum” 
sentrale i refleksjonen. De unge omtaler refleksjonsformer som 
”å prøve, diskutere, tenke, endre” i søken etter helhet i rolle-
arbeid, samspill og forestillingens virkning på seg selv og 
publikum. De er seg bevisst at oppmerksomhet mot felles-
opplevelser og stemning er nødvendig og ettertraktet i denne 
konteksten. Fokus mot formbarhet kan komme til uttrykk 
sårbarhet i selvfølelsen, angst for avvisning og utilstrekkelighet 
eller mot, lyst og evne til nettopp å formgi og gjennom dette 
søke sikkerhet for anerkjennelse. Spillene er rike på estetiske 
inntrykk; kontekstuelle forhold samspiller med virkemidlene i 
den musikk-dramatiske sjangeren. De unge må i stor grad be-
arbeide inntrykkene til scenisk uttrykk og søke forståelse selv. 
Estetisk oppmerksomhet og lyst og evne til å søke scenisk form 
gjør ikke bare virksomheten mer givende for en selv, men det 
bidrar til å sikre en kollektiv anerkjennelse i møte med publikum.  
Individualisering kan komme til uttrykk som oppmerksomhet 
mot å bli berørt og bekreftet i private samvær eller empatisk 
våkenhet og oppmerksomhet i relasjoner og handlingene. Hjelp-
somhet, tapperhet og samhold i kriser hører ofte til i de unges 
oppsummering av sitt møte med spillet. Strabasiøse og ukom-
fortable produksjonsforhold og aldersblanding er ofte med når 
de forteller om hvordan de gir alt og glemmer seg selv i arbeidet.  
 
Stemmene i dette analyseutsnittet tilhører ungdom med høyst 
ulike livskarrierer og selvoppfatninger. Spillet utfordrer estetiske, 
affektive, fysiske, sosiale og kognitive sider, danner uvante og 
problematiske forbindelser og åpner nye perspektiver. Det er 
grunn til å tro at de gjør autentiske erfaringer med biografisk 
betydning gjennom å delta i det jeg vil kalle ”kulturell ekstrem-
sport”.  
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5 Musiken är större än 
branschen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- om unga rockmusikers villkor och möjligheter  
 
Inledning 
 
När populärmusik uppmärksammas är det ofta celebriteterna eller 
”stjärnorna” som står i fokus. Radio, tv, tidningar och litteratur har 
också ofta präglats av detta perspektiv. Kulturformens essens tycks 
ta sin utgångspunkt i Elvis, Madonna, Tages eller Abba. Även när 
musikforskare riktar sökarljuset mot den svenska populärmusiken 
är det ”stjärnperspektivet” som dominerar (jfr Brolinsson & Larsen 
1994, Liliestam 1998). 
 
Inom populärmusiken finns det dock ett stort antal personer som är 
verksamma långt bortom de stora estraderna, topplisterna, media-
exponering och de stora pengarna. Att sjunga eller att spela i rock-
band  är idag en vanlig företeelse, inte minst bland unga. Ibland 
kallas de ”amatörer”, ”oetablerade”, ”demoband”, ”källarband” eller 
”hobbymusiker”. Oavsett vilket begrepp vi väljer kan vi konstatera 
att musikformen innefattar långt fler än de ”professionella”, celebri-
teterna och stjärnorna. 
 
Populärmusik och musicerande inom musikformen är en viktig del 
av ungas kultur- och fritidsliv men också en lukrativ och exploa-
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terad näring och det är också i detta spänningsfält som unga mu-
siker befinner sig. För de allra flesta unga musiker är det i hemmet, 
skolan, föreningslivet eller fritidsgården som de möter musiken, 
långt från multinationella skivbolag och de stora scenerna. Det är 
umgänget med kompisarna, glädjen i det egna skapandet och möj-
ligheten att uttrycka sig som är det viktiga: detta är också tydligt i 
det material som denna text baseras på. En informant formulerar 
det kärnfullt; ”musiken är större än branschen”. 
 
Denna artikel handlar om unga aktiva inom populärmusiken (främst 
pop & rock). Hur ser de på det egna musicerandet? Vilka möjlig-
heter och hinder upplever de? Vad är deras drivkraft och kan musi-
cerandet inom dessa genrer beskrivas som en del av svensk amatör-
kultur? Musikbranschen är en utpräglad manlig sfär och anklagas 
ofta för att vara sexistisk, jag återkommer med en diskussion om 
detta senare. 
 
Material & metod 
 
Studien är avgränsad till populärmusikgenrerna och i huvudsak 
baserad på intervjuer med 37 unga musiker från hela landet. Detta 
material har också används som underlag till Ungdomsstyrelsens 
rapport ”Växa i rocken - ungdomar, musik och upplevelseindus-
trin” (2001). Diskussionen kring ungas musicerande inom popu-
lärmusikgenrerna behandlas också utifrån forskningsfältet. 
 
Informanter har sökts på en så kallad demobank på nätet,  och i 
“Demoteket” på Lava, kulturhuset, i Stockholm. I valet av in-
formanter har jag eftersträvat att visa mångfalden inom populär-
musikgenrerna men urvalet har också styrts för att få geografisk 
spridning och storlek på hemort. Intervjuer har gjorts med 37 
personer som representerar 40 rockband som totalt innefattar åtta 
kvinnor och 118 män i åldersgruppen 20 – 25 år.  
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Forskningsfältet 
 

Populärmusik och musikbransch har ofta studerats utifrån ägan-
deförhållanden och handel – ett förhållningssätt som fokuserar 
sociala och ekonomiska strukturer samt tar utgångspunkt i popu-
lärmusik som masskonsumtion (jfr Burnett, 1996). Det är musik-
branschens ”stora” aktörer som studeras och populärmusik är där 
synonymt med musikindustri. Analysen av musikindustrin är be-
fogad men det vore olyckligt om vi nöjde oss med endast detta 
perspektiv. Populärmusik handlar också om en stor s.k. amatör-
verksamhet, ideellt arbete och ett nätverk av oberoende skivbolag 
och distributörer. När det gäller forskning om “gräsrotsnivån” eller 
”amatörer” har musicerandet ofta diskuterats av kulturforskare i 
termer av ”klasskamp”, ”läroprocesser”, ”identifikation”, ”alterna-
tiva läroprocesser” eller som en akt av ”narcissism” (jfr. Fornäs 
1995: 250-263: Öhlund 1988; Ecemonou 1994). Internationellt har 
fältet belysts av bl. a Finnegan (1989), Cohen (1991), Shank (1994), 
Swiss, Sloop & Herman (1998). I undersökningar kring rockmusi-
cerande har kvinnliga erfarenheter marginaliserats och detta gäller 
särskilt musicerande på s. k. amatörnivå (jfr Ganetz 1997). Kritik 
har också riktats mot forskningsfältet för att perspektiven ofta 
reducerar det fantastiska, märkliga och sköna som konst kan er-
bjuda. Det som får människor att skratta, gråta, dansa, veva med 
armarna i luften, minnas, våga, tro, drömma – det som kan få 
människan att känna sig hel. Rock handlar om kollektiv gemenskap, 
identifikation, och narcissism – visst. Frågan: ”varför rock?” är 
befogad och viktig. Men det är olyckligt om svaren oreflekterat 
konstituerar frågans subjekt. Populärmusik kan med en annan 
utgångspunkt vara mycket mer än så, den kan ses, för att tala med 
skribenten Andres Lokko, som ”det gångna århundradets viktigaste 
uttrycksform” (pop vol 2 nr. 9, 1999). Brister vi i respekt för 
populärmusik som fenomen, brister också vår analys.  
 
Ambitionen med studien är att betrakta musik som ett hand-
lingskomplex, där musik och musicerande studeras i en kontext. 
Med en sådan utgångspunkt lämpar sig den tvärvetenskapliga 
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musiketnologin. Musikvetenskapen studerar musiken som en 
konstart där form, gestalt och uttryck är i fokus. I musiketnologisk 
forskning betraktas musiken och musikerna som aktörer i kultur-
skapandet (jfr Arvidsson 1985 och Ronström 1990). 
 
De unga och musiken 
 
Musik har de senaste åren blivit en allt viktigare del av unga män-
niskors liv (Nilsson, 1998). Unga är storkonsumenter av musik men 
är också flitiga musikutövare: cirka 40 % av ungdomarna i ålders-
gruppen 13-25 spelar ett instrument och 25 % sjunger regelbundet 
(Nilsson, 1998). Kulturrådet har konstaterat att barn och unga både 
är landets flitigaste kulturkonsumenter och kulturutövare (Statens 
kulturråd, ”Kulturstatistik 2000”).  
 
De kommunala ansträngningarna för att möta de ungas intresse och 
behov görs främst genom kommunala musik- och kulturskolor men 
också genom stöd till studieförbund och föreningsliv. Fritidsgårdar 
är också en viktig resurs för många unga musiker, framför allt ge-
nom att de ger tillgång till replokaler och scener för framförande.  
 
Musicerande inom populärmusikgenrerna har kommit att bli en 
vanlig syssla. Att spela i traditionella rock- eller popband har, fram-
förallt bland unga pojkar, blivit en populär verksamhet. S. k. ”rock-
cirklar”, studiecirklar i improvisatorisk musik, är det största ämnet i 
studieförbundens verksamhet och 1998 genomfördes 1 687 018 
studietimmar i ämnet (Statens kulturråd, ”Kulturstatistik 2000”). 
Musikforskaren Lars Lilliestam uppskattar att cirka 100 000 per-
soner spelar i rockband (Lilliestam 1998). 
 
De ungas musicerande har också kommit att bli en angelägenhet för 
aktörer utanför kultur- och fritidssfären. I takt med att svensk 
populärmusik skördat internationella framgångar har det lokala 
musiklivet allt mer kommit att betraktas som en viktig grogrund för 
en expanderande musikindustri. 
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Lokaler, scener och marknadsföringsstrategier 
 
Informanterna i studien kommunicerar tydligt tre områden som 
särskilt centrala och viktiga; replokaler, livescener och sätt att nå ut 
med sin musik. I detta avsnitt vill jag kort sammanfatta informan-
ternas perspektiv kring detta men också göra en liten fördjupning 
kring diskussionen om den nya teknikens betydelse där Internet 
kan vara ett “skyltfönster” och används i marknadsföring. 
 
Replokaler 
 
Intervjustudien visar att många av banden repar i lokaler som 
tillhandahålls av fritidsgårdar eller föreningsdrivna musikhus och 
ofta i samverkan med ett studieförbund. När informanterna dis-
kuterar om vad som skulle kunna vara bättre i hemkommunen lyfts 
ofta behovet av ändamålsenliga replokaler, och musikerna menar att 
kommunen borde ta ett större ansvar; att de borde 
 

”fixa flera replokaler och ordna så man får tillgång till instru-
ment och dylikt. Det finns ju ett ganska stort intresse av att 
starta band” (Suwat, Lessebo). 

 
Brist på ändamålsenliga lokaler tycks vara ett särskilt påtagligt hin-
der för rockband i storstadsregionerna. 
 
Livescener 
 
Bland många rockmusiker finns en längtan av att spela 2live” dvs. 
att uppträda inför publik. Fritidsgårdar, musikhus och rockklubbar 
erbjuder scener men många informanter pekar på bristen på “bra” 
arrangörer och scener i lämplig storlek. Arrangörsfrågan och live-
scensproblematiken har också under senare år uppmärksammats av 
allt fler aktörer och betraktas som en av de allra viktigaste frågorna 
att hantera för att åstadkomma ett levande musikliv med bredd och 
mångfald (jfr. Kulturrådet 2000, Växa i Rocken, Ungdomsstyrelsen 
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2001, samt ”Rapport om livescenen för pop ock rock i Sverige” , 
Joppe Philgren 2001). 
 
Demo 
 
Att spela in sin musik – att göra en ”demo” – är vanligt bland 
rockband. Syftet med inspelningen är oftast att synliggöra musiken 
inför skivbolag, arrangörer, produktionsbolag eller musikförläggare. 
För många rockmusiker är arbetet med demoinspelningar också ett 
viktigt verktyg för att utveckla uttryck och ”sound”. Att göra in-
spelningar i musikstudios kan vara dyrt men har genom ny teknik, 
och kanske framför allt genom ideella aktörers engagemang, blivit 
billigare och därigenom mer överkomligt (även om det finns stora 
lokala variationer). Från de unga musikernas sida uttrycks en tydlig 
önskan om fler och billigare studios.  
 
Internet – ett skyltfönster! 
 
”Vi går också tillväga på det traditionella sättet: skickar demos till 
skivbolag, radiostationer, till p3-demo. Men det är nästan så att 
Internet är ett bättre skyltfönster” (Mickael, Malmö). 
 
Många rockband konverterar sin musik till digitala ljudfiler, bl. a. till 
det sk mp3-formatet, för att underlätta spridning på Internet, ett 
tillvägagångssätt som under de sista åren blivit allt vanligare . Inom 
vissa genrer skapas genrespecifika hemsidor där intresserade kan få 
tillgång till ny musik samt möta andra intresserade sig (jfr. Sand-
gren, 2000). Internet blir då både ett sätt att frigöra sig från de 
strukturer som branschen skapat (skivbolag, TV, radio, tidningar 
osv.) men också ett sätt att komma i kontakt med dessa aktörer.  
 
www.mp3.com – “Kick You Right Back” 
 
För många oetablerade band är Internet en viktig plattform för att 
marknadsföra sin musik (jfr. Sandgren, 1999). För att öka förståelse 
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för hur sådana processer kan se ut vill jag här belysa fenomenet 
utifrån informanten Jonas och bandet ”the Satellite Circle”. 
 
Jonas började spela trummor redan i årskurs sex och har varit verk-
sam i ett flertal band i Umeå. Idag spelar han trummor rockbandet 
the Satellite Circle, ett band som nu börjat spela live samt bli om-
skrivna och fått kontakt med ett antal skivbolag. Jonas har börjat 
plugga på universitetet men musiken tar en stor tid av hans intresse.  
 
Under två dagar i juli 1999 spelade the Satellite Circle in en sex-
spårs demo på Second Home Studio i Umeå. Musiken ”brändes” till 
en cd-demo och skickades ut till skivbolag och tidningar men ban-
det bestämde sig också för att lägga ut några av låtarna på webb-
platsen ”www.mp3.com”. Mp3.com är en webbplats där band och 
musiker kan lämna sin musik och där lyssnare kan ta del av materi-
alet, gratis eller till en kostnad som bandet själva bestämmer.  
 
Jonas: Vi la ut den på nätet, det var första gången vi använde oss av 
denna teknik, på mp3.com. Och vi hamnade rätt snabbt etta på en 
av deras listor. Det finns flera listor, bäst inom den stilen, den regio-
nen och en av låtarna ”Kick You Right Back” den låg på plats ett 
länge och då började det dyka upp e-mejls. Det var folk som ville 
köpa demon av oss, vi hade inte ens nämnt att man kunde köpa 
demon, men folk från hela världen, USA, Frankrike, Kanada, 
Spanien, England och Danmark! 
 
TS: Varför tror du inte att de nöjde sig med mp3 låtarna? 
Jonas: Dom ville väl ha en cd antar jag. När man tar hem den på 
mp3 så blir det inte så djävla bra ljud, plus att det var ju fler låtar på 
cd: n än vi lagt ut. Men så började också tidningar höra av sig, 
recensioner osv. 
 
TS: De som hade skickat e-mejl och ville köpa skivan, fick de det? 
Jonas: Javisst, vi tog eller tar fortfarande 4 dollar, det är ju ganska 
billigt, i princip bara frakten. Men det är kul, om de bor i Danmark 
så sänder de ändå 4 dollar, och inte 40 kronor, i ett litet kuvert! 

37 



Musiken är större än branschen - om unga rockmusikers villkor och möjligheter 2/2002 

 

Genom att placera musiken på mp3.com fick de anbud från flera 
skivbolag samt 15 recensioner i musiktidningar. Många av demo-
låtarna har också släppts på samlingsskivor. 
 
Jonas: Ett bolag i USA, verginia, ”underdogma” och ett i Frankrike 
”water dragon”, och ett som heter ”Caroline Records” (USA) som 
ska släppa nåt i augusti plus ett tyskt bolag ”Dear devil” som ska 
komma med någonting nu, typ. 

 
TS: Ger de ut samma låtar? 
Jonas: Nej det gör de inte, det franska bolaget ”water dragon”, dom 
ger ut två låtar. Dom andra har bara en låt. Det finns ett engelskt 
bolag som heter ”brain ticket” som vill ha nån låt men jag vet inte 
hur det går, de skulle förhandla med det franska bolaget om det där. 
Vad som är lite jobbigt är att alla låtar är upptagna… 
 
Genom att lägga ut musiken på “nätet” har ca. 500 privatpersoner 
laddat ner låtarna från mp3.com men också skapat kontakter med 
media och skivbolag. Musikintresserade i olika länder binds genom 
Internet samman i en virtuell gemenskap som också ger en ny 
möjlighet för musikerna att kommunicera mer direkt med sina fans 
eller lyssnare.  
 
Inom populärmusiken har förmågan till innovativt teknikbruk varit 
avgörande för stilutveckling, skapande av sound och genrer. Att 
lokala rockband idag blir något av pionjärer på att innovativt nyttja 
Internet är inte särskilt förvånande, mot den bakgrunden.  
 
Klass, kön, etnicitet och betydelsen av genrer 
 
Tidigare forskning har visat att kulturkonsumtion och kultur-
produktion på många sätt kan kopplas till socioekonomiska 
positioner men också för att vi vill särskilja oss från andra, och från 
andras smak (jfr. Bjurström, 1997). Detta betyder att pro-duktion 
och konsumtion av populärmusik kan ge oss kunskap om hur 
samhället konstitueras och reproduceras. Begränsningen av antal 
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informanter i denna studie gör det dock svårt att påtala skillnader 
mellan social position och möjligheter/villkor för musicerande. Vi 
kan dock utgå från att de strukturella villkor som präglar samhället i 
sin helhet också inverkar på kulturområdet.  
 
En manlig sfär 
 
Populärmusikbranschen är en utpräglat manlig sfär och betraktas av 
många som sexistisk. Det är viktigt att påpeka att intresset för att 
spela instrument inte skiljer sig nämnvärt mellan könen och att den 
manliga dominansen bäst kan förklaras utifrån gällande patriarkala 
strukturer som präglar såväl fritidsgårdar, musikhus, replokals-
hotell, studieförbund som andra samhälleliga institutioner (jfr Bay-
ton, 1998, Gantetz, 1997, Whiteley, 1997). Många aktörer verksam-
ma inom populärmusiksfären påtalar vikten av att närmare analysera 
utestängandet av kvinnor och att detta är en viktig framtidsfråga. 
 
Genre gör skillnad 

 
“– Jo, what really matters is what you like, not what you are 
like. Books, records, films, these things matter. Call me 
shallow, it’s the fucking truth” (Nick Horby, “High fidelity”). 

 
Betydelsen av genre inom populärmusiken har diskuterats av kul-
turforskaren Simon Frith (1998). Frith menar att förståelsen av 
populärmusikens riktningar, och betydelsen av detta, är föga eta-
blerad inom musikvetenskapen, och att detta är ett hinder för en 
djupare förståelse av populärmusiken. I analysen av intervju-
materialet stod det tidigt klart att genre hade stor betydelse för de 
unga musikernas villkor. De som spelar traditionell pop eller rock 
verkar under helt andra villkor än de inom exempelvis Hip hop eller 
Techno. Musiker inom dessa genrer är inte på samma sätt beroende 
av replokaler, livescener och studios. Musiken skapas ofta med 
datorstöd, en informant påpekade att en utbyggnad av bredband 
skulle underlätta musikskapandet för dem.  
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Bara gnäll? 
 
“Kommunen är fruktansvärt, legendariskt dålig på att ställa upp på 
dem som håller på med rock!” (Konrad, Storuman). 
 
Många av informanterna påpekar att kommunen och andra aktörer 
som representerar kulturpolitiken har dålig förståelse för musi-
cerandet inom populärmusiken och att det är ett område som inte 
prioriteras. “I första hand borde kommunen satsa på att skapa en 
dialog med ungdomarna. Om kommunen själv skulle bestämma blir 
det lätt en talangjakt med 20 000 kronor till förstapristagaren. Och 
det främjar ju inte musiklivet någonting. “Ungdomarna skulle be 
om ett ställe att spela på!” menar exempelvis Erik från Hudiksvall.  
 
I en undersökning år 1998 tillfrågades närmare 6 000 högstadie- och 
gymnasieelever i Stor-Stockholm om sina fritids- och kulturvanor 
(Blomdahl 1998). När de fick ge önskemål om vad kommunen 
borde satsa på hamnade replokaler och rockkonserter högt jämfört 
med etablerade kulturformer som konstutställningar och kammar-
musik/operafestivaler. Det är icke-institutionella kulturformer som 
får ungdomarnas stöd. De unga vill ha ett ökat stöd till de kultur-
former som de konsumerar eller utövar och få unga besöker kul-
turinstitutioner. Kulturrådet konstaterar i rapporten “Redovisning 
av uppdrag till kulturrådet om vidgat deltagande i kulturlivet och 
kulturinstitutionernas barn- och ungdomsverksamhet” (1992) att de 
ungas intresse för institutionernas verksamhet har minskat och att 
institutionerna inte lyckats med att möta de ungas behov och 
intressen. 
 
Somliga har påpekat att de ungas invändningar mot det etablerade 
hör ungdomen till och att vi kan fråga oss de unga rockmusikerna 
irritation på kulturpolitikens aktörer bör förstås utifrån detta. And-
ra menar att pop och rock är kommersiell och därigenom ligger 
utanför det som kulturpolitiken skall omfatta. Det första perspek-
tivet är problematiskt, inte minst för att det kommunicerar ett 
perspektiv på unga där de som grupp inte kan anses som kapabla 
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eller nödvändiga när det gäller frågor om hur offentliga medel 
hanteras och fördelas. Den andra utgångspunkten kompliceras 
genom att pop och rock redan inkluderas i kulturpolitiken. En stor 
del av det som sker inom populärmusiksfären är långt ifrån kom-
mersiellt och är beroende av ideella aktörer som ofta efterlyser ett 
kulturpolitiskt agerande för att trygga kvalitet och mångfald inom 
populärmusiken. Pop och rock är en del av kulturpolitiken, om än i 
begränsad utsträckning; av länsmusikens stöd till musik går fem % 
till pop och rock, av det statliga fonogramstödet går tio % till pop 
och rock och av det statliga stödet till fria musikgrupper går sju % 
till pop och rock (Statens Kulturråd 2000).  
 
Populärmusiken som en del av svensk amatörkultur? 
 
Det offentliga samtalet kring amatörkultur har ofta handlat om 
teater, dans, körsång, folk- eller orkestermusik. 
 
Om vi med “amatör” menar de som inte får sin utkomst från syss-
lan är det uppenbart att populärmusiken i huvudsak består av 
amatörer. Musiker inom genren definierar sig dock inte som 
“amatörer” och de föreningar och organisationer som finns inom 
genren använder inte heller begreppet särskilt ofta.  
 
Från populärmusikers sida talar man om på vilken “nivå” rock-
bandet befinner sig, med resonemang som; “vi spelar mest för att 
det är kul! Kanske nån spelning då och då men det får räcka!”. De 
flesta musiker är också medvetna om hur svårt det är att kunna 
“leva” enbart på musiken och intar därför en pragmatisk inställ-
ning, exempelvis; “klart vi vill slå igenom, göra skivor, turnera och 
så. Vi är på väg dit! Men nu gör vi demos och försöker fixa 
spelningar på fritidsgårdar!”. 
 
Det tycks som om behovet av att stärka sin verksamhet och identi-
tet genom begreppet “amatörkultur” finns bland aktörer inom de 
etablerade kulturformerna, där det finns ett spänningsfält mellan 
“amatörer” och “proffs”. De kulturformer och kulturorganisationer 
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som är mindre etablerade har inte samma möjligheter som exempel-
vis konstmusik, teater och dans att med kulturpolitikens stöd an-
ställa konstutövare. Kanske kan detta vara en av förklaringarna till 
varför verksamma inom populärmusik, eller inom andra mindre 
etablerade kulturformer som exempelvis rollspelsrörelsen, inte 
definierar sig som amatörer. 
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6 Spela snyggt och ha kul 
 

 

- om gemenskap, sammanhållning och musikalisk 
utveckling i en amatörorkester 
 
Bakgrund 
 
Projektet Spela snyggt och ha kul. Om gemenskap, samman-
hållning och musikalisk utveckling i en amatörorkester (Heiling, 
2000) är ett exempel på hur amatörkulturens verklighet kan 
undersökas med vetenskapliga metoder. Utgångspunkten för 
den här studien kan beskrivas med hjälp av följande lilla historia, 
hämtad från tidningen Tonfallet (1982:6), som återger ett di-
lemma, välkänt inom amatörmusiklivet. Historien återges här i 
förkortad form: 
 

En ung cykelreparatör, tillika musikentusiast, var primus 
motor i ortens musikliv. Han ledde framförallt orkestern, 
organiserad som en samspelsstudiecirkel, sammansatt av 
"unga och gamla, nybörjare och mera erfarna, alla besjälade 
av den heliga glädjen att en gång i veckan få träffas och 
spela tillsammans, att få uppleva en fin musikalisk, mänsk-
lig, social gemenskap".  Kommunens politiker ville etablera 
musikskola och i anslutning till detta ta över ansvaret för 
orkesterverksamheten. De anställde därför en kommunal 
musikledare, en musikdirektör, som dessutom var utbildad 
dirigent och hade höga musikaliska ambitioner. Han tog 
över ABF:s samspelsstudiecirkel, döpte om den till orkester-
förening, satte upp Beethovens femma på repertoaren och 
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startade hårda och krävande repetitioner. Vid ett sådant 
tillfälle avslöjades två av musikerna med att inte kunna sin 
stämma och fick pinsamt rodnande stå till svars inför de 
andra. De kom aldrig mer tillbaka och så gick det efterhand 
med alltfler av de ursprungliga orkestermedlemmarna. Vid 
konserten fick dirigenten komplettera med ett antal profes-
sionella musiker för att kunna genomföra programmet på 
en acceptabel konstnärlig nivå. Efter bara en termin fanns 
nästan inga av de gamla musikerna kvar. 

 
Musicerande kan ses som en social verksamhet och att döma av 
ovanstående historia kan den verksamheten styras av olika vär-
deringar. Dilemmat verkar hänga samman med att de olika 
värderingarna på något sätt måste jämkas ihop om verksamheten 
ska fungera. Den här undersökningen är en naturalistisk fallstu-
die, där jag under nästan två år som deltagande musiker och dito 
observatör kartlade en amatörorkesters arbete med att utveckla 
sin musikaliska förmåga och hur olika värderingar därvid spelade 
in. Forskningsfrågan lydde: Hur samverkar den sociala gemen-
skapen och sammanhållningen med ett målinriktat arbete på att 
höja den musikaliska standarden i en amatörorkester? Datain-
samlingen inkluderade förutom observationer även intervjuer 
samt ljud- och videoinspelningar av repetitioner och konserter. 
 

 
Amatörbegreppet diskuterades av Sten Dahlstedt tidigare under 
denna konferens. Han beskrev betydelseförskjutningarna fram 
till mitten av 1900-talet. Mitt bidrag till konferenstemat blir att 
vid 1900-talets slut studera innebörden av begreppet, genom att 
försöka bestämma var i gränslandet mellan amatör och profes-
sionell som den undersökta orkestern befinner sig, när alla får 
vara med men den uttalade ambitionen är att orkestern ska "spela 
bättre". Samspelet mellan sociala och musikaliska faktorer kom-
mer därvid att belysas.  
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Amatör – professionell 
 
Det finns ett antal aspekter på musicerande där amatörer anses 
skilja sig från mer professionella musikutövare. Sohlmans lexi-
kon (1988) lyfter fram några sådana och det är dem jag i huvud-
sak utgår från i denna översikt. 
 
Försörjningsaspekten 
 
En amatör livnär sig, till skillnad från den professionelle, inte på 
sitt musicerande. Det finns musiklärare och andra musikutbilda-
de i orkestern, som enligt denna definition är professionella men 
den absoluta majoriteten försörjer sig inte på sitt spel. För dem 
är det en hobbyverksamhet. De musikutbildade spelar inte sällan 
andra instrument i orkestern än dem de är utbildade på. I det av-
seendet kan de betraktas som amatörer, låt vara välutbildade. 
Detta gäller även den pensionerade symfoniorkestermusikern 
som numera spelar mest "til lyst".  Ingen får heller betalt för att 
spela med i orkestern, istället betalar man 100:- per termin (stud. 
50) för att vara med. I grunden är det också främmande för den 
frikyrka, där orkestern hör hemma, att arvodera sina fritids-
musiker. Orkestern är ett brassband, som i enlighet med sin 
tradition bland annat tävlar i musik. I sådana sammanhang kan 
det ibland vara diskvalificerande att professionella musiker del-
tar. Medlemmarna i den undersökta orkestern har dock alltid 
passerat som amatörer.  

 
Nöjesaspekten – privat och offentligt musicerande 
 
Musicerande på amatörnivå kännetecknas av att det som regel 
försiggår i en privat och avgränsad miljö och kännetecknas av 
glädje och tillfredsställelse. Brister i den tekniska och konstnär-
liga perfektionen spelar därvid mindre roll. Professionell musik-
utövning förknippas däremot med offentliga arrangemang för en 
betalande publik och där är kraven på perfektion tydliga. Men 
även amatörer förekommer i offentliga och kommersiella sam-
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manhang. Den undersökta orkestern arbetar både i den mer 
avgränsade bemärkelsen, där kyrkan till exempel erbjuder en 
tillåtande miljö, och i den mer offentligt organiserade, där till 
exempel konserthuset i Malmö fylls av betalande publik vid 
orkesterns konserter. Medlemmarna uppger att de får behovs-
tillfredsställelse av att spela både i det avgränsade formatet och i 
det offentliga: 
 
- Jag vill kunna utvecklas som musiker … det är kul att gå hit 
och spela på måndagar, att här är ordning och reda, att 
övningarna liksom är tajta… (Albert) 
 
- Sedan är det klart att man samtidigt ser det som en uppgift. 
Man har ju växt upp i frikyrkligt sammanhang och man ser ju det 
här med musikkår som en integrerad del i ett gudstjänstliv, och 
det är väl den största sporren, kanske. (Ingvar) 
 
- Jag är en glad amatör och tänker hålla mig på den nivån, för jag 
har inga ambitioner att bli jättemycket bättre, men jag spelar för 
att jag tycker det är kul. (Ulrik) 
 
- Det är en framåt orkester, det händer lite och vi har lite roliga 
spelningar och åker på lite resor och sådär, tycker jag… Det är 
väldigt mycket man får ut genom att spela … det (ger) stimulans 
för att man vill bli bättre och bättre. (Jens)  
 
Av detta drar jag slutsatsen att den organiserade musikverksam-
heten inte utgör någon skiljelinje mellan proffs och amatörer. 
Detta verkar inte heller vara fallet med nöjesaspekten. Även 
proffs kan ha kul med sitt spel (Liljeholm-Johansson & Theorell, 
1999).  
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Nivåaspekten 
 
En annan skillnad är att amatörer inte anses kunna spela lika bra 
som sina professionella kolleger. I det undersökta brassbandet 
spelar medlemmarna olika bra, deras kunskap-i-handling (Mo-
lander, 1993) ligger på kvalitativt olika nivå men gemensamt för 
dem alla är att de strävar efter att höja nivån på sitt spel. När man 
tala om nivån på musicerandet handlar det om ett förhållande till 
en socialt överenskommen standard när det gäller den musi-
kaliska färdigheten. 
 
I den undersökta orkestern kan musicerandet karakteriseras ge-
nom begreppet know-how, som vilar på en relation mellan 
musikern och standarden för hur det ska låta. Det betyder i detta 
sammanhang att kunna spela sitt instrument och återge notbil-
den om någon anvisar hur det ska utföras. Denne någon är som 
regel dirigenten, som behärskar de riktlinjer/kriterier, som an-
vänds till exempel vid tävlingar, där nivån på musicerandet be-
döms utifrån sådant som balans, intonation, precision, rytmisk 
frasering och teknik. Dirigenten avgör med hjälp av kriterierna 
om det orkestern just presterat på repetitionen låter rätt eller fel, 
bra eller dåligt och visar och förklarar hur musiken ska utföras. 
Med den hjälpen är orkestermedlemmarna som regel kapabla att 
spela i enlighet med anvisningarna och kan därmed musicera på 
en högre nivå än tidigare, relationen mellan dem och kriterierna 
har tillfälligtvis förändrats. Efter en vecka är den nyvunna för-
mågan dock som bortblåst och man måste börja om igen, vilket 
tar tid. Här skiljer sig amatörerna i den undersökta orkestern 
från professionella musiker. De senares kunskap-i-handling 
ligger på en annan nivå. De har kompetens, det vill säga de kan 
inte bara tekniskt utföra musiken utan kan själva analysera sitt 
musicerande och på egen hand korrigera det och därmed kan de 
också upprätthålla sin nivå utan yttre hjälp och behöver inte 
lägga så mycket tid på att repetera in styckena. Genom erfaren-
het och utbildning har de utvecklat sin relation till kriterierna 
och lärt sig att tillämpa dem, precis som dirigenten. Skillnaden 
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mellan amatör och proffs ligger i detta fall i utbildningsbakgrun-
den, förmågan till reflektion och tidsåtgången att repetera in ett 
verk snarare än i nivån på den tekniska färdigheten. En duktig 
amatör och en välutbildad professionell kan ju låta lika bra i or-
kestern. Av detta följer att nivåaspekten i sig inte säger något av-
görande om skillnaden mellan amatör och proffs.  
 
Repertoaraspekten  
 
Amatörorkestern anses vara konservativ i sitt repertoarval, välja 
lättare arrangemang snarare än originalarrangemang som kräver 
en viss stämbesättning och hellre spela musik som folk känner 
igen än okända verk. Detta stämmer bara delvis in på den under-
sökta orkestern. Vilken musik vill medlemmarna spela? Några 
uppfattningar i koncentrat: 
 
Maffiga teststycken; Blandad repertoar; Amatörer kan inte ha 
fem till sju svåra stycken på en konsert; Brass+kör+solist för 
publikens skull; Låtar med fart i; Inte religiösa små snutte-
stycken; Spela majoritetens musik; Musik som vi kan diskutera 
tolkningen av; Mer underhållningsmusik; Mer kyrkomusik, skip-
pa ABBA; Jag spelar det som blir framsatt; Klassiska stycken 
som man kan känna igen; Mer marscher; Meditativ musik också. 
 
Orkestern spelar en bred repertoar, som innehåller musik från 
olika tider och genrer, inklusive teststycken, som är original-
musik, speciellt komponerad att användas vid tävlingar och håller 
hög svårighetsgrad. Repertoaren innehåller också ett beställ-
ningsverk, en orgelkonsert som uruppfördes 1995. Valet av 
musik kännetecknas knappast av konservatism, även om den 
innehåller inslag som präglas av en folklig musikestetik (Ar-
vidsson, 1991), där orkestern arbetar för och samspelar med sin 
publik snarare än att vilja uppfostra den. Idag präglas konsert-
verksamheten av en estetisk kod där musikens passepartout fått 
ökad betydelse. Konserten har blivit ett evenemang, där det 
inommusikaliska kompletteras med utommusikaliska faktorer. 
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Reglerna för brassbandtävlingarna ändras i slutet av 90-talet. 
Kriterierna för vad som är viktigt att bedöma vid tävlingar får ett 
delvis nytt och annorlunda innehåll:  Intonation, klangbalans, 
teknik, programmets sammansättning och orkesterns upp-
trädande på scenen. Dessutom läggs särskild vikt vid tolkning, 
stilkänsla och musikaliskt uttryck. (Svenska blåsmusikfestivalen, 
1998). Detta påverkar såväl valet av musik som hur den presen-
teras och utförs. Denna situation är inget som bara rör amatör-
orkestern utan den delas i lika hög grad av professionella musik-
utövare. 
 
Kvalitetsaspekten 
 
Professionell kvalitet innebär att utövaren själv står för kontroll-
en av den praxis som utövas. Ingen kan bättre än denne identifi-
era, bedöma och utöva bästa tillgängliga kompetens. Detta egen-
ansvar betecknas autonomi av Rolf, Ekstedt & Barnett (1993). 
Den professionelle musikern vet hur det ska låta och behärskar, 
som beskrivits ovan, de konstnärliga kvalitetskriterierna. Så fun-
gerar det dock bara för ett fåtal av medlemmarna i den under-
sökta orkestern. Heteronomi råder när musikerna behöver hjälp 
utifrån för att utöva sitt kunnande på bästa möjliga sätt, men 
också för att utveckla spelet och därmed höja kvaliteten. Diri-
genten är den som i amatörorkestern får stå för den musikaliska 
sakkunskapen, kompetensen och locka fram bästa möjliga know-
how. Detta är tydligt i den undersökta orkestern, som står och 
faller med kompetensen hos sin dirigent. Om kvaliteten ska höj-
as i orkestern kan det innebära att man behöver byta dirigent 
snarare än musiker. När det gäller kvalitetsaspekten går alltså 
skiljelinjen mellan amatör och professionell vid beroendet av 
dirigenten och dennes kompetens. 
 
Statusaspekten 
 
Det är fint att spela på en hög musikalisk nivå som de profes-
sionella musikerna gör. Det ger alltså status att stå för hög musi-
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kalisk kvalitet. Ledningen i orkestern har höga musikaliska 
ambitioner, dessutom sköts organisation och marknadsföring på 
ett närmast professionellt sätt. Vid tävlingar har resultatet av 
orkesterns arbete med att spela bättre bedömts och utvecklingen 
har varit positiv enligt domarprotokollen. Genom att spela enligt 
den nya estetiska koden, där musikens inramning, dess passepar-
tout, ges stort utrymme, har orkestern också fått ökad status hos 
publiken och i Malmös kulturliv. Begreppet musikalisk kvalité 
har därmed fått en ny betydelse. Det är inga större problem att 
sälja nya projekt till publik och sponsorer. De upplever att or-
kestern spelar klart bättre. När musikerna i orkestern får den 
responsen från publiken växer deras självförtroende.   
 
Det är skoj att få vara med på skivor och resa och sådär…och 
spelningen på Malmöfestivalen den vill jag vara med på … det är 
mycket folk som kommer för att höra också och liksom veta att 
man varit med där och spelat. (Ola). Statusaspekten blir på detta 
sätt heller ingen markerad skiljelinje mellan amatör och profes-
sionell. 
 
Sammanfattning 
 
Söm framgått kan såväl individerna i den undersökta orkestern 
som ensemblen som helhet placeras in på olika platser på en skala 
från amatör till professionell beroende på vilken aspekt som dis-
kuteras. I flera avseenden verkar aspekterna inte erbjuda någon 
meningsfull utgångspunkt om man vill skilja mellan amatör och 
professionell. När jag påstår att orkestern fortfarande är en ama-
törorkester har det mest att göra med att musikerna i brass-
bandet inte försörjer sig på sitt musicerande, att det musikaliska 
arbetet beror av dirigenten, eftersom det syftar till kompetens-
höjning och att detta tar tid. 
 
I inledningen beskrevs en historia om en orkester som upphörde 
att existera för att musikerna inte längre upplevde glädjen i musi-
cerandet. Hur har man undvikit detta i det undersökta brass-
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bandet? Medlemmarna fortsätter att spela för att det tillgodoser 
väsentliga behov hos dem. Dessa behov varierar från individ till 
individ och kan delas in i musikaliska, sociala och religiösa. Om 
orkesterns ledning kan organisera verksamheten så att den leder 
till behovstillfredsställelse/ individuell måluppfyllelse, stannar 
musikerna kvar i orkestern.  
 
Förutsättningen att alla ska få vara med får som konsekvens att 
den musikaliska ambitionsnivån varierar bland medlemmarna. 
Målsättningen att orkestern ska spela bättre ställer krav på allas 
engagemang, vilket accepteras, men i praktiken är uppslutningen 
kring det målet (målacceptansen) olika stark bland medlem-
marna. Detta är liktydigt med att sammanhållningen som ett 
mått på gemenskapen är balanserad (individens mål och grup-
pens harmonierar men behöver inte sammanfalla, privatlivet är 
skilt från livet i orkestern, yttre kontroll ersätts av ömsesidigt 
förtroende, medlemskapet bygger på klart uttalade kriterier, 
musikern väljer själv att vara med eller lämna orkestern). Led-
ningen måste alltså tolerera avvikelser från idealet vad gäller 
sådant som närvaro på repetitioner, övningsdisciplin och möj-
ligheter att flytta musiker mellan olika stämmor. Defensiv 
konfliktlösning (att låtsas som om inga konflikter existerar) är 
vanlig.  
 
För att hantera situationen konstruktivt väljer ledningen att satsa 
på spektakulära projekt med kända solister, dansare, körer, gäst-
dirigenter och gemenskapsstärkande turnéer (Ungern, USA, 
Australien, Tyskland-Italien). Genom att musikens passepartout 
betonas behöver orkestern inte spela på en musikalisk toppnivå, 
helheten upplevs ändå som bättre av publiken. Genom de posi-
tiva erfarenheter som dessa evenemang erbjuder, motiveras 
musikerna till att stanna kvar, utsätta sig för mer övning och 
därmed utvecklas de också musikaliskt.  
 
Den undersökta amatörorkestern lyckas alltså, till skillnad från 
orkestern i historien, förena musikaliska och sociala mål på ett 
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sätt som kan sammanfattas med devisen "Spela snyggt och ha 
kul". Det kan ses som en bra sammanfattning av vad amatör-
musicerande vid sekelskiftet 2000 går ut på. 
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7 Teatermodell: ”Länsregissör 
Norrbotten" 

 

I Norrbotten finns sedan slutet av 1985 Sveriges första läns-
regissör, tillsatt genom ett föredömligt kulturpolitiskt tilltag. 
Tjänsten har finansierats av Norrbottens läns landsting med 
Norrbottensteatern som formell arbetsgivare. 

 
Länsregissörsfunktionen inrättades med den uttalade upp-

giften att stärka teaterns ställning i länet med inspirerande, 
pedagogiska och informativa insatser samt – framför allt – för att 
regissera amatörteatergrupper och deras uppsättningar i Norr-
botten. Initiativet till att inrätta en avlönad och osplittrad hel 
tjänst som länsregissör kom, och det är viktigt, inifrån Norr-
bottensteatern själv och byggde på en uttalad övertygelse om vad 
dess kulturpolitiska uppdrag krävde. Norrbottensteatern 
etablerades 1967 som landets första regionteater med åtföljande 
utåtriktade blick och ambition rörande teaterns roll i samhället.  

 
Nära publikkontakt genom medvetet repertoarval, bestämd 

teaterestetisk och teaterideologisk inriktning samt teaterpolitiska 
prioriteringar i övrigt vad gäller teaterns sätt att verka var klara 
mål redan från början. Detta gällde också exempelvis samarbeten 
med andra offentliga och privata kulturproducerande och 
kulturarrangerande aktörer, val av spelplatser, turnerande och 
liknande. Tanken med satsningen på en heltidsanställd 
länsregissör med inriktning mot amatörteatern – och med ett 
ömsesidigt utbyte mellan professionell och amatörbaserad 
teaterverksamhet – var att man skulle främja bred teaterverksam-
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het och få ytterligare möjlighet att fördjupa bandet mellan 
institutionsteatern, dess regionala omvärld och lokalbefolkning. 

Länsregissörens uppgifter och insatser 

Mycket av länsregissörens insatser under åren har varit att 
fungera som professionell inspiratör och kulturskapande mentor 
för att stimulera och bidra till nya teaterinitiativ och uppsätt-
ningar. Vidare har han organiserat fortbildning samt stött 
scenkonstnärlig verksamhet och lokala teatergrupper i allmänhet, 
bland annat genom att sprida kunskap om och skapa nätverk 
mellan länets amatörteatrar. I grunden har funktionen som länk 
mellan å ena sidan Norrbottensteatern, den professionella regio-
nala teatern, och å andra sidan amatörteatern möjliggjort ett 
utbyte mellan professionellt och icke-professionellt. Detta har 
skett främst genom länsregissörens egna, kontaktskapande 
insatser, som i praktiken har inneburit både en bredare och 
konstnärligt vidareutvecklad amatörteater. Länsregissören har 
framgångsrikt bidragit till att den lokala och regionala ama-
törteaterns uppsättningar har kunnat ges som ”utrikes” gästspel 
på andra scener, i andra delar av landet och utomlands. I läns-
regissörsuppgiften har också legat att utveckla ett regionalt 
nätverk inom teaterområdet, främst inom Nordkalotten och i 
Barentsregionen.  

 
Sedan 1985 har det blivit ett 30-tal uppsättningar i direkt regi 

av länsregissören och i många olika nyskapande och gränsöver-
skridande former och samarbeten. Många av dessa uppsättningar 
har uppmärksammats och några belönats med fina priser för 
konstnärlig kvalitet och nyskapande karaktär, såväl lokalt och 
regionalt som nationellt och internationellt. Flera har spelats 
utanför länet, några på gästspel i Danmark, Norge, Finland, 
Kanada, Island och Turkiet. Uppsättningar har representerat 
Sverige internationellt, exempelvis ”Frieriet i Kyrendäjärvi” vid 
International Amateur Theatre Associations, IATA’s, 
världsfestival i Istanbul. Upsättningen och länsregissören vann 
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världsfestivalens förstapris för regi det året. Amatörteatern i 
Norrbotten har också presenterats på den årliga teaterfestivalen i 
Avignon. Länsregissören själv har under åren fått en rad andra 
fina utmärkelser för sina insatser som uttryck för uppskattning 
för en framgångsrik och viktig kultur- och teaterpolitisk 
funktion. 

En unik kultursatsning med vida konsekvenser  

Länsregissörsinstitutionen i Norrbotten har varit en unik 
kultursatsning av stort kulturpolitiskt värde. Den har lett till 
uppseendeväckande goda resultat; konstnärligt, publikt och vad 
gäller breddat kulturutbud och vidgat kulturellt deltagande. Med 
länsregissören som nav har samverkan och ömsesidigt utbyte 
mellan olika parter i nätverksform kunnat mobilisera kultur-
resurser, privata och offentliga, för mångkulturell och gräns-
överskridande kulturutveckling. Kulturen har genom teatern 
blivit en utvecklingsfaktor i en process där olika kulturresurser 
har mobiliserats, bundits samman, samordnats, samverkat och 
fått betydelse för medverkande och för det övriga samhället.  

 
Satsningen med en länsregissörsstödd amatörteaterverksamhet 

har inspirerat till ett livaktigt lokalt kulturliv och en positiv kul-
turutveckling med ökad livskvalitet och flera norrbottniska 
lokalsamhällen har vitaliserats och fått en ny utvecklingskraft. 
Inte minst tornedalsfinskans ställning som minoritetsspråk, och 
motsvarande kulturkrets livskraft, har stärkts genom den växan-
de amatörteaterverksamheten. Denna har gett rum för en bear-
betning av erfarenheter, historia och identitet i en miljö som i 
många avseenden är både påtagligt mångkulturell och präglad av 
såväl tradition som förnyelse, gamla vanor och livssätt som upp-
brott. En arena har skapats för dem som skriver för teater och 
har stimulerat till ett ökat lokalt författarskap där gemensamma 
erfarenheter och problem, den egna historien och egna identi-
teten har kunnat bearbetas på ett självreflekterande och kon-
struktivt sätt. Intresset för scenkonstnärlig gestaltning, regi, 
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skådespeleri, produktion, teknik etc. har ökat. Fortbildningen 
och den allmänna kompetensen på dessa områden har breddats 
och fördjupats.  

Kulturpolitiska mål omsatta i praktiken 

Genom amatörteaterns vidgade och fördjupade betydelse har 
det skett ett genombrott för det skapande kulturella deltagandet, 
kulturens decentralisering och kulturens legitimitet. Dessa är 
samtliga centrala kulturpolitiska mål. Man kan peka på sådana 
effekter som kulturens breddning genom att gränserna mellan 
professionellt och amatörbaserat har gjorts mindre skarpa, på 
kulturell förnyelse genom identitetsmässigt angelägna kulturella 
och konstnärligt utformade teateruppsättningar. Direkt konst-
närligt skapande och kulturellt deltagande inbegriper allt fler 
medborgare. En ökad lokal framtidstro och självtillit, inte minst 
bland unga människor, är en annan effekt som i sig hänger 
samman med att amatörteatern har bidragit till framväxten av 
lokalt socialt kapital.    

”Teatermodell Länsregissör Norrbotten” –  kulturrörelse 
med vida cirklar 

Teatermodell Länsregissör Norrbotten har varit banbrytande 
och stimulerar som föredömligt exempel till efterföljd just som 
modell för kulturpolitisk satsning, ett inspirations-, uppback-
nings- och nätverksarbete, i detta fall med länsregissör som 
professionell spindel i nätet, för kulturell tillväxt och förnyelse, 
breddat kulturutbud och vidgat kulturellt deltagande. Genom 
länsregissörens arbete har det lokala och regionala kulturlivet 
vitaliserats, renommé skapats för norrbottniskt kulturliv och 
attraktiviteten för att bo och verka på många norrbottniska 
platser ökat. Amatörteaterverksamheten har vuxit kraftigt och 
blivit en central del i det norrbottniska lokala kulturlivet som en 
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viktig kulturrörelse i sig självt, men med många ringar på vattnet 
som konsekvens bortom det strikt teatrala. 

 
Det utmanande – ur vetenskapligt perspektiv – när amatör-

kulturens verklighet möter vetenskapen, kan sammanfattas med 
frågor som har att göra med beskrivning och förklaring. 

 
Hur skall man beskriva utvecklingen? I det följande hänvisas 

till teaterestetiska och teateretiska grepp, det folkliga, var-
dagsnära och blandade, samt till kulturellt medborgarskap i 
vardande, breddat och fördjupat.  

 
Hur skall man förklara denna utveckling? Naturligtvis med 

hänvisning till länsregissören själv som orsak, ett vibrerande, 
vardagspolitiskt, identitetspolitiskt och individutvecklande tea-
terhjärta, där det personliga har setts som politiskt laddat och det 
politiska som individuellt laddat. Men också till tjänsten i sig, 
fullt finansierad och osplittrad, med professionell karaktär och 
institutionell förankring, och med en frihet att agera ute på fältet 
med deltagare och deltagande i kollektivt utbyte och kollektiv 
organisering.  

 
Självklart har allmänna betingelser i form av den specifika och 

mångkulturellt blandade norrbottniska kulturmiljön och kultur-
andan spelat sin roll, liksom samtidens kulturepoken med sina 
utmaningar och motsättningar mellan det globaliserade och det 
glokala, format av både globalism och lokalism. 

Teaterestetiskt nyskapande och teaterpolitisk framgång, 
professionell kulturresurs och eldsjäl för ”den nära 
teatern” 

Länsregissören har fungerat som en samordnande och 
samorganiserande professionell kulturresurs som inspirerat den 
norrbottniska amatörteatern och kulturlivet i allmänhet. På 
eldsjälars vis, med stort engagemang och lustfylld ambition, har 
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länsregissören, densamma sedan tjänsten inrättades, förverkligat 
en teaterpolitik och teaterestetik som i realiteten har inspirerat 
till teater utifrån nyskrivna texter med lokal kulturanknytning. 
Han har också systematiskt verkat för en blandning av konst-
närliga uttryck, en utveckling av konstruktiv teaterteknik, an-
vändning av okonventionella spelplatser och ett öppet samarbete 
mellan professionella och amatörer. Den norrbottniska amatör-
teatern har under påverkan av en uppbackande professionell 
länsregissör banat väg för ”den nära teaterns” eller ”folkliga tea-
terns” teater, på det mer slagordsmässiga planet en ”teater för folk, 
spelad av folk”. 

 
Länsregissörens uppmaning har hela tiden varit att ”om du har 

en idé eller historia att berätta, hör av dig till mig”. Som engagerad 
eldsjäl och professionell har länsregissören inspirerat och krävt 
mycket av de medverkande, vilka i många fall har spänt bågen 
och överträffat sig själva i prestationer på scenen. Länsregissören 
själv uttrycker sig på följande sätt. ”Mitt arbete som regissör går ut 
på att ge människor mod att våga ta plats och att få folk att göra 
sådant de aldrig vågat tidigare, vare sig de är professionella skåde-
spelare eller amatörskådespelare”. Många deltagare i de olika 
uppsättningarna har också kommit att ”förundras över vad man 
kan göra”, vilket har varit ett viktigt inslag i den teater underifrån 
och den personliga växt inifrån teatern, den ”empowerment”, 
som amatörteaterutvecklingen möjliggjort och inneburit.  

 
Den teatersyn som har kommit att besjäla mycket av denna 

utveckling ser inte teatern som ett självändamål. Teaterverk-
samheten har formats som en (livsviktig) del av något mycket 
större. Den är en del av livet där man kan söka rötter, identitet 
och mening, men också avslappnande samtidskommentar och 
befriande skratt i revyn. Det senare inte minst viktigt i en tid 
som reser så många frågor, hotar med så många konflikter och 
upplöser så mycket av givna tillhörigheter, föreställningsvärldar 
och övertygelser. Den bakomliggande övertygelsen har varit att 
”kulturen är en droppe som ger mod” och att teaterns möjlighet 
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ligger i förhållandet att ”teaterns under är att teaterns universum 
lämnar rum för ett universum i varje människa”. Respekten för 
publikens och den deltagande aktörens erfarenhet har varit 
fundamental. Professionalismen och engagemanget har i ama-
törteatern som ”den nära teatern” fått stark genomslagskraft, 
stimulerat fram nya lokalt författade texter, mobiliserat lokala 
krafter, uppnått teatrala kvaliteter och helt enkelt skapat ange-
lägen teater och en livaktig kulturrörelse. 

Teaterestetisk och teateretisk kraftkälla 

Man kan inte nog understryka vikten av den teaterestetiska 
inställning i kombination med teaterpolitisk eller teateretisk 
inställning som i förlängningen av kultur- och teatersynen har 
besjälat och praktiserats genom länsregissörens arbete och 
amatörteaterutvecklingen under inflytande av institutionen. Det 
är i denna kombination av estetiskt och etiskt som amatör-
teaterutvecklingens skapande dynamik och utvecklingskraft har 
haft sin källa. 

 
De olika uppsättningarna har formats med konstnärliga ambi-

tioner och fått institutionell och annan professionell uppback-
ning i form av spelmaterial och regi, dramaturgi och scenografi, 
organisation och marknadsföring. Dessutom vad gäller tillgång 
till teknik, lokaler, finansiering och så vidare. Fokus har legat på 
arbetssätt och teaterideologiska målsättningar, och på innehålls-
liga och gestaltande aspekter. En uttalad avsikt har varit att söka 
det spännande i gränsöverskridande projekt där olika konstarter 
eller konstnärliga uttrycksformer möts i nya konstellationer. Det 
har skett exempelvis genom musik, performance och dans eller 
genom utnyttjandet av speciella och annorlunda spelplatser som 
stora tornedalspörten, vid älvar, uppe på berg eller på badhus, 
vilka exempelvis under 1998 var spelplatser för föreställningen 
Vattencirkus. I grund och botten har det handlat om framväxten 
en gränslös teater i meningen en teater som bryter gränserna 
mellan magi och realism, moll och dur, argument och känsla. 
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Brott och möten, det motsägelsefulla, drömskt och realistiskt 
har blandats och speglats i vartannat. Målet har varit att 
friktioner, konflikter och motsättningar hela tiden skall gnistra 
och harmonier få bryta med varandra. I den amatörteater som 
har vuxit fram under inflytande av länsregissörsinstitutio-nen 
genom den teaterideologi och det kontaktnät som läns-
regissören har satt i verket kan inte sägas vara en upplevelse-
realistisk men väl upplevelsebaserad och erfarenhetsbearbetande 
teater. Det är inte en teater med rak realism eller epik, men inte 
heller en exotiserande teater. 

I Bachtins skugga – på Bachtins agora  

Det teaterestetiska och teateretiska leder till Michail Bachtin 
(1895-1975), språkforskare och betydande modern litteratur-
forskare som har lyft fram den folkliga kulturens fenomenologi. 
Bachtin pekade både på det polyfona och karnevalska i män-
niskans kulturskapande och kulturella tillblivelse, samtidigt som 
han uttalat pläderade för ett underifrånperspektiv och ett dia-
logiskt perspektiv på människans kulturkamp i vad han beteck-
nade som ”samtidens kulturella heteroglossia”. Bachtins grund-
syn sammanfaller i mycket med en kultursyn som Teatermodell 
Länsregissör Norrbotten representerar. I denna mening har 
amatörteaterutvecklingen i Norrbotten ägt rum i Bachtins 
skugga eller på Bachtins agora. 

 
Bachtins grundsyn är att sociokulturella företeelser formas 

genom en ständigt pågående och dialogisk relation mellan indi-
vider och grupper, en dialog som innefattar en mångfald av skilda 
språkliga och symboliska uttryck. Ingen och inget existerar bara i 
sig självt utanför det relationella. Detta innebär också att kultur 
och identitet ses som något med öppna ändar och i ständig till-
blivelse, som något skapat av människans kreativitet, dialogiska 
förmåga och fantasi. Samtidigt blir människans handlings- och 
skaparkraft etiskt laddad genom detta. Kulturen och människan 
som kulturvarelse skapas genom dialog, av Bachtin definierad 
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som samtal kring olikheter på basis av likhet. Respekt och an-
svar, humanism, radikal tolerans och mångfaldssyn får en av-
görande roll för hur det mänskliga livet gestaltar sig. 

 
För att det relationella och dialogiska skall ges utrymme måste 

ojämlika och etablerade dominans- och maktstrukturer som för-
hindrar ett öppet utbyte för mänsklig tillblivelse motverkas. Det 
handlar om att konkret släppa fram det marginaliserade, det som 
har gjorts perifert och det som inte är officiellt sanktionerat. 
Vardagslivets och ”folkkulturens” värden och affekter, um-
gängesmönster och begär, måste enligt Bachtin ges tillträde till 
och plats i en vidgad och fördjupad offentlig sfär. Bachtin talar i 
sammanhanget om ”en andra verklighet” vid sidan av och i oppo-
sition till den dominanta och auktoritära, etablerade politiskt-
ekonomiska såväl som kulturellt-sociala ordningen och orto-
doxin. Frigörelsen från denna, menar Bachtin, förutsätter ett 
brott mot etablerade sanningar, normer och förbud, liksom 
kulturinstitutionella och på annat sätt begränsande strukturer. 
Folkkulturens folkhumor, satiriska och subversiva böjelser, 
kroppsliga groteskerier och allmänt karnevalska uppträdande, 
samtidigt sinnliga och mytologiska ”realism”, ses som nöd-
vändiga kulturuttryck för att hävda ”den andra verklighetens” 
realiteter, behov och prioriteringar, och för att åstadkomma en 
mer eller mindre utopiskt färgad frigörelse. Hos Bachtin negerar, 
revideras, förnyas och revitaliseras ”Folkkulturens” kultur-
uttryck. De kultur- och teaterideologiska implikationerna av 
Bachtins synsätt leder till något som vi också kan återfinna i flera 
avseenden i den teateretik och teaterestestetik som har kommit 
att praktiseras inom amatörteaterutvecklingen i Norrbotten. 

Den dubbla lojalitetens teater i gränssnittet mellan 
professionellt och amatörbaserat 

Man skulle sammanfattningsvis kunna tala om den dubbla 
lojalitetens teater, baserad på lojaliteten mot den breda massan, 
mot livet självt, och dels på lojaliteten mot den konstnärliga 
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kvalitén och goda smaken, för mänsklig emancipation, själv-
reflektion och medvetenhet.    

 
Den utveckling av amatörteatern under inspiration och 

påverkan av den professionella länsregissörstjänsten som skett 
och som inneburit en upplösning av olika gränser mellan teater 
och befolkning, institutionella, genremässiga och så vidare, har 
inneburit ett teaterpolitiskt nyskapande och en teaterkonstnärlig 
förnyelse. Det mångkulturella samhället med sina möten och sitt 
förändringstryck, med sina konfliktytor och bearbetningsbehov, 
klämt mellan globaliseringens fragmenterande inverkan och 
lokalismens gemenskapsskapande lockelser, har i den norrbott-
niska amatörteaterutvecklingen fått ett adekvat kulturuttryck 
och en konstruktiv utvecklingskraft.  

 
Det uppseendeväckande är att amatörteaterutvecklingen 

genom en målmedveten teaterestetik och teateretik har lyckats 
bana väg för så mycket nyskrivet material med närhet och lokal 
förankring, berörande i sin gestaltning och nära verklighetsför-
ankring och samtidigt så allmängiltig till sitt innehåll. Det vore 
som sagt fel att tala om en rak realistisk eller episk teater. Snarare 
har det i många uppsättningar handlat om en konstnärlig, nära, 
magisk och starkt berörande teater som inte har ryggat för att 
behandla känslomässigt brännande ämnen med en påtagligt lokal 
inplacering, utan att den för den skull har fått provinsiell be-
gränsning. Nya vägar har sökts för teatern och dess roll i sam-
hället genom ett nyskapande som har vuxit fram i gränssnittet 
mellan professionellt och amatörbaserat. 

 
Den skapande amatörkulturens betydelse mellan vardagligt 

kulturliv och kulturuttryck, kulturpolitik och konstpolitik, 
understryker, vad gäller begreppen professionellt och amatör-
baserat, åtskillnadens och polariseringens godtyckliga eller 
bräckliga karaktär. Vad någon har betecknat som ”den estetiska 
koden”, den kod genom vilken man avläser något som professio-
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nellt respektive amatörbaserat, bestämmer. Åtskillnaderna har i 
praktiken tenderat att upplösas. 

 
Sens moralen är att gamla kulturinstitutionella och genre-

mässiga gränser måste brytas upp. Kulturpolitiskt sett måste nya 
vägar sökas för kulturellt deltagande och nya allianser etableras 
för kulturellt skapande. Gamla åtskillnader mellan vardagsliv och 
kulturskapande, medborgare och konstnärlig bearbetning, måste 
överskridas. Professionellt och amatörbaserat är i samtidens kul-
turutveckling inte längre något som bör hållas åtskilt från vart-
annat. Lärdomen av framgången med Teatermodell Länsregissör 
Norrbotten är tvärtom att de måste vävas ihop.  

 
Gränsen mellan professionellt och amatörbaserat samman-

faller med åtskillnaden mellan det institutionaliserade och ideella 
kulturlivet eller mellan det officiellt sanktionerade och sådant 
som växer fram underifrån eller från sidan, folkligt eller ej, sub-
versivt eller ej, alternativt eller ej. Denna gräns mellan professio-
nellt och amatörbaserat utgör en åtskillnad som, helt naturligt, är 
lättare att upprätthålla när teatern verkar inom ett kulturinsti-
tutionellt avgränsat rum, än när teatern mer eller mindre bok-
stavligt placerar sig mitt i verkligheten, som den amatörteater 
som har utvecklats här med teaterideologisk framtoning, 
teaterestetik och teateretik. Kulturutvecklingen har allt att vinna 
på att institutionellt och ideellt förbinds nära med vartannat. 
Åtskillnaden kan idag bara vara en hämmande distinktion, där 
traditionella konstnärliga värden och uttrycksformer konse-
kreras, upphöjs till absolut norm, och approprieras, exploateras, 
av ett kulturinstitutionellt etablissemang.   

Kulturellt medborgarskap i praktiken - ett medborgar-
skapsperspektiv 

Amatörteaterns utveckling och betydelse i Norrbotten sedan 
mitten av 1980-talet under inflytande av länsregissörsinstitu-
tionen, måste sättas in i ett teaterestetiskt och teaterpolitiskt 
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perspektiv, den måste också ses i relation till ett medborgars-
kapsperspektiv. I globaliseringens tidsålder spelar kulturen en 
alltmer uttalad roll i den samlade livskulturen. Frågor om 
identitet, rötter och tillhörskap har en allt större aktuali-tet och 
tyngd. Att fungera som deltagande medborgare förutsätter att 
man deltar i kulturbygget, eftersom det i hög grad är just här 
som de nya identiteterna och livsbanorna, de subkulturella 
livsformerna och den gemensamma kulturmiljön formas. Detta 
kulturella slagfält spelar en alltmer avgörande roll och i förläng-
ningen av det skapande kulturella deltagandet handlar det om 
nödvändigheten och möjligheten av ett vidgat och fördjupat 
kulturellt medborgarskap 

I epicentrum av medborgarskapsdiskussionen 

I en idag klassisk text publicerad 1950, Citizenship and social 
class, utvecklade T.H. Marshall en modell för medborgarskap 
byggd på en tredelning av medborgarskapet: civilrättsliga aspek-
ter, politiska rättigheter och sociala rättigheter. Med det civil-
rättsliga avsåg Marshall sådant som rätt till personlig säkerhet, 
egendomsrätt, yttrande- och föreningsrätt och liknande. Med 
medborgarskapets politiska aspekter avsågs sådant som rösträtt, 
rätt att inneha offentliga ämbeten och liknande. Med sociala 
rättigheter avsåg Marshall i första hand rätten till välfärd eller en 
viss levnadsnivå samt rätten till utbildning.  

 
Marshall ville med tredelningen visa att ett fullt utbyggt med-

borgarskap innefattar flera aspekter eller dimensioner, formella 
som substantiella. Vidare var poängen den att de respektive 
aspekterna var och en förutsätter den andra, det vill säga att de är 
ömsesidigt avhängiga varandra. Det är svårt att tänka sig möjlig-
heten att fullt ut utöva sitt politiska medborgarskap om man inte 
har de sociala förutsättningarna för detta; är inkluderad i ett 
välfärdssamhälle och garanterad en minsta levnadsstandard och 
utbildningsnivå. På samma sätt förutsätter det civilrättsliga 
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medborgarskapet att man kan utnytta sina politiska rättigheter 
och så vidare.  

 
Marshall hävdade att medborgarskapet steg för steg utvecklats 

från det civilrättsliga till det politiska och oundgängligen måste 
få sin fulla innebörd genom att också inkludera den sociala 
dimensionen. När texten skrevs, mot bakgrund av erfarenheterna 
av mellankrigstidens ekonomiska depression och andra världs-
krigets planekonomi samt i efterkrigstidens gryende välfärds-
samhälleliga politiska ambitioner, stod frågan om de sociala 
rättigheterna alltmer i politikens centrum. Frågan om med-
borgarskapets former och gränser i vår globaliserade värld med 
transnationella befolkningsrörelser, etniska och mångkulturella 
blandning samt unionsbetingade nationalstatliga gränsupplös-
ningar refererar till och inspireras av Marshalls klassiska ut-
läggning och modell. Den hamnar oundgängligen i vad man kan 
kalla Marshalls medborgarskapsteoretiska epicentrum.  

Kultur och medborgarskap 

Marshall hade ingen vision om medborgarskapets kulturella 
dimension som en vidareutveckling av det moderna medborgar-
skapet. I realiteten kan dock de kulturella rättigheterna idag inte 
bara ses som utvidgade sociala medborgarskapsrättigheter, utan 
som en viktig och oundgänglig dimension av medborgarskapet i 
sig.   

 
Traditionellt har man å ena sidan betraktat kulturen som ned-

ärvt kulturarv och konstarterna samt offentliga och privata insti-
tutioner som museer, bibliotek, skolor, biografer, media och 
liknande. Successivt har dock kulturen kommit att identifieras 
med ett breddat kulturbegrepp som inkluderar såväl alla former 
för symbolisk meningsproduktion som i vid mening är kulturellt 
betingade och praktiserade livsformer och levnadssätt. Med-
borgarskap har, å andra sidan, i grunden alltid betraktats som 
något som har med tillhörighet, skyldigheter och rättigheter att 
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göra. I institutionell mening har medborgarskapet vanligtvis 
definierats på formella kriterier rörande vem som hör till eller 
inte hör till den politiska gemenskapen. 

 
Idag, med den kulturella sfärens ökade betydelse, måste dock 

medborgarskapsrättigheterna allt närmare kopplas till substan-
tiella kulturella engagemang, möjligheter och förpliktelser. Till 
de civilrättsliga, politiska och sociala rättigheterna måste också 
fogas de kulturella rättigheterna som rätten till att vara socio-
kulturellt inkluderad eller integrerad och rätten att vara delaktig i 
det gemensamma kulturskapandet på den offentliga arenan på 
lokal, nationell och global nivå. Kulturen har i sig självt utveck-
lats till ett viktigt ”kapital” i relation till media och informations-
teknologi och också till sådant som kulturell innehållsindustri 
och turism. Samhällsskiktningen och ojämlikheten hänger också 
allt närmare samman med skillnader i vad man har kommit att 
kalla ”kulturellt kapital” och kulturella livs-stilar. 

 
Kulturens demokratisering förutsätter delaktighet i kultur-

skapandet och att kulturella åtskillnader eller distinktioner mot-
verkas. Det handlar konkret om att ha tillgång till kunskaper och 
nyttigheter som möjliggör jämlikt deltagande i samhälls- och 
kulturbygget för påverkan av det symboliska utbytet där mening, 
identitet, politiska ambitioner och så vidare formas. Det handlar 
om att inte vara marginaliserad, men accepterad, integrerad och 
representerad, utan krav på normaliserande assimilation. Och det 
handlar om utrymme för självtillit, självbestämmande och själv-
utveckling genom kollektiv organisering, genom vilken olika 
initiativ och projekt kan genomföras.  

 
Ett breddat och fördjupat kulturellt medborgarskap lämnar 

rum för tillgång till aktivt deltagande, kreativitet i identitets-
arbete och formande av subkulturella livsstilar. Vidare för experi-
menterande med nya samlevnadsstrukturer och gemenskaps-
former, liksom former för politiskt deltagande, autonomi och 
motstånd, genom kulturell praxis och kulturella processer. Sådan 
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praxis och sådana processer kan skapa ett interkulturellt rum för 
kulturellt utbyte, kulturdebatt och kulturpolitisk handling. I det 
globaliserade och mångkulturella samhället är detta kulturella 
deltagande och kulturella medborgarskap oundgängligt, på det 
lokala och regionala planet, som på det nationella och globala. 

Kulturellt medborgarskap i praktiken 

När det gäller frågan om det kulturella medborgarskapet, 
mellan formellt och substantiellt, kan man säga att man förr i 
tiden läste katekesen eller postillan för att utlägga, förklara och 
uttolka sina existensvillkor, och detta utifrån en hierarkisk och 
auktoritär tros- och samhällsordning. Idag består det kulturella 
medborgarskapet snarare i att man öppet bearbetar sig själv och 
sina existensvillkor genom i vid mening kulturellt deltagande och 
eget kulturskapande. Exegesen, utläggningen och uttolkningen, 
har ändrat form och det kulturella medborgarskapets nyckel 
består inte längre i en gemensam tros- och livsåskådning, men i 
ett bearbetande av egna rötter och utvecklingsvägar (”rootes” 
och ”routes”) samt att man i allt detta tar steget ut i det offent-
liga rummet, intar detta och fyller ut det med erfarenhetsbear-
betning, självbespegling och identitetsutveckling. 

 
Med den vidgade kulturdefinitionen handlar medborgar-

skapssamhället om synliggörande, erkännande och mobilisering 
av alla kulturresurser, immateriella som fysiska, som traditioner 
och kunskaper, drömmar och myter samt rum och platser, 
institutioner och föreningsliv. Amatörteaterutvecklingen i 
Norrbotten har visat att detta är möjligt och utgör på det prin-
cipiella planet ett exempel på vidgat utrymme för det kulturella 
medborgarskapet. Mobiliseringen av egna lokala kulturresurser 
kan i hög grad påverka identitetsutveckling, lokal boende-
attraktvitet och tillväxtkraft, eller helt kort samhällsutvecklingen 
själv. Helt uppenbart är detta fallet med specifikt Tornedalen 
som språk- och kulturmiljö, där medborgarna under lång tid har 
varit kulturellt tillbakapressade som perifer minoritet, för att inte 
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säga en andra klassens medborgare. Idag möter vi här en sam-
hällsutveckling som starkt påverkas av amatörteaterns breda 
verksamhet, en verksamhet vars vitalitet och funktion närmast 
har nationalscenskaraktär. Historien om Tornedalsteatern ToTe 
är en del och vidareutveckling av Teatermodell Länsregissör 
Norrbotten och en framgångssaga och ett språkligt-kulturellt 
”nationsbygge” som måste skrivas. 

 
Även i andra delar av länet har man genom amatörteaterns 

identitetsskapande och erfarenhetsbearbetande funktion, eller 
för den delen revyernas folkliga kulturyttringar och samtids-
kommentarer, skapat ett vidgat offentligt rum för kulturellt 
medborgarskap och kulturellt medskapande. Initiativ- och 
förnyelsekraften inom amatörteaterutvecklingen har visat sig 
vara av mycket stor betydelse och pekar på vikten och angelägen-
heten av ett reellt kulturellt medborgarskap i praktiken. 

Ett exemplariskt exempel på amatörteater som 
kulturrörelse, teaterliv med nerv. 

Kulturutvecklingen, och inte bara teaterutvecklingen, i Norr-
botten sedan 1985 visar på vikten av nya allianser, konstellationer 
och blandningar för kulturell vitalisering och förnyelse, inte 
minst genom upplösta gränser och samarbete mellan profes-
sionellt och amatörbaserat. Redan tillkomsten av Norrbottens-
teatern som landets första regionala teater innebar att ett nytt 
kontrakt etablerades mellan teater och omvärld. Den specifika 
inriktning och funktion som kulturinstitutionen Norrbottens-
teatern representerade innebar en ny allians, kanske ett nytt slags 
kontrakt mellan teater och publik, som också kom att prägla 
uppsättningarnas karaktär, inriktning och utformning, vilka 
under en period och i sin tid banade iväg för en kulturell för-
nyelse, vars energi och kraft dock med tiden tyvärr i viss grad 
tycks ha både uttömts och lämnats. 
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Norrbottensteatern har parallellt med amatörteaterns vidgade 
betydelse, vitalitet och påtagliga genomslagskraft snarast tagit 
steg tillbaka till en mer traditionellt utformad teaterinstitutions 
skepnad. I mitten av 1980-talet ville man inifrån teatern själv 
verka för sitt uppdrag, binda nya band, förankra teatern i 
omvärlden och skapa en ny plattform för att sprida upplevelse 
och delaktighet genom en länsregissörstjänst med inriktning mot 
amatörteatern. Poängen skulle vara att förstärka och vidareut-
veckla denna genom ett långsiktigt och systematiskt samarbete 
mellan professionellt och amatörbaserat. Erfarenheterna visar, 
som sagt, att detta grepp har lett fram till såväl ett teaterkonst-
närligt nyskapande som en teaterkulturell breddning med nya 
funktioner. Och greppet ifråga skulle kunna benämnas på många 
sätt; amatörteaterns vitalisering, nytändning, professionalisering 
och så vidare i relation till ett ”teaterliv med nerv”, med nerv i en 
av sina ordagranna betydelser, nämligen ”egen, inifrån komman-
de kraft”, med tillägget ”som kan kännas igen i det yttre uppträ-
dandet”.  

Konstbefruktning och korsbefruktning 

Samtidigt som institutionsteatern överlag har stött på all-
varliga problem, finansiella såväl som publika och legitimitets-
mässiga, och i många fall inte längre kan fungera som den 
traditionella ensembleteatern, har Teatermodell Länsregissör 
Norrbotten kunnat ropa in en ny ensemble i den allmänna och 
blandade betydelsen av en grupp som tillsammans skapar över 
olika gränser med förnyande, fördjupande och i tiden både 
formellt och i samhället upplevt legitima uppgifter.  

 
Frågan om amatörteaterns utveckling och betydelse måste 

sättas in i såväl ett teaterkonstpolitiskt som kulturpolitiskt 
perspektiv. Teaterns uttrycksform måste hela tiden utvecklas 
med den tid och det samhälle som den verkar i. De kultur-
politiska insatserna måste främja allianser och konstellationer för 
kulturlivets vitalisering och förnyelse genom blandningar och 
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gränsöverskridanden.  Det är tänkvärt att ”allians” betyder 
”organiserat samarbete” och ”konstellation” hänvisar till 
”kombination av samverkande företeelser” samt att blandning 
och gränsöverskridande kan översättas till både ”konstbe-
fruktning” i betydelsen ”befruktning på konstgjord (läs konst-
färdig) väg” och ”korsbefruktning” i betydelsen ”befruktning 
mellan skilda individer inom arten (teaterkonsten eller den 
teaterkonstnärliga uttrycksformen)”. Vad som behövs är både 
det ena och andra ledet: En korsbefruktad professionell teater 
och en konstbefruktad amatörteater. Reellt existerande bland-
ningar och gränsöverskridningar talar för att det blir allt mera 
tveksamt att på ett förenklat sätt laborera med ”amatör”-
begreppet visavi ”professionell”.  

Exemplarisk kulturrörelse med kulturpolitisk mission 

Slutsatsen blir att Teatermodell Länsregissör Norrbotten är 
ett exemplariskt exempel som pekar på en kulturrörelse som 
banat väg för ett teaterliv med nerv och vad man kan kalla ett 
reellt kulturellt medborgarskap i praktiken. Allt fler har genom 
satsningen blivit delaktiga i det gemensamma kulturskapandet i 
en tid när så mycket av kulturskapandet är massproducerat och 
enbart föremål för konsumtion. Den skapande kulturella 
delaktigheten har fått ett genombrott. 

 
Flera olika moment har kopplats samman. Å ena sidan det 

breddade och fördjupade kulturella deltagande och skapandet. Å 
andra sidan kopplingen till kvalitet, konstnärliga krav och ambi-
tioner. Amatörteaterverksamheten har vidare i viss mening fri-
gjorts från en snävare koppling till folkbildning, studieförbund 
och studiecirkelverksamhet, och kunnat etablera en kultursfär, 
kulturarena eller offentlighet i sig. I realiteten har det växt fram 
en ny kulturpolitisk infrastruktur, en ny kulturekologi eller ett 
nytt kulturekologiskt system som har berett plats för kulturellt 
medborgarskap och kulturell förnyelse. I sin förlängning skulle 
detta också kunna innebära en kvalitativ förändring genom att 
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ett nytt kulturinstitutionellt komplex uppkommer som bryter 
med etablerade gränser och fungerar utifrån ett nytt och i tiden 
adekvat kontrakt mellan kulturskapande och samhälle. 

 
Den osplittrade länstjänsten har med relativt sett små insatser 

gett stora resultat. Den samordning av kopplade resurser från 
professionellt och ideellt, ”stat”, ”marknad” och ”civilt sam-
hälle”, som åstadkommits har gett synergieffekter och ett mer-
värde som inte bara kan räknas i kulturella och konstnärliga 
mynt, utan också i ekonomiska och utvecklingspolitiska. Sats-
ningen har i många avseenden, och enligt eldsjälar och lokalt 
kulturpolitiskt ansvariga, bedömts som ovanligt lyckad. Detta 
hänger inte bara samman med länsregissören som person med sin 
teaterestetiska och teaterpolitiska inriktning och ambition – 
mycket viktigt i sig – utan också med själva tjänstekonstruk-
tionen och dess koppling med en infrastruktur av lokal amatör-
teaterverksamhet och professionella teaterresurser i flera 
avseenden. 

 
Här finns erfarenheter som inte bara har mycket att ge på det 

principiella kulturpolitiska planet. Där det gäller den angelägna 
diskussionen om vilket kulturpolitiskt uppdrag och ansvar som 
ligger i tiden, om de möjligheter som föreligger när det gäller att 
kunna etablera nya hållbara kulturpolitiska modeller och infra-
strukturer inför de problem och utmaningar som det etablerade 
kulturinstitutionella komplexet, änsteatrar och stadsteatrar mö-
ter. Det gäller också de utmaningar som globalism och lokalism 
reser vad gäller medborgarskap och demokratisk samhälls-
utveckling. 

 
Det behövs ett vidgat samarbete mellan olika kulturskapande 

parter över konstnärliga och andra gränser. Det behövs samlade 
gränsöverskridande resurser. Det behövs ett intensifierat 
samarbete mellan å ena sidan professionellt och institutionellt 
och å andra sidan ideellt, amatör- och föreningsbaserat. Det 
behövs ett intensifierat publikarbete. Och det behövs nya grepp 
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inom det kulturella marknadsföringsarbetet. Amatörteaterut-
vecklingen, inklusive revyteatern i Norrbotten, har här viktiga 
erfarenheter som också pekar på framkomliga vägar till kulturell 
mångfald, fördjupning och konstnärlig förnyelse i ett samhälle 
som både är globaliserat och inriktat på lokal tillväxtkraft.  

 
Lärdomen är att teatern kan fungera som ett symboliskt rum 

för individualitet och socialitet, personlig emancipation och 
kollektiv identitetsutveckling, berättelse och tillblivelse. Teatern 
kan vara ett forum för kulturell tillägnelse där människans inne-
boende möjligheter kan förverkligas genom samverkan med 
andra individer, andra objekt och förhållningssätt. Teatern kan 
vara en teater ”på liv och död”, med uppgift att motstå en ut-
släckelse. Den skulle kunna riskera att förlora sin egenart, sin 
specifika vikt, sitt värde, i den globaliserade och ofta genom-
kommersialiserade och politiskt inte alltid så genomskinliga eller 
åtkomliga samtiden. Teatern kan vara i allians med en progressiv 
samhällsutveckling. 
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9 Utsatta kvinnor skriver 
 

En antologi om sexuella övergrepp i barndomen – utsatta 
kvinnor skriver 
 

i verkliglandet händer allt på riktigt 
och man är en riktig människa där 
 
den där nyckeln öppnar ett lås 
låset sitter i en dörr 
och dörren leder till verkliglandet 
  
man kan veta vad som hänt förut  
och vad som händer nu 
          ( E.S.) 

 
I Göteborg finns Stödcentrum Beda – för kvinnor utsatta för 

incest och andra sexuella övergrepp. Beda är en partipolitiskt 
obunden, ideell förening och kvinnojour inom ROKS med syfte 
att stödja utsatta kvinnor, informera om och förebygga sexuella 
övergrepp. Stödet innebär hjälp till självhjälp och skapande verk-
samhet är central. Här pågår arbete i grupp med måleri, rörliga 
bilder, dramatik och text. I grunden finns övertygelsen att varje 
människa har kraft att leda sig själv och vet hur hon ska hitta 
vägen till sin inre styrka. Genom deltagarnas och ledarens be-
kräftelse blir dessa upptäckter möjliga. 

 
Ett rikt stoff har vuxit fram och gett upphov till utställningen 

Bildens helande kraft, som visats i Göteborg och Bryssel, samt en 
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videofilm, Hemlängtan, aktuell på Göteborg Film Festival 2002. 
En avgörande princip i mötet med allmänheten är att kvinnan 
själv vet vad och hur hon vill berätta om sitt liv. Med samma 
utgångspunkt drivs ett bokprojekt i samarbete med Stödcentrum 
mot incest i Stockholm, Sci. Trettio skribenter, spridda över 
landet, medverkar med skönlitterära texter. De har svarat på ett 
upprop i Sci:s medlemsorgan eller kommit i kontakt med 
projektet genom att delta i skrivarcirklar. 

 
Jag tog del av det imponerande materialet i mars 2001 och har 

sedan dess ägnat mig, ideellt och i mån av tid, åt redigeringen. 
Inledningsvis var jag upptagen av materialets naturgivna bång-
styrighet, den skiftande litterära kvalitén och hur jag skulle 
hantera den känsliga uppgiften att gallra. Här fanns djupa 
klanger, viskande gråt, ursinniga vrål, skimrande poesi och vad 
någon illvillig kunde kalla pekoral. De bilder som stiger ur en 
akut smärta är sällan omedelbart originella och sidorna i rå-
materialet fylldes av ord som ”skam”, ”blod”, ”ont”, ”skal”, 
”flickan” och ”se”. Den massiva uppräkningen av lidande och 
förtryck gav motsatt effekt, riskerade att släta ut läsupplevelsen 
istället för att gripa tag. Redaktionens ursprungliga tanke var att 
materialet skulle presenteras efter skribenternas identitet. En idé 
som bottnade i att vi tillhör en kategori av tystade och marginali-
serade individer som nyligen börjat tala, men då det sällan rörde 
sig om utvecklade författarskap var inte principen meningsfull i 
sammanhanget. En kör där de mogna rösterna kunde bära de 
tunnare var ett fruktbart alternativ. Texterna sorterades efter 
innehåll under temata, vars rubriker hämtats ur stoffet. Boken är 
en kollektiv manifestation, således är alla som skickat in något 
representerade med minst ett bidrag. Dessa har valts för att de 
effektivt förmedlar något centralt i upplevelsen av att vara utsatt 
och/eller har ett självständigt konstnärligt uttryck. Som helhet 
strävar urvalet efter att gestalta så många aspekter av ämnet som 
möjligt. Ett stycke av inledningen åskådliggör strukturen. 
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”Vi som skrivit, illustrerat och redigerat den här boken 
blev sexuellt utnyttjade i barndomen. Förövarna var fäder, 
styvfäder, bröder, mödrar, farföräldrar, morföräldrar, 
farbröder, morbröder, vänner till familjen och främ-
lingar./…/ Texterna utgörs av lyrik och kortprosa och är 
placerade tematiskt. Uppläggningen utgår från flickans 
beroende, tar sikte på den vuxna kvinnans frigörelse och 
speglar den möjliga helandeprocessen. Innehållet har 
arrangerats i följande åtta kapitel, 
 
I din ensidiga samvaro 
Din skuld blir min skuld 
Hemlighetslagen 
Harakiri Torg 
Svart + rött = vitt 
Bergsbestigaren 
Varje gång jag rider och 
Här bor jag. 
 
De bidrag som samlats under rubriken I din ensidiga sam-
varo skildrar i första hand barnets vanmakt och upplevelsen 
av övergreppen. Din skuld blir min skuld belyser den kom-
plexa relationen till förövaren, präglad av hatkärlek, skam, 
sorg och vrede. Hemlighetslagen behandlar familjelögnen 
och samhällets mytbildning, att inte bli trodd, förbudet mot 
att synas och höras, viljan att bli sedd och hörd och den 
samtidiga rädslan för att bli just det. På Harakiri Torg 
återfinns den vuxna kvinnans inkapslade smärta, hennes 
tomhet, splittring, ångest, dödslängtan. Svart + rött = vitt 
handlar om den särskilda skuldproblematik som åtföljer 
rituella övergrepp och hur det är att vara vittne till över-
grepp på andra. Bergsbestigaren berättar om den menings-
fulla kampen för att växa, möta smärtan och överleva. 
Varje gång jag rider kretsar kring den mogna erotikens 
möjlighet och dilemma. Här bor jag slutligen förmedlar 
hopp, värme och tillit.” 
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Den kommande utgivningen har föranlett en del juridiska och 

personliga överväganden. Filmprojektets juridiska ombud, Eli-
sabeth Fritz, gav råd som också är användbara här för att undvika 
åtal för förtal. Den som framträder med sitt namn anger inte i 
vilken relation hon står till förövaren eller förövarna. Hon läm-
nar inte heller biografiska uppgifter av ett sådant slag att dessa 
kan identifieras. Den som valt pseudonym berättar fritt om 
släktskap och händelser. Beslutet att publicera i eget namn har 
inneburit att bidrag uteslutits eller omvandlats. Valet är intrikat. 
Tala om vem din förövare är men inte vem du är och omvänt. 

 
Projektet har sökt medel hos en mängd fonder och organi-

sationer med anknytning till genusfrågor, folkhälsa, kultur och 
brottsförebyggande verksamhet. Med undantag för Brottsoffer-
fonden, som anslagit 90 000:- och även gett stöd till filmen, har 
ingen av de tillfrågade beviljat medel. Summan kommer att täcka 
kostnaderna för tryckning men inte finansiera de medverkandes 
insatser. Som utsatta kvinnor har vi svårare att vinna gehör, 
finansiärer och samarbetspartners än organisationer av välgören-
hets- och hjälpkaraktär. Vad beror det på?  Svaret ligger i att det 
inte syns utanpå vem som är offer och vem som är förövare. I vår 
närhet tvingas människor att möta sina egna känslor och före-
ställningar kring ett dolt fenomen. Detta är svårt. I boken är 
förövarna inte lätt igenkännbara pedofiler från ett främmande 
solsystem utan vanliga människor som i vardagen förgriper sig på 
barn. Vi själva är brottsoffer, men inte objekt, klienter, patienter 
utan subjekt med makt att förändra våra liv. Vi frågar inte exper-
ter vad sexuella övergrepp innebär, hur förövare uppträder eller 
vilket stöd vi själva behöver. I antologin formar vi ett språk för 
våra upplevelser och stärker därmed vår identitet som grupp och 
individer. Vi synliggör ett samhällsproblem, erbjuder andra bil-
der än dem som vanligtvis tillhandahålls och möjliggör ett öppet 
samtal. 
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På sikt vill vi därmed bidra till att skapa trygghet hos yrkes-
grupper som kommer i kontakt med sexuella övergrepp inom 
skola, vård, omsorg och rättsväsende. Bokens överordnade ären-
de är att visa att vägen till helande är möjlig. Den planeras bli klar 
till Bok & Biblioteksmässan hösten 2002. 
 

Maria Nyman 
Centrum för kulturstudier, Göteborgs Universitet 

Stödcentrum Beda 
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I Finland sätter man stort värde på amatörteatern. Vår yrkes-
teater har sina rötter i amatörteatern i motsats till i övriga nor-
diska länder vilka har sina hovteatertraditioner. Samarbetet 
mellan amatörer och yrkesutövare har alltid varit fruktbart och 
byggt på ömsesidig respekt. 

 
Amatörteatern har även sin roll i finländsk historieskrivning: i 

slutet av 1800-talet bidrog amatörteaterutövandet till att bredda 
den kulturella basen i landet. Det var en tid då det nationella 
medvetandet förstärktes och sökte skarpare konturer. I en tid då 
man underlydde främmande makt kunde man med teatern som 
format säga sådant, som man annars inte kunde ha fått uttrycka. 
Och för den vanliga människan betydde teaterintresset även so-
cialt umgänge och trivsel som motvikt till hårt arbete och ofta 
knappa levnadsförhållanden. 

 
Kulturverksamheten utövades i vårt land ända fram till början 

av andra världskriget utan skydd i lagstiftningen. Amatör- och 
yrkesteatrarna betalade till och med nöjesskatt för sina föreställ-
ningar. Det splittrade läget varade ända till 1960-talet. År 1968 
trädde äntligen en kulturlag i kraft vilken omfattade hela den 
finska teatern. Lagstiftningen garanterade en officiell ställning 
också för amatörteatrarna. Statens scenkonstkommitté och de 
länsvisa konstkommittéerna inledde också sin verksamhet vid 
denna tid. 
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Under 1900-talet inrättades amatörteaterorganisationer på 
både ideella och språkliga grunder. Den största organisationen, 
Finlands Amatörteaterförbund, omfattar ca 580 scener. Arbe-
tarnas scenförbund omfattar ca 200 scener medan Finlands 
Svenska Ungdomsförbund omfattar ca 100 scener. Som sam-
arbetsorgan för dem fungerar AITA/IATA och NAR-center. 
Sammanlagt räknar vi i Finland med ungefär 1 000 scener, de 
oorganiserade medräknade. 
 

Den finländska teatern har befunnit sig mellan teater-
traditionen i väst och öst. Stanislavskis traditioner har varit den 
bärande kraften under förra århundradet och övriga modeflugor 
och trender har endast berikat och gett färg åt teaterutövandet. 
Också i teaterutbildningen har detta hållit streck, med undantag 
möjligtvis för den intensivaste Jouko Turkkaperioden. För att 
tillspetsat – och något förenklat – göra en nordisk jämförelse, 
skulle jag vilja påstå att t ex svenskar och danskar i allmänhet 
närmar sig teaterutövandet genom att intellektuellt analysera och 
framföra konststycket medan finländarna via (olika) känslolägen 
går in i rollen och framställer sina roller i tron att de själva är den 
person de föreställer. Kanske är det därför man ser mera svett 
och tårar på de finländska tiljorna. Finlands historia är fylld av 
trauman, som kräver bearbetning. Den finländska naturen är för 
dess fem miljoner invånare så stor och famnomslutande att den 
lever starkt inom oss. Teaterutövningen hjälper oss finländare, 
som annars ”tiger på två språk” att uttrycka oss själva, även om 
det sker via andras liv och handlingar. Här kanske hemligheten 
ligger bakom finländarnas enorma iver och välvilja för teatern? 
 

I en värld där en blandning av främmande kulturer är ett 
faktum, är det viktigt att vara medveten om sin egen kultur. 
Amatörteatern utgör en klar och åskådliggörande plattform för 
att forska i den finländska livsformen. Samtidigt som teater-
utövaren undersöker människosjälens psykologiska processer, 
finner han mänskligheten lagbundna former. Vad kan vara 
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viktigare än detta när vi försöker teckna konturerna av den värld 
vi i dag lever i! 

 
    Merja Laaksovirta

85 





11 Hur sjunger barnen i 
barnkören? 
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