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Unesco, FNs organisation för mellanstatligt samarbete inom 
utbildning, forskning, kultur och kommunikation/medier har alltid 
nära samarbetat med ett stort antal frivilligorganisationer (Non 
Governmental Organizations) icke-statliga organisationer vilka 
organiserar t ex yrkesutövare inom alla Unescos verksamhets-
områden. 
 
Varje medlemsland i Unesco ska ha en nationell struktur som 
ansvarar för kontakterna mellan Unesco och medlemslandet, främst 
med de professionella kretsarna inom Unescos verksamhets-
områden. I Sverige är det Svenska Unescorådet som har som har 
som uppgift att informera om Unescos arbete och förbereda svenska 
synpunkter på Unescos verksamhet. 
 
De två rapportdelarna är resultatet av att Svenska Unescorådet ville 
prova att arbeta närmare tillsammans med frivilligorganisationer i 
ett tidsbegränsat projekt för att se om ett sådant arbete kunde leda 
till erfarenheter som skulle kunna födas in i Unescos reguljära 
samarbete med organisationerna och tjäna som modell för sam-
arbete. 
 
Idén om en nordisk kartläggning och ett seminarium kring amatör-
kultur formulerades i samarbete med ax, Amatörkulturens samråds-
grupp. Sverige sökte, och fick, medel för detta från Unesco och i 
november 2001 hölls ett seminarium på Körcentrum i Uppsala 
kring amatörkultur. Seminariet stöddes finansiellt av Svenska 
Unescorådet. Före seminariet gjordes en kartläggning av forskning 
kring amatörkultur i de nordiska länderna av fil dr Eyolf Öström vid 
Uppsala Universitet.. 
 
Vår förhoppning är att inventeringen skall vara inledningen på en 
kontinuerlig presentation av forskning om amatörkultur på 
www.amatörkultur.nu. Vårt mål är att öka utbytet mellan praktiker 
och forskare, och att stimulera och underlätta fortsatt forskning på 
området.  
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Projektets andra del innehåller inläggen på ”Amatörkultur – 
Vetenskap och Verklighet, nordiskt seminarium för forskare, 
pedagoger, utövare och organisatörer” som hölls i Uppsala 23-25 
november 2001. 
 
Bakgrund 

 
”Amatör” och ”kultur” är begrepp som väcker många olika 
reaktioner och associationer. Hur definieras de, vad betyder de? 
 
Bakgrunden till denna rapport är frågeställningar som: 
– Hur beskrivs och värderas amatörkulturen inom dagens 
forskning? 
–  Hur analyseras området av de som är aktiva inom den? 
– Vilken är amatörkulturens situation i Norden inom forsk-ning, 
kulturpolitik och praktik?  
 
Amatörkultur i svensk kulturpolitik 

 
Amatörkulturen har det besvärligt i svensk kulturpolitik. ax har allt 
sedan det bildandes begärt ett kulturpolitiskt ansvarstagande för 
området. Idag faller amatörkulturfrågorna mellan stolarna på kultur- 
(amatörkulturens riksorganisationer), utbildnings- (folkbildning) 
och justitiedepartementet (ung-domsfrågor). Ingenstans kan eller 
vill man presentera en fullständig bild av amatörkulturens situation 
eller att ta ett övergripande ansvar. 
 
Kulturrådet har presenterat en omfattande analys av svenska folkets 
kulturvanor. Statistiken visar entydigt ett minskat deltagande i 
skapande aktiviteter, samtidigt med ett ökat intresse för kultur i 
form av fler evenemangsbesök. (Den kulturella välfärden. Elitens 
privilegium eller möjlighet för alla? Statens kulturråd 2002.) 
Regeringens rapport till Riksdagen ger inga förklaringar och 
formulerar inga visioner och förslag som kan vända den negativa 
utvecklingen. (Regerings-skrivelse xxx)  
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En bidragande orsak till minskat kulturutövande är de ekonomiska 
nedskärningar drabbat studieförbunden såväl lokalt som centralt. 
Studieförbunden har dessutom ett stort antal ”uppdrag” eller funk-
tioner, därför blir interna prioriteringar lika viktiga som yttre krav 
och resurstilldelning. 
 
Under en lång följd av år har ax diskuterat behovet av en översyn 
av ansvarsfördelningen för amatörkultur i Sverige och en konstruk-
tiv dialog med studieförbunden har inletts. 
 
Huvudsyftet med forskningsgenomgången och seminarierna var 
inte att diskutera ansvarsfördelning och resurser även om sådana 
frågor ofta togs upp. Kartläggning och seminarier gav en bred 
exposé över kunskapsutvecklingen kring amatörkultur i Norden. 
 

Introduktion 

När Stephen Soderberg mottog sin Academy Award för bästa film 
under Oscargalan 2001 höll han inget vanligt tacktal. Han sade i 
stället så här: 
 

 
Jag tänker tacka privat alla de som jobbat med filmen. I 
stället vill jag tillägna utmärkelsen alla dem som ägnar 
någon del av dagen åt skapande. Det spelar ingen roll om 
det handlar om böcker, film, målning, dans, teater eller 
musik. Jag tror att världen vore outhärdlig utan konst. 

 
 
“Alla som ägnar någon del av dagen åt skapande” därför att 

världen vore outhärdlig utan – det är ganska nära ett kulturpolitiskt 
handlingsprogram, med både ett ideologiskt fundament, en defi-
nition av arbetsområden och arbetsplan, och en belöning. Djupast 
sett är talet ett pläderande för amatörkultur. Och om vi inte direkt 
får en Oscar, alla vi som sysslar med större eller mindre uppgifter 
inom kulturfältet, är det i alla fall en försäkring om att vi är med att 
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bidra till det högre syftet: att göra världen uthärdlig. Inte så illa det 
heller. 

 

Begrepp 

Föremålet för denna inventering är amatörkultur i Norden. Vad är 
då amatörkultur? Det är givetvis en teoretisk fråga, men i detta 
sammanhang även en rent konkret fråga om vilka titlar som skall 
inkluderas i kartläggningen.  
 

Den definition av amatörkultur som ligger till grund för biblio-
grafien är: 
 

alla former för icke-yrkesmässiga aktiviteter som kan 
relateras till någon av de etablerade konstarterna. 

 
Definitionen är alltså vid och öppen, både genom att inte i 

utgångspunkten begränsa “aktiviteter”, genom att bygga på 
konstbegreppet – vilket inte heller enkelt låter sig definieras – 
genom att inte heller grunda sig på någon rigorös definition av 
“amatör” eller av “kultur”, och slutligen genom att inte speci-
ficera vilken relation aktiviteterna skall ha till dessa konstarter. 
 

För den praktiska användningen av definitionen för en biblio-
grafi, är en vid definition inget större problem. Det praktiska syftet 
med undersökningen är skapa en utgångspunkt för vidare forskning. 
Då tycks det mera förnuftigt med en inklusiv än en exklusiv biblio-
grafi. Några ord skall ändå sägas av mera principiell karaktär. 

 
“Amatörkultur” är ingen klart avgränsad företeelse, och en kart-

läggning av amatörkultur har därför inte heller några fasta gränser 
och undergrupper. Kategorierna i den följande undersökningen 
utgår från ett beaktande av fältet längs tre olika axlar, vilka i sin tur 
delvis baserar sig på inriktningen av de framställningar som har 
studerats. 
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1. Den första axeln består av en begreppsmässig diskussion av 

övergripande karaktär. Vad är en “amatör”? Vad är “kultur”? och 
vad är “konst”? Vilka motsatspar är aktuella när man talar om 
“amatörkultur” – vad definieras det i förhållande till? Vilka motiv 
kan man tänka sig för den enskilde att syssla med amatörkultur? 
Och vilka intressen har samhället av att den enskilde gör det? 
 

2. Den andra axeln består av en genomgång av de olika aktivi-
tetsområden som omfattas av undersökningen. De dominerande är 
musik – särskilt körsång – och teater, men här finns även dans, 
bildkonst, foto/film, hantverk/textil och skrivande. 

 
3. Den tredje axeln innebär ett betraktande av de olika ämnes-

områden, med sina specifika perspektiv, inom vilka man kan tänkas 
studera amatörkultur. Centrala ämnen är estetik och estetiska äm-
nen, historia, sociologi, psykologi, pedagogik och antropologi/-
etnologi. Beträffande de politiska frågorna knutna till amatörkultur 
kan även statsvetenskapliga och ekonomiska framställningar vara 
aktuella. 

Kultur 

Inget begrepp inom samhällsvetenskaperna är väl vidare och mera 
svårdefinierat än “kultur”. I vårt sammanhang gör det inte så myc-
ket; med amatörkultur menas, i linje med definitionen ovan, snarast 
“amatörkonst”, med det tilläggsperspektivet att denna betraktas i 
förhållande till hur det ingår i samhället i stort. Det inbegriper med 
andra ord ett perspektiv på konstskapande som går utöver det konst-
närliga innehållet. Därmed blir en hel rad frågeställningar i amatör-
konstens gränsland relevanta, ibland även dominerande, i framställ-
ningarna: folkupplysning, individutveckling, social kompetens, 
kulturvård och kulturbevarande, politik och administration för att 
nämna några. 
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Amatörbegreppets kulturhistoria 

Amatörbegreppet inom konstfältet i Sverige går tillbaka till slutet 
av 1700-talet, men viktiga förändringar skedde kring mitten av 
1800-talet. Till en början angav det ett ideal: den som sysslade med 
något, t.ex. musik, av kärlek till musiken (”amatör” = ”den som äl-
skar”). Det användes synonymt med ”dilettant”, vilket är härlett 
från det motsvarande italienska ordet ”diletto”. Amatörer och dilett-
anter var de som uppehöll det borgerliga salongsmusiklivet och 
hemma-musicerandet för sitt eget höga nöjes skull.  
 

Med en mera institutionaliserad musikerutbildning under början 
på 1800-talet, lades så småningom nya värderingar på dessa före-
teelser, vilket fick termerna att gradvis ändra innebörd. I Sverige 
vädrades denna nya inställning först av hemvändande musiker och 
tonsättare som hade fått sin utbildning vid kontinentala centra. De 
ondgjorde sig över bristerna i det svenska musiklivet, som de såg 
saken. Främst var det fråga om kvalitet: de yttringar som kunde 
presteras i salongen stod sig dåligt i jämförelse med deras högre 
ideal av professionell, skolad musikkultur. Oavsett hur mycket de 
icke-professionella var drivna av kärlek till musiken, så lät det för 
dåligt när de spelade: ”amatör” fick en negativ klang, ”någon som 
bara bristfälligt behärskade sin konst”. Detta är en innebörd som 
fortfarande vidhäftar ordet. Ännu värre gick det för dilettanten, som 
idag närmast betecknar en tafflig klåpare, direkt oskicklig.  
 

Men förändringen går djupare än så – den hänger samman med 
förändringar i konstbegreppet i stort. Till en början – dvs. sedan de 
gamla grekerna – och ända fram till ungefär år 1700, betecknade 
”konst” (ars) på ett ganska oproblematiskt sätt vad vi i dag närmast 
lägger i begreppet ”teknik”: en färdighet baserad på kunskap om 
vissa regler. Således tillhörde framställandet av en figur i vax, trä, 
metall eller sten olika konstarter, eftersom procedurerna var olika. 
Ett besläktat begrepp var skönhet, som även det hade en lång, stabil 
historia och som närmast betecknande det proportionerliga anord-
nandet av delar. Under 1700-talet skedde en omvälvande utveckling 
som sammanfattade alla konsterna under ett gemensamt konstbe-
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grepp, där det inte längre var teknikaspekten, utan teoretiska aspek-
ter på egenskaper av produkten som var det avgörande. Man grup-
perade för första gång ihop de sköna konsterna, och termen ”este-
tik” skapades. Konst införlivades även i vissa sammanhang i en 
närmast religiös förståelseram. Och här ligger förmodligen den 
verkliga invändningen mot amatörerna: när konstens väsen inte 
längre enbart – inte ens främst – var knutet till välljud och (yt)-
teknik, utan förväntades förmedla ett djupare innehåll av nästan 
språklig art, var knappast amatörernas hobbymässiga sysslande 
tillräckligt – och var det inte det, hade det inget egentligt berätti-
gande alls i den nya konstvärlden, annat än som ren underhållning 
eller förströelse. 
 

Om vi sen vänder blicken mot nutiden, har en del förändringar 
skett. Den konstreligiösa ramen är knappast relevant längre. Den 
borgerliga kultursfären inom vilken 1800-talets konst dyrkades, är 
borta, åtminstone i den form den hade den gång (även om det kan 
argumenteras för att konsertväsendet fortfarande har sådana för-
tecken). Vidare har det konstbegrepp som utvecklades under 17- 
och 1800-talet, attackerats både inifrån och utifrån under 1900-talet. 
Inifrån, av en kritisk estetik, i Adornos efterföljd, där både skönhet 
och ande har fått ge vika för en intellektuell bearbetning av konst-
skapandets material och förutsättningar. Utifrån, av (social)demo-
kratiska tankegångar som inte har accepterat att konsten skulle vara 
en esoterisk, självbärade kult förbehållen en privilegierad grupp, 
utan ansett att den måste vara mer omfattande och tillgänglig för 
alla i samhället.  
 

Man kan också ställa den omvända frågan, vilka skäl har vi för 
att fortfarande gruppera ihop dessa aktiviteter som faller in under 
1800-talets konstbegrepp. Det kanske inte är någon självklarhet att 
konsterna verkligen hör ihop, vare sig som produkt (“konstverk”), 
som aktiviteter – eller som områden för amatörverksamhet? Vad 
har till exempel ett garageband i Stockholm och en hemslöjdsföre-
ning i Burträsk (eller tvärt om) gemensamt? Båda låter sig lätt 
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införlivas i “amatörkultur”, enligt definitionen ovan, men vad har 
vi för nytta av det? 
 

Båda knyter an till etablerade former för “konstproduktion”, men 
från helt olika premisser. I det ena fallet: en kommersiell, mass-
orienterad populärkultur, där “personlighetsutveckling” och “iden-
titetsskapande” har varit nyckelord i forskningen, och i det andra: 
en folklig hantverkstradition. Båda har yrkesmässiga eller kom-
mersiella inslag, som går tillbaka på yrkesfunktioner i en äldre, 
folklig kultur (hantverkaren, stadsmusikanten. Men dessa har i ett 
modernt, västligt samhälle transformerats, genom specialisering och 
professionalisering, så att yrkeselementet numera starkt försvagats, 
både i hemslöjdsföreningen och på den lokala puben. Vidare gäller i 
exemplet att vilka likheter rockbandet och hemslöjdsföreningen än 
har så är det inte direkt relaterat till “konstförmedling”. De gemen-
samma beröringspunkterna ligger med andra ord på områden som 
är oberoende av vad som faller in under amatörkultur; samma be-
röringspunkter finns med aktiviteter från helt andra områden av 
samhällslivet. 

På andra sidan av amatörkulturen 

Säger man “amatörkultur”, inbegriper det ett antal möjliga distink-
tioner – termen implicerar en åtskillnad mot konst producerad av 
aktörer som inte är amatörer, utan professionella. Men eftersom be-
greppen inte alls är entydiga, är det knappast möjligt att dra skarpa 
gränser mellan dessa grupper. Som Ruth Finnegan påpekar i sin 
studie ”The Hidden Musicians, Music-making in an English town” 
(Cambridge 1989), finns det i praktiken ingen sådan skarp skilje-
linje, utan snarare ett komplext kontinuum eller spektrum av 
produkter och aktiviteter.  
 

Vilken eller vilka distinktioner man betonar är avgörande för 
vilket synsätt man anlägger på aktiviteterna, deras nytta, värde, för 
aktörerna och för samhället i allmänhet. Den viktigaste är den som 
är knuten till yrkesmässighet, men denna skiljelinje sammanfaller 
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också mer eller mindre med ett antal andra, såsom kvalitet, kun-
skaps- och utbildningsnivå, förhållande till personlig utveckling, 
och samhällsnytta, utan att dessa nödvändigtvis är beroende av 
varandra. Här följer en kort genomgång av vissa aspektee på dessa 
distinktioner. 

Yrkesmässighet 

Den enda distinktionen som är inkluderad i definitionen ovan, men 
som även där är suddig, är den mellan amatörer och professionella, 
i betydelsen icke-yrkesmässigt och yrkesmässigt involverade i 
konstskapande. I de flesta diskussioner om och definitioner av ama-
törkultur är detta det primära kriteriet. Framför allt är detta ett 
praktiskt kriterium, eftersom yrkesmässighet, i sin tur, inbegriper 
åtminstone tre olika faktorer: huvudsysselsättning, inkomst och 
utbildning. Som vi har sett, finns det områden där verksamhet som 
enligt andra kriterier lika gärna faller in i amatörfållan, kan fungera 
som både huvudsysselsättning och inkomstkälla. Det vanliga är nog 
ändå att amatörkonsten fungerar som ett supplement, gärna också 
som ett medvetet alternativ till ett huvudyrke. 

Utbildning och kvalitet 

I vardagsspråk knyts gärna termerna “amatör” och “professionell” 
till estetiska eller kvalitetsmässiga värderingar: en professionell är 
skicklig på något som amatören bara ofullkomligt bemästrar. Den-
na distinktion kan inte på något sätt sägas vara absolut – det är 
knappast fallet att yrkesmusiker alltid spelar bättre än amatörer. 
Därför kopplas kvalitetskriteriet till andra kriterier som är lättare att 
operationalisera.  
 

I konstsammanhang är utbildning ett sådant. För att bli medlem 
av Landsforeningen Norske Malere krävs att man uppfyller två av 
följande kriterier: att man har en konstnärlig utbildning, att man har 
haft separatutställningar, att man har tilldelats stipendium, att man 
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har blivit inköpt av något centralt galleri, att man har premierats, 
eller att man har haft utsmyckningsuppdrag. En konstutbildning ger 
teknisk och teoretisk skolning, men är i sig inte en garanti för konst-
närlig kvalitet. Därför tillkommer de övriga kategorierna, som har 
det gemensamt att bedömningen skall ha skett av juryer med konst-
närsmajoritet. Att bli en professionell konstnär innebär med andra 
ord att träda in i en institutionaliserad kår med möjlighet och rätt att 
själv bestämma vem som äger tillträde. 

 
Motsatt innebär amatörarbete gärna ett explicit inlärningsele-

ment, ofta formellt genom koppling till studieförbund o.d., men 
även informellt. Därmed ingår amatörverksamhet i ett spektrum 
mellan lärande och kunskap – mellan en explicit eller implicit 
lärdomsprocess och en redan utvecklad “konst”. 

Förhållandet till “konsten” (Kultur vs. Konst) 

Man kan även karakterisera amatörkonsten utifrån hur den förhåller 
sig till konsten och dess estetiska innehåll. Här kan man skilja mel-
lan två poler: Å ena sidan har vi “skrivbordslådediktning”, hemma-
måleri, etc., som bygger på konsternas etablerade uttrycksestetik 
som utlopp för ett uttrycksbehov, men där utövarna vanligtvis inte 
bringar sina verk inför en publik genom framträdande eller utgiv-
ning. Å andra sidan har vi sådana aktiviteter som visserligen kretsar 
kring konstskapande i någon form, men där själva det estetiska 
innehållet är mindre betydelsefullt än i motsvarande professionell 
form. Mycket av den körverksamhet som bedrivs runt om i bygder 
och städer har förmodligen drag av detta: samvaron, gemenskapen i 
sången är för många viktigare än föreställningen om att man produ-
cerar konst. Därmed blir också skillnaderna mindre gentemot andra 
typer av fritidssysselsättningar, som sport, t.ex.  
 

De flesta amatörverksamheter ligger nog någonstans mellan 
dessa två ytterpunkter, där det är svårt att avgöra vad som är det 
viktigaste. Detta är möjligen detta som ger amatörkonsten dess sär-
prägel: samvaro i skapande aktivitet. Två olika distinktioner aktu-
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aliseras här: den mellan produkt och produktion, men också mellan 
samvaro och prestation. 
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Personlighetsutveckling 

Ett med skrivbordslådediktningen närbesläktat område är den roll 
amatörkulturverksamhet spelar i förhållande till personlig utveck-
ling och identitetsskapande, vilket även omfattar kopplingen till 
pedagogik, arbete med barn och unga i allmänhet, och terapi. Detta 
är givetvis ett brett fält, där det inte heller, i förhållande till bety-
delsen av det estetiska innehållet, går att dra några skarpa gränser 
mellan “prioriterade” och “nertonade” effekter: den terapeutiska 
effekten beror således både på uttrycksestetiken och den möjlighet 
den bjuder till efterforskande och utveckling av egen identitet, och 
på de sociala effekterna av “samvaro kring skapande aktivitet”.  
 

Robert Hutchinson och Andrew Feist skriver i inledningen till 
”The Amateur Arts in the UK” om barriärerna mot deltagande i 
konst/-hantverksverksamhet: 
 

“For example, those lacking in self-confidence have ex-
cluded themselves from activites that, but for the lack of 
self-confidence, they might enjoy. Indeed one of the quali-
ties that the arts enable us to explore is our own self-
confidence.” 

 
Citatet exemplifierar på ett utmärkt sätt en del av de frågor kring 

personlig utveckling, bildning och identitetsskapande som aktuali-
seras i samband med amatörarbete. 

Samhällelig nytta 

Utöver de estetiska sidorna vid amatörkulturell verksamhet, kan 
man också ta utgångspunkt i deras samhälleliga funktion. Flera 
undersökningar understryker den betydelse lokala kulturföreningar 
har, både för det lokala självstyret, och för stärkandet av det lokala 
samhället. Detta synsätt återfinns tydligt i politiska prioriteringar 
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kring kulturarbete, inte minst i regionerna. Amatörkultur används 
alltså för andra, politiska syften. Vidare finns i många fall en stark 
betoning av den betydelse sådant arbete har för bevarandet av 
tradition och lokal identitet. Detta gränsar till folkkulturen, som å 
ena sidan är amatörmässig eftersom den sällan är yrkesmässig, men 
som å andra sidan bara i mindre grad har koppling till den bor-
gerliga konsttradition som beskrivits ovan. 
  

    Eyolf Öström 
    Doktor i musikvetenskap, Uppsala 

Universitet (2001) 
Anställd vid Danmarks Grundforskningsfonds Centre for Studiet 

af Kultuarven fra Middelalderens Ritualer vid Köpenhamns 
Universitet. Förutom medeltidsmusik har han arbetat med estetiska 

frågor, och med populärmusik (Bob Dylan) 

14 



1/2002 Amatörkultur i Norden 

 

 

2 Bibliografi 

Bibliografin är indelad efter konstart, och efter vad som har tyckts 
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grunnskolen med vekt på den estetiske dimensjonen, Oslo: Det 
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Kbh.: Dansk Kunstnerråd, 1998. [Anser att dansk kulturpolitik inte 
har svarat på utmaningen från “Jihadisering” och “McWorld-
isering” (dvs. tribalisering och globalisering) av kulturen. Pekar på 
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senteras: 1. Konstens ändamål: för sig själv, eller för staten/-
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National Council for Cultural Affairs. Stockholm: The Swedish 
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egen aktivitet (efter professionellt konstutövande och förmedling av 
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Sveen, Dag (red.): Om kunst, kunstinstitusjon og kunstforståelse, 
Oslo: Pax, 1995, 230 s.  
 
Sørensen, Villy: Demokrati og kunsten, København: Gyldendal, 
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samfund, med det er ikke modsætninger; det gode samfund må i høj 
grad bygge på det skabende i mennesket, ikke blot i kunstneren”.] 
 
Värnlund, Holger (red.): Kulturen – möten och mödor. Bidrag till 
studiet av kulturens villkor. [Belyser genom ett antal artiklar de tre 
typerna av aktörer involverade i kulturaktiviteter: aktören, mot-
tagaren och förmedlaren, samt olika aspekter på möten mellan 
dessa tre, t.ex. i festivaler, arbetarspel, fria teatergrupper, folk-
musik. Flera av artiklarna som ingår i samlingen har behandlats 
separat i översikten.] 
 
Wiborg, Agnete: Mozart, Beatles og Myllarguten: amatørmusikk-
livet i møte med kultursektoren, NF-rapport 12/93 Bodø: Nord-
landsforskning, 1993. XI, 101 s. [ingår i projektet “Leg og lærd i 
kultursektoren”.]  
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Musik 

Amatörbegreppet har en längre historia knutet till musik än till nå-
gon annan konstart. Det är därför naturligt att på denna punkt i 
någon mån bortse från principen om en nutidsanknytning, och även 
ta med artiklar och böcker som handlar om 1800-talets borgerliga 
musicerande generellt, och även icke-nordiska titlar. 
 
Andersen, Martin: Hjemmemusikken og dens udbredelse. Odense: 
Skadinavisk Bogforlag A/S, 1984, 254 p. [Anekdotisk, historisk 
framställning av musikverksamheten i orkestrar på Fyn, med små-
histoirer, minnesanteckningar om aktiva amatörer och professio-
nella gäster i en salig röra.] 
 
Anna Törner: Musiker eller tiggare? Olika synpunkter på gatu-
musiker och deras verksamhet. (C-uppsats1995) 
 
Arvidsson, Alf: Musikexplosionen, i Aléx, Peder & Hjelm, Jonny: 
Efter arbetet. Studier av svensk fritid, Lund: Studentlitteratur, 2000. 
[Artikeln anger några huvudriktlinjer för betraktandet av föränd-
ringarna i användningen av musik sedan 1960 - 70-talet. 
Pespektivet är – som framgår av volymens titel – riktat mot musik 
som fritidssysselsättning, men i första hand knutet till konsumtion, 
inte produktion. Amatörkulturella frågor berörs således bara i 
förbigående.] 
 
Ballstaedt, Andreas & Widmaier, Tobias: Salonmusik. Zur Ges-
chichte und Funktion einer bürgerlichen Musikpraxis, Stuttgart: 
Steiner Vlg Wiesbaden, 1989 434 s. Serie: Beihefte zum Archiv für 
Musikwissenschaft, nr. 28 (Omarbetad utgåva av diss. Freiburg i. 
Br., 1986)  
 
Bentzon, Johan: “Om amatørmusikkens betydning”, dansk musik 
tidsskrift (København), Årg. 62, nr. 2 (1987/88), s. 87–89  
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Dansk amatørmusik, Århus: Dansk Amatørmusik Union, 1972-
1982. (Fortsättning av Luren. Centralorgan for Dansk Amatør-
Orkesterforbund, 1949–1970) 
 
DAO-bladet, Dansk Amatør Orkesterforbund Birkerød: Dansk 
Amatør Orkesterforbund, [1983]-. 
 
Järviluoma, Helmi: Musiikki, identiteetti ja ruohonjuuritaso 
Amatöörimuusiikoryhmän kategoriatyöskentelyn analyysi. [Music 
and identity at the grassroots level: An analysis of category-work in 
an amateur music group.] Acta universitatis tamperensis, 555 
Tampere: U. Tampere; 1997; 282 s. – Presenterad i Järviluoma, 
Helmi: Local construction of identity: Analysing category-work of 
an amateur music group, Montréal, Canada: Centre for Research on 
Canadian Cultural Industries and Institutions; 1995; pp. 155-161. – 
Recenserad av Pirkko Moisala i Musiikki; Vol. 27:4; 1997, 355-
361. [Söker utveckla en metod för att analysera hur gruppidentitet 
konstrueras bland musiker, med utgångspunkt i en grupp “peli-
manni”-musiker från Virrat i Finland. Identitet är aldrig något 
sluten eller avslutat, utan produceras och upprätthålls i en oändlig 
process av vardagliga interaktioner (från RILM-abstract av 
författaren).] 
 
Karlsson, Lars: The isle is full of noises. Nordic sounds [Denmark]; 
Issue 3; 1996; pp. 12-16. [En översikt över musiklivet på Åland, där 
bl.a. utövarorganisationer, amatörmusikscenen, sommarfestivaler 
och musikskolor betraktas.]  
 
Klausmeier, Friedrich: Die Lust, sich musikalisch auszudrucken, 
Reinbek bei Hamburg, 1978. 
 
Lechleitner, Gerda & Kowar, Helmut: “Musikleben im Verborgen-
en: “Hausmusik” und “Hauskonzert” in Wien”. Österreichische 
Musikzeitschrift [Austria]; Vol. 48: 7-8; July-Aug 1993; pp. 401–
412. [En frågeundersökning visar att “hemmusicerande” har en 
större betydelse (i Wien) än vad man hittills har trott. Särskilt gäller 
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detta privata konserter där professionella och amatörer framträder i 
ett halv-offentligt sammanhang (Från RILM-abstract).] 
 
Mathiasen, Musse: “Dansk amatørmusikliv: et broget spekter af 
organisationer”, dansk musik tidsskrift (København), Årg. 62, nr. 2 
(1987/88), s. 91–93. 
 
Musiken i Sverige (huvudredaktör: Leif Jonsson), Stockholm: 
Fischer, 1992, musiknoter, ill.  
 
Musikverksamhet i Skaraborgs län, Vara: Skaraborgs länsbild-
ningsförbund, 1973, 64 s. [En översikt över samtida musikaliska 
aktiviteter, av amatörer och professionella, i Skaraborgs län, med 
tonvikt på aktiviteter som är understödda av regionala eller lokala 
myndigheter. Innehåller också information om ensembler (304 
körer, 92 instrumentalensembler), organisationer, undervisnings-
möjligheter etc. (från RILM-abstract, Anders Lönn)  
 
Ruud, Even: Musikk og identitet, Oslo: Universitetsforlaget, 1997. 
[Utifrån insamlade berättelser om musikupplevelser, samt ett över-
blickande av författarens egen musikaliska “resa”, diskuteras de 
olika sätt på vilka musik kan sägas vara identitetsskapande, genom 
sin viktiga roll för att “justere folks bilder av den sosiale virkelig-
heten, eller å tilpasse deres bilde av seg selv til de erfaringer livet 
gir” (57). Rubriker: “Det personliga rummet” (känslomedvetenhet, 
kroppsupplevelse, fantasi), “Det sociala rummet” (kommunikation, 
autenticitet, konformitet och självständighet] 
 
Scott, Derek B.: The singing bourgeois. Songs of the Victorian 
drawing-room and parlour, Milton Keynes: Open University Press, 
1989. xiv+242 s. 
 
Öhrström, Eva: Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets 
Sverige. (avhandling, musikvetenskap, 1987) Skrifter från Insti-
tutionen för Musikvetenskap, Göteborg, no. 15, Göteborg: Göte-
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borgs U.; 1987; 196 s. Recenserad av Johan Fornäs i Svensk tid-
skrift för musikforskning; Vol. 70; 1988. 

Körverksamhet 

 
Tidskrifter 
 
Informationsbladet Körledaren, Ursviken: Föreningen Sveriges 
körledare, 1987-  
 
Kyrkokörjournalen, 1990- Medarbetare: Sveriges kyrkosångs-
förbund, Riksförbundet svensk kyrkomusik  
 
Kyrkokörjournalen: tidning för Svenska kyrkans körer SKF - 
Sveriges kyrkosångsförbund, Uppsala:  
 
Svensk körsång: KÖRSAMs tidning, Johanneshov: KÖRSAM, 
Södertälje: Svensk körsång, 1988-1990  
 
Tidningen Körsång. Medlemstidning för Riksförbundet svensk 
körsång, Stockholm: Riksförbundet svensk körsång. Fortsätter 
Körlivet (1994–1995) Har införlivat Sångaren Svenska sångar-
förbundets tidning (1992–1995). 

Allmänna arbeten 

Körhistoria 
 
Dahlstedt, Barbro Kvist: Suomis sång : kollektiva identiteter i den 
finländska studentsången 1819-1917, Göteborg: Institutionen för 
musikvetenskap, Göteborgs Universitet (avh.), 2001. 547 s. Ingår 
som vol. 4 i serien “Studentersangen i Norden” 
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Jensen, Anne Ørbæk: Hellige Flamme. Studentersang i Danmark i 
1800-tallet København: Engstrøm & Sødring, 1996 (avh.). 408 s. 
Ingår som vol. 3 i serien “Studentersangen i Norden”  
Jonsson, Leif: Ljusets riddarvakt. 1800-talets studentsång utövad 
som offentlig samhällskonst, Uppsala: Univ., Stockholm: Almqvist 
& Wiksell International, 1990, 481 s. Studia musicologica Upsa-
liensia; Nova series. Ingår som vol. 1 i serien “Studentersangen i 
Norden”. [In the early 19th c. a repertoire of Swedish patriotic and 
Nordic songs began to develop among students at the universities in 
Uppsala and Lund. These students regarded themselves as elites. 
Their male “a capella” choruses sought inspiration both in the 
Romantic ideal and the French Revolution. The student choruses 
functioned as models for the male choruses of the middle class and 
the labor movement. (ur författarens abstract)] 
 
Lysdahl, Anne Jorunn Kydland: Sangen har lysning. Studentersang 
i Norge på 1800-tallet, Oslo: Solum, 1995. 593 s. Ingår som vol. 2 i 
serien “Studentersangen i Norden”  
 
Paine, Gordon (red.): Five centuries of choral music. Essays in 
honor of Howard Swan Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1988, 
ix/389 s.  
 
Reimers, Lennart & Uggla, Madeleine: 1000 år körmusikhistoria, 
Stockholm: Ed. Reimers, 1992, 88 s.  
 
Reimers, Lennart: “Hur började det?” Studier i den svenska 
kyrkokörens och skolkörens historia, Stockholm: Musikhögskolan, 
1992, 17 s. 
 
Young, Percy M.: The choral tradition. An historical and analytical 
survey from the sixteenth century to the present day, New York: 
W.W. Norton, 1971, 371 s. 
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“Körpsykologi” 
 
Bengtsson, Kjell (red.), Laxvik, Ingvar m.fl.: Människan i kören. 
Handledning i körpsykologi, Stockholm: Gehrmans musikförl., 
1982, 136 s. 
 
Bergström, Anders: “att meddela musikens själ” – om ledarskap, 
kommunikation och läroprocesser i en kör, Skriftserie uppsats 
2000:03, D-uppsats musikpedagogik, Örebro: Musikhögskolan 
Örebro Universitet, 2000. 
 
Boman, Hans: Sång i kör: stimulerande stämningsfull samhörighet, 
Uppsala: Uppsala univ., Institutionen för tillämpad psykologi, 1991, 
98 s.  
 
Eklund, Stina: Är sångaren någonting för kören? Är kören någon-
ting för sångaren? Piteå, 1996 14 s. Examensarbete, Musiklärar-
utbildningen, Musikhögskolan i Piteå. 
 
Henningsson, Ingemar: Kör i cirkel: ett forum för individuell och 
kollektiv utveckling. Rapport av ett FoU-projekt inom Frikyrkliga 
studieförbundet, KFUK-KFUMs studieförbund, Sveriges kyrkliga 
studieförbund och Musikhögskolan, Göteborgs universitet, Stock-
holm: Sveriges kyrkliga studieförb., 1996, 78 s.  
 
Lindström, Anki (red.): Den oumbärliga sången, Hisings Backa: 
Sveriges kyrkosångsförb., 1995, 77 s.  
 
Morgan, Ronald G: A study of a director's behaviors and his stu-
dents' perceptions in a high school choral ensemble, Ann Arbor: 
University Microfilms International, 1992, xii/346 s.  
 
Nina Hammarberg: Ambitioner hos körsångare och körledare. En 
undersökning kring målsättningar, önskemål om medbestämmande 
och sångteknisk medvetenhet i tre körer. Uppsala, Musikvetenskap 
1997. C-uppsats (60 p). [“Syftet med uppsatsen är att undersöka för 
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det första körmedlemmars och körledares målsättningar med kör-
arbete, för det andra inställningar till medbestämmande, för det 
tredje medvetenhet om sångteknik. Materialet består av besvarade 
enkäter från tre kyrkokörer i Uppsala.” (från författarens abstract)] 

Annat 

Bonde, Lars Ole: “Amatørkorsangen i bevægelse”, i Modspil, Vol. 
5:20 (temanummer Amatørkorsangen i bevægelse). [Debattartikel 
med utgångspunkt i Fellinis Orkesterprøven, om konstens fascisto-
ida och auktoritetsdyrkande drag. I artikeln skisseras andra möjliga 
skäl till att man vill sjunga i kör: “den hälsosamma narcissism”, 
som ett institutionaliserat sätt att komma runt det skamliga i sången, 
och som ett “aktivt moddtræk mod truslen om følelsesmæssig 
forarmelse i hi-tech-tidsalderen” (9).] 
 
Hedlund, Oscar: Körer i Sverige, Stockholm: Sellin & partner, 
1992– (Delband: Körer i Skaraborgs län Stockholm: Sellin & 
partner, 1992, 199 s., Med Östman, Bertil, 1929- ) 
 
Hedlund, Oscar: Körkarlen Eric Ericson. Vibrationer och stäm-
ningar, Höganäs: Bra böcker, 1988, 256 s.  
 
Karlsson, Sture: Min sång som hobby, Helsingborg: Ahlinders 
musikförl., 1998, 86 s. 
 
Reimers, Lennart & Wallner, Bo (red.): Choral music perspectives. 
Dedicated to Eric Ericson, Stockholm: Kungl. Musikaliska akad., 
1993, 245 s.  
 
Richard Sparks: The Swedish choral miracle. Swedish a capella 
music since 1945, Pittsboro: Blue Fire Productions, 1998, 185 s.  
 
Zawichowski, Gottfried: “Vorbild Schweden”, Chor aktuell 
[Austria]; Vol. 4-5 (1987) [Det svenska körlivet sett utifrån. Kör-
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sång är mycket populärt i Sverige; 8% av befolkningen deltar i 
minst en körrepetition per vecka.] 

 

Barnkör 

 
Enevold, Margarete & Marstal, Inge: Vägvisare till barnkör, 
Stockholm: Verbum, 1998, 24 s. 
 
Fagius, Gunnel & Larsson, Eva-Katharina (red.): Barn i kör. Idéer 
och metoder för barnkörledare, Stockholm: Verbum, 1990, 188 s. 
 
Liljas, Staffan (red.): Gosskörboken, Uppsala: Svenska kyrkans 
gosskörförening/Sveriges kyrkosångsförbund, 1999 

Kyrkokör 

Andersson, Åsa & Öberg, Karin: Kyrkan som musikalisk bakgrund: 
en enkätstudie om musicerande barn och ungdomars anknytning till 
kyrkan, Piteå, 1996 (Examensarbete, Musiklärarutbildningen, 
Musikhögskolan i Piteå) 
 
Blomquist, Göran & Böckerman-Peitsalo, Anna Maria: Ett sekel av 
kyrkosång. Finlandssvensk kyrkosång under 1900-talet, Helsing-
fors: Finlands svenska kyrkosångsförbund, 2000. 
 
Böckerman-Peitsalo, Anna Maria: Finlands svenska kyrkosångs-
utskott och det kyrkomusikaliska arbetet i Borgå stift åren 1928–
1939, Helsingfors: Sibelius-Akademin, avdelningen för kyrkomusik 
(lic.avh.), 2001, 175 s. [författaren arbetar enligt uppgift på en 
doktorsavhandling över samma ämne.] 
 
Danielsson, Ann-Mari: Kyrkornas musik: en jämförande studie 
mellan två kyrkokörer, Piteå, Musiklärarutbildningen, Musik-
högskolan i Piteå, 1994 
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Körtraditioner 

Andersson, Otto: “Finlandssvenska sångfester i 50 år”, i Lindholm, 
Mao (red.): Musik, sång, fest 1891–1991. De finlandssvenska sång-
festerna som kulturföreteelse och impulsgivare, Vasa: Finlands 
svenska sång och musikförbund, 1991. 
 
Björkstrand, Carita: “Som ringar på vattnet”: svensk damkörssång i 
Finland 1948-1998, Vasa: Finlands Svenska Damkörsförbund, 
1998, 229 s.  
 
Gotlands körförbund 1926-1996, jubileumsskrift, Visby: Förb., 
1996, 24 s.  
 
Gunnarsson, Erik: Ôj hur dôm sjung ô spälô: en skildring av ett 
blomstrande musikliv i Malung, Malung: Bild & kultur, 1993, 95 s. 
 
Lindholm, Mao (red.): Musik, sång, fest 1891–1991. De finlands-
svenska sångfesterna som kulturföreteelse och impulsgivare, Vasa: 
Finlands svenska sång och musikförb. 1991, 256 s. 
 
Seeman, Rebecca: The Swedish women's choir: an overwiev of its 
history and repertoire, Santz Cruz: Univ. of California, 1998, 193 
(Avh., M.A.). 
 
Sigurðsson, Jón Ólafur: Isländsk körsång i Skandinavien, Lund: 
Lunds universitet, Institutionen för konst- och musikvetenskap, 
1997, 77, 10 s. (Uppsats 80 p). 

Lokala/enskilda körer 

Beilin, Lui (red.): Den jødiske sangforening Hasomir, København: 
1912-1972, København, 1972, 18 s. 
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Hellström, Sten-Gunnar (red.): Annorlunda manskör, Uppsala: 
Sångsällsk. Orphei drängar, 1978, 129 s. 

 

Hersigny, Theo d': Körlivet i Skåne, Lund: Univ., Sociologiska 
institutionen, 1993, 48 s. (i serien Research reports from the 
Department of Sociology, Lund University). 
Huldt, Birgitta: “Även kören sjöng utsökt ---”: från SSUH-kören till 
SFK: en historik över SSUH-kören - Musikaliska sällskapet – 
Stockholms filharmoniska kör 1907-1983, Stockholm: Konsert-
husstift., 1984, 110 s.  
 
Johansson, Bror (red.): KFUM-kören Örebro 100 år: [1897-1997], 
Örebro: KFUM-kören, 1997, 32 s.  
 
Johnsen, Nis: “Sangkor i Bov Sogn gennem 100 år”, Fra Bov 
Museum: Historisk Forening for Visherred, Vol. VIII (1985) 6-36. 
[En studie av sex amatörkörer i Bov, sydöstra Jylland]. Nedre 
Ulleruds kyrkokör 1943-1993, Deje: Kören, 1993, 18 s.  
 
Suojanen, Päivikki: Finnish folk hymn singing: study in music 
anthropology, Tampere, 1984, 339 s.  
 
Tapper, Tage: Hardemo kyrkokör 1878-1978: en historik, 
Hardemo: Kören, 1978, 55 s.  
 
Uddevallavarvets sångkör: historien om en kör, Uddevalla: Kören, 
1996, 33 s.  

Traditioner utanför Norden 

Brusniak, Friedhelm & Klenke, Dietmar (red.): “Heil deutschem 
Wort und Sang!”: Nationalidentität und Gesangskultur in der 
deutschen Geschichte – Tagungsbericht Feuchtwangen, 1994, 
Augsburg: Wissner, 1995, 196 s. (i serien Feuchtwanger Beiträge 
zur Musikforschung, nr. 1) 
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Eckhardt, Andreas: Das Männerchorwesen in der Bundesrepublik 
Deutschland nach 1945: die Entwicklung des Laien-Männer-
chorgesanges und seine Eingliederung in den Deutschen 
Sängerbund (DSB), Mainz, 1977, 205 s. (avh.)  
 
Kiisk, Harri: Körsången i Estland, Stockholm, 1967, 16 s. 
 
Pajamo, Rejo (utg.): Chorus et psalmus: juhlakirja Harald 
Andersénille 4.4.1979: festskrift till Harald Andersén, Helsingfors: 
Sibelius-akad., 1979, 276 s. (i serien [Sibelius-akatemian 
julkaisusarja. A, ISSN 0358-3554 = Sibeliusakademins 
publikationsserie. A: 1; Delvis svensk och finsk parallelltext)  
 
Vettik, Tuudur: Koorijuhi käsiraamat, Tallinn: Eesti raamat, 1965, 
222 s.  

Orkester-/kammarmusik 

Amatørsymfonikerne 1954-1994, S.l.: Amatørsymfonikerne, 1994. 
[minnesberättelser om orkesterns historia. Innehåller en längre 
artikel: Teilmann, Folmer: “Amatørsymfonikerne og pressen”] 
 
Behn, Carl: Studentorkestrar: Ett intellektuellt skämt? En studie av 
Göteborgs studentorkestrar, Göteborg: Inst. för musikvetenskap, 
Göteborgs Universitet, 1999 (C-uppsats, musikvetenskap) 
 
Bergman, Malin: Av kärlek till musiken: om tre amatörorkestrar i 
Göteborgsområdet, Göteborg: Inst. för musikvetenskap, Göteborgs 
Universitet, C-uppsats, 1999  
 
Gamborg, Villads: Etatsorkesteret gennem 75 år. Portræt af et 
amatørsymfoniorkester, 1997. [Annalistisk kronologi över orkes-
terns historia, med anekdoter, repertoarlista etc.] 
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Guézennec, Synnöve: Studentorkestermusik. Mer än bara noter. (C-
uppsats 1996), Uppsala: Inst. för musikvetenskap, Uppsala 
Universitet. 
 
Jörgensdotter, Ulrika: Orkester redan från början? En undersökning 
av två olika nybörjarorkestrar, Piteå, 1994 (Examensarbete, Musik-
lärarutbildningen, Musikhögskolan i Piteå) 
 
Linder, Gustaf: Studentorkestrarna i Sverige, Stockholm: Inst. för 
musikvetenskap, Stockholms universitet, 1975 (C-uppsats, musik-
vetenskap) 
 
Park, Jeong Hwa: On the margin between “high” culture and “ordi-
nary” everyday life: Social organization of the amateur orchestra 
and its musicians, (PhD diss.,: Syracuse U.), 1995; 421 p [Efter-
som rena amatörorkestrar inte håller de professionella orkestrarnas 
klass, betraktas de gärna med en viss misstänksamhet eller ned-
låtenhet, både av publik och potentiella medlemmar. Orkestrar är 
typexempel på Durkheims organiska solidaritet genom arbets-
delning; för att en orkester skall överleva måste alla sektioner och 
medlemmar spela bra tillsammans. I tillägg till de vanliga organisa-
toriska problemen som amatörorkestrarna delar med de professio-
nella, så kämpar amatörorkestrarna med medlemsflykt, värdekon-
flikter bland medlemmarna och bristande intresse från publiken. 
Därför för amatörorkestrarna i USA en osäker tillvaro, mestadels 
utanför det officiella musiklivet. Studien är baserad på situationen i 
USA (från författarens abstract).] 
 
Rusten, Einar: Musisering blant voksne amatører, Oslo, 1997, 
175+3 s. (Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, 
1997) 
 
Skovby, Martin: Hjemmemusikken på Vestfyn.  
 
Storaas, Reidar (red.): Et levende orkester-Norge: NASOL 1948-
1998, Oslo: Norske symfoniorkestres landsforbund, 1998, 165 s.  
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Blåsorkestrar 

Bli med i vårt korps. Kleppe skoles musikklag 40 år: 1957-1997, 
Kleppestø: Kleppe skoles musikklag, 1997, 36 s.  
 
Heiling, Gunnar: Spela snyggt och ha kul. Gemenskap, samman 
hållning och musikalisk utveckling i en amtörorkester. (avh.) Mal-
mö: Musikhögskolan i Malmö, 2000. [In a Swedish brass band a 
program for change was pursued, which aimed to improve the 
artistic level of playing of the ensemble without replacing less 
competent members. The research question was: How does 
community and group coherence interact with a targeted work to 
improve the musical standard in an amateur brass band. 
 
[The music making of the band is approached from two 
perspectives, one of social psychology and education and the other 
of aesthetics. The band is seen as an organisation, where the 
activities and the roles of the musicians as well as the relations 
between them are described. The activities are either oriented 
towards the musical results, the social relations or both. The unit of 
analysis is the social practice. Attention is focussed on what 
happens in the daily work during rehearsals and concerts, because 
that is where community and musical results are constituted. The 
musical standard of the band is discussed according to two different 
perspectives on aesthetics. One is in accordance with the traditional 
technical criteria, such as tone quality, intonation, technique, 
balance, interpretation and musical effects. This view strongly 
influenced the design of the developmental program which sought 
to improve the overall technical excellence of the players. The other 
is concerned with the overall presentation of the ensemble, where 
musical expression, the composition of the program and other 
extra-musical factors became the main focus of the ensemble, 
especially when preparing for major performances. 
 
Major conclusions include: The band can be described as a social 
community with a balanced group-coherence, which is neither too 
strong nor too weak. The aesthetical code of the band is character-
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ized by a strive for artistic perfection which is restricted by time, by 
the leadership-style and the competence of the conductor and by the 
goal-acceptance of the individuals who comprise the band. With a 
simultaneous emphasis on the “passepartout of music”, short-
comings in artistic perfection can be compensated by a desire to 
work for and cooperate with the audience. Thus the likelihood 
increases that there will be goal-acceptance and goal-fulfillment 
among the individuals who comprise the band when the combined 
goal is: Play well and have fun. (från författarens abstract)] 
 
Heiling, Gunnar: “Konflikter och konfliktlösning i en amatör-
orkester: några reflektioner kring ett avhandlingstema” i Frede V. 
Nielsen (red.): Nordisk musikkpedagogisk forskning. 4, Oslo: Nor-
ges musikkhøgskole, 2000. s. 109–119. 
 
Karjalainen, Kauko: “Suomalaisen torvisoiton tyylit” [Styles of 
Finnish brass playing.], Musiikin suunta Vol. 15; Issue 3; 1993; pp. 
55-68 [En historisk översikt över finska brass-ensembler placerar 
finsk brassmuik mellan konstmusik och traditionell musik, som en 
konservativ musikgenre, starkt baserad på tradition.]  
 
Karjalainen, Kauko: “The brass band tradition in Finland”, Historic 
Brass Society journal [United States]; Vol. 9; 1997; pp. 83-96. Ar-
tikeln bygger på Suomalainen torviseitsikko: Historia ja perinteen 
katkuminen [The Finnish brass septet: The history, and maintaining 
the tradition], Tampere: Tampereen Yliopisto; 1995; 202 p. [Finska 
amatörensembler hade sitt ursprung i brassensembler, som i sin tur 
har sina rötter i brasseptetter från början av 1870-talet. Utveck-
lingen av ensembletraditionen följs med utgångspunkt i Finlands 
generella historia under 18-1900-talet.] 
 
Margaret Myers: Blowing her own trumpet: European ladies' 
orchestras & other women musicians 1870 -1959 in Sweden. Diss. 
1993. 411 s. Skrifter från Institutionen för musikvetenskap, Göte-
borgs universitet (ISSN 0348-0879). Göteborg: Institutionen för 
musikvetenskap, Göteborgs universitet. 
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Folkmusik 

Forslund, Carita: Svensk folkmusik – Svenska folkets musik? Om 
Izzy Youngs arbete i Sverige, C-uppsats, Göteborg: Inst. för musik-
vetenskap, Göteborgs Universitet, 1993. 
 
Hellgren, Patrik: Samba S:t Olof: Professionell amatör?, C-uppsats, 
Göteborg: Inst. för musikvetenskap, Göteborgs Universitet, 1996  
 
Järviluoma, Helmi: “Pelimanni-identiteetti ja suomalainen 
musiikkipuutarha” [Pelimanni identity and the Finnish musical 
garden], Musiikki, Vol. 27, nr. 4, 1997, s. 350-354. [Under den 
finska folkmusikrörelsen under 1960-70-talet, som följde på en 
period av extremt snabb urbanisering, etablerade vart enda 
landsortssamhälle sin egen amatör-”pelimanni”-ensemble. Artikeln 
undersöker hur dessa ensembler förvaltar sin identitet, genom att 
studera hur både likheter och skillnader skapas och upprätthålls i 
samtal, musicerande och andra aktiviteter (från författarens 
abstract).] 
 
Roth, Lena (red.): Folkmusikvågen, Stockholm: Rikskonserter; 
1985, 227 s. (recensioner: Schofield, Derek i Yearbook for tra-
ditional music; Vol. 23; 1991, 147-148, Ledang, Ola Kai i Ethno-
musicology USA XXXI/2 (spring-summer 1987) 361-63, Sevåg, 
Reidar i Svensk tidskrift för musikforskning LXVIII, (1986) 121-
23.) 
 
Wennerstrand, Anders: Det nya folkets musik. En studie av några 
unga folkmusiker. Uppsala: Musikvetenskap, 1998. C-uppsats. (60 
p). [Folkmusikens nya villkor och roll i dagens svenska musikliv är 
inte desamma som för några decennier sedan, utan många genom-
gripande förändringar har skett. Uppsatsens syfte är att ge en bild 
av unga folkmusiker och deras situation, med avseende på bland 
annat bakgrund, synsätt på folkmusiken, dess utveckling och tradi-
tionsbegrepp. Uppsatsen bygger på intervjuer under diskussionslik-
nande former, dels med folkmusikelever vid Malungs folkhögskola, 
dels med lektor Sven Ahlbäck, ansvarig för folkmusikerutbild-
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ningen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Studien visar 
bland annat att unga folkmusikers sociala och geografiska bakgrund 
har blivit alltmer skiftande samt att det blivit allt vanligare att möta 
folkmusiken vid relativt hög ålder, men att detta inte hämmar mu-
sikerna själva. Vidare ser vi ett modernt folkmusikbegrepp hos 
informanterna, nära länkat till en föryngrad uppfattning av tradi-
tionsbegreppet. Unga musiker upplever ofta en hämmande på-
verkan inom det folkmusikaliska arvet, men vill själva sätta 
musiken i centrum. En stor breddning av folkmusikfältet har skett, 
vilket välkomnas av den yngre generationen (ur författarens 
abstract).] 

Populärmusik 

Rock 
 
Arvidsson, Alf: ”Rockmusik i lokalsamhället”. Nord Nytt, nordisk 
tidskrift for folklivsforskning, nr 24, 1985, s 5–16.  
 
Berkaak, Odd Are & Ruud, Even: Sunwheels: Fortellinger om et 
rockeband, Oslo: Universitetsforlaget, 1994, 224 p. Recenserad av 
Charlotte Rordam Larsen, i Dansk årbog for musikforskning; Vol. 
24; 1996, 122-123 [En fallstudie av ett heavy-metal band i en av 
Oslos förorter. Bandmedlemmarnas inställning till kommersialism, 
teknologi, rock-estetik, individualism, musikutbildning och livet i 
allmänhet diskuteras (från författarens abstract).] 
 
Economou, Konstantin: Making music work: Culturing youth in an 
institutional setting. Linköping: Linköping Universitet, 1994, 242 s. 
[observationer av en grupp av 14–19-åringar som spelar rock i en 
ungdomsklubb in en svensk förort. Deras spel fungerar som en 
kommunikationsprocess och ger fullt uttryck åt de olika förhållan-
dena inom gruppen. (från författarens abstract).] 
 
Eriksson, Jan: Musiklärande i rockcircklar, (D-uppsats), 1989, 72 p. 
Göteborg: Göteborgs Musikhögskola  
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Fornäs, Johan & Lindberg, Ulf & Sernhede, Ove: Under rocken: 
Musikens roll i tre unga band. Stockholm: Symposion, 1988, 295 s. 
[Engelsk översättning: In garageland: Rock, youth and modernity, 
London: Routledge 1995]. Recenserad i Svensk tidskrift för musik-
forskning; Vol. 71, 1989, 132-134, och i Quarterly journal of the 
Music Library Association, Vol. 53:4; June 1997, 1178-1179. [I 
boken studeras tre svenska rockband där medlemmarna är i 15-
årsåldern. Författarna vill “bredda förståelsen för och därmed 
skapa respekt för det mångfasetterade identitetsarbete och de 
dynamiska läroprocesser som äger rum i ungdomsgäng i allmänhet 
och i rock-musicerandet i synnerhet” (12). Studien bygger på 
deltagande observation av de tre banden, som beskrivs utifrån 
medlemmarnas uppväxtförhållanden och sociala miljö, bandets 
historia och deras musikaliska inriktning. Deras användning av 
rocken ses i förhållande till den kommersiella kulturen och den 
övervägande negativa synen på rock-kulturen i massmedia. Gente-
mot detta önskar författarna att understryka “rockmusikens mot-
kulturella och frigörande möjligheter” (11). Detta perspektiv får 
också betydelse för deras bedömning av sin egen kvalitativa 
approach, där även det politiskt problematiska med en vetenskaplig 
undersökning av rock, diskuteras: “Gång på gång går forskare och 
skribenter makthavares ärenden och levererar kunskaper och 
argument som gör de unga hanterligare eller avgränsar dem som 
en särskild problemgrupp” (9). identifierar tre potentiella värden i 
rock: kollektiv autonomi, alternativa ideal och narcissistisk 
njutning.] 
 
Furusten, Thomas: Växa i rocken: ungdomar, musik och upp-
levelseindustrin, Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2001 87 s.  
 
Heidenberg, Elin: Vem blir artist? En studie av hur svenska 
skivbolag väljer ut blivande artister inom populärmusikgenren, 
Uppsala: Uppsala univ., Institutionen för musikvetenskap (C-
uppsats), 2000. 57 s.  
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Hofverberg, Jan: Rock i Umeå 1958–1983, Umeå, 1985, 104 p. 
[innehåller en lista över stadens rock-grupper under perioden 1958–
1983.] 
 
Jacobsson, Ingrid & Bjurström, Erling: “Rockmusik är folkmusik – 
åtminstone i Landskrona”, Uppväxtvillkor Vol. 4 (1985) 41-57. 
 
Lars Lilliestam: Gehörsmusik: blues, rock och muntlig tradering. 
Göteborg: Akademiförlaget. 1995. 264 s.  
 
Ledang, Ola Kai: “Trønderrock – folkemusikk eller kva? Om Åge 
Aleksandersen og musikken hans”, Studia musicologica norvegica 
Vol. VI (1980) 59-79. [“Trønderrock” är en lokal term for rock-
musik spelad av amatör- och halvprofessionella band i Trøndelag 
och intilliggande distrikt i Norge. Aleksandersen är en ledande 
artist i denna rock-genre, som utvecklades under 1970-talet. Till en 
början använde grupperna i Tröndelag engelska texter, men efter 
1973 har de använt sin egen dialekt. Alexandersen har med sin egen 
grupp, “Sambandet”, utvecklat Trønderrocken vidare (från 
författarens abstract).] 
 
Lilliestam, Lars: “On playing by ear”, Popular music Vol. 15; Nr 2, 
May 1996, s. 195-216. Sammanfattning av Lilliestam, Lars: 
Gehörsmusik, blues, rock och muntlig tradering, 1995. [Existerande 
forskning om gehörsmusik presenteras, och gehörsmusikens grun-
der analyseras. Även om huvudfokus ligger på blues och rock, görs 
paralleller till svensk folkmusik och jazz. Exempel på gitarrspel 
ges, samt citat från rock- och bluesmusiker (från författarens 
abstract).] 
 
Lundquist, Jan & Toft, Joachim: “Säg det i toner: en studie av ett 
ungt jazzrockbands identitetsarbete och musikaliska tillvaro”, i 
Arvidsson, Alf (red.): Jazz i norr. Uppsatser i svensk jazzhistoria, 
Umeå: Institutionen för Etnologi, Umeå Universitet [Artikeln är 
ursprungligen en C-uppsats i etnologi. I artikeln studeras hur ett 
jazzrockband “genom sitt musicerande, interna agerande och sitt 
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sociala samspel med omvärlden skapar, befäster och förändrar en 
musikkulturell identitet” (74). Genom ett sådant perspektiv – 
identitetsskapande inom en grupp av unga musiker – får även 
amatörperspektivet en viss vikt. Centralt för författarna är att 
studera själva musicerandet i gruppen, och inte bara socialserings-
processen: de framhäver hur val av musikalisk inriktning, balansen 
mellan jazz och rock osv. är viktiga beståndsdelar i det identitets-
skapande arbetet.] 
 
Sandgren, Torgny: “Rock i den nya världen: Informationsteknologi, 
globalisering och lokalt musicerande, i Kulturella perspektiv 
4:1999, s. 33–41. 
 
Öhlund, Thomas: Rockbandet: Kultur och läroprocess hos en 
kamratgrupp i yngre tonåren. Umeå: Institutionen för Socialt 
Arbete, Umeå Universitet (i serien “Studier i socialt arbete vid 
Umeå Universitet”, nr. 6), 1989, 102 s.  

Andra genrer 

Arvidsson, Daniel: Hammarby är dom bästa! Hejarramsor och 
hejande i Hammarybyklacken. Uppsala: Musikvetenskap, 1988. C-
uppsats (60 p). [Författaren har samlat in ca. 220 olika hejaramsor 
från Hammarby IF:s hejaklack under åren 1990-97. Ramsorna har 
studerats dels med avseende på de olika kategorier av ramsor (upp-
muntrande påhejningar, lojalitetsförklaringar och hyllningar till 
favoritlaget och dess spelare, förolämpningar av motståndarna eller 
klagomål på domarnas agerande), dels på deras musikaliska ut-
formning (parodivisor, enkla, recitativiska ramsor och entoniga, 
rytmiska skanderingar), och dels på hur ramsorna anpassas efter 
omständigheterna på planen eller i klacken.] 
 
Kjellgren, Gustav: Låt budskapet ljuda: Delstudie i Frälsnings-
arméns musikhistoria i Sverige 1882-1982. Masters-avhandling, 
musikvetenskap, Göteborgs Universitet, 1992; 264 s. [Fräls-
ningsarmén använder musik som ett verktyg till andlig uppvakning. 
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Författaren de olika musikaliska ensembletyperna som har använts: 
gitarrackompanjemang till sång, stråkensemble till blandade röster 
och – från sekelskiftet – brassensembler. Genom dessa förändringar 
har man sökt hålla en balans mellan teknik, artisteri och funktionali-
tet (från RILM-abstract av författaren).] 

Musikutbildning/-folkbildning 

Arvidsson, Charlotte & Klinth, Camilla: Leva och lära: en uppsats 
om musiklärarens arbetsvillkor i skolan, (Examensarbete) Piteå: 
Musiklärarutbildningen, Musikhögskolan i Piteå, 1995. 
 
Björkman, Lind och, Johansson, Inger: Blockflöjtens roll igår, idag 
och imorgon, (Examensarbete) Piteå: Musiklärarutbildningen, 
Musikhögskolan i Piteå, 1995. 
 
Breivik, Magnar: “Besser als Musik hören ist Musik machen”: Paul 
Hindemiths folkepedagogiske engasjement (Hovedoppgave) 
[Trondheim]: Universitetet i Trondheim, [1992]. 249 bl.  
 
Giske, Norunn Illevold: “Korsang: En glede for mange”, i: Ledang, 
Ola Kai (red.): Musikklidenskapelig, tretten essay. Musikkviten-
skapelig institutt 1962–87, Oslo: Solum, 1987. [Kommentarer om 
norsk musikutbildning]. 
 
Hansen, Otto Laust: “Children and music: Voluntary music edu-
cation in Denmark”, Fontes artis musicae XLII/1 (January–March 
1995) s. 62–67 [Danmark har etablerat ett system av oberoende 
musikskolor för barn och unga från födseln till 25 års ålder, som 
finansieras på olika sätt av kommunerna, skolpengar och statliga 
medel. Skolorna är mycket populära. Undervisningen sker på tre 
nivåer: förskola, med grundundervisning upp till nio års ålder; 
grundskola, med instrumentundervisning och olika teoretiska 
moment (teori, gehör, improvisation, arrangering och komposition); 
och kör- och ensembleskolor, med deltagande i olika grupper, som 
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gospelkörer, kammarensembler, orkestrar och rockband. (från för-
fattarens abstract)] 
 
Jirstrand, Anna: Två vägar att nå de elementära kunskaperna i 
flöjtspel (Examensarbete) Piteå: Musiklärarutbildningen, Musik-
högskolan i Piteå, 1995. 
 
Johansson, Niklas: Farfar, spelade du också ur Agnestig?: en 
intervjustudie om pianoundervisningen i kommunala musikskolan 
åren 1984 och 1994, (Examensarbete) Piteå: Musiklärarutbild-
ningen, Musikhögskolan i Piteå, 1995 
 
Lundström, Erik: Behöver skolan musik? Om musikämnets 
funktion och elevernas kunskaper i musik vid en högstadieskola 
(Examensarbete), Piteå: Musiklärarutbildningen, Musikhögskolan i 
Piteå, 1994. 
 
Mattsson, Susanne: Musikklass på gott eller ont (Examensarbete) 
Piteå: Musiklärarutbildningen, Musikhögskolan i Piteå, 1996. 
 
Perbo, Kristina: Är det inte kul att spela? En undersökning om or-
saker till varför elever slutar i kommunala musikskolan (Examens-
arbete) Piteå: Musiklärarutbildningen, Musikhögskolan i Piteå, 
1996. 
 
Rostwall, Anna-Lena & West, Tore: Interaktion och kunskaps-
utveckling. En studie av frivillig musikundervisning. Centrum för 
musikpedagogisk forskning, Kungl. Musikaliska högskolan (diss.), 
Stockholm: KMH-förlaget. [En kritisk studie av hur frivillig mu-
sikundervisning går till, baserat på näranalyser av fem timmar 
videoupptagningar av musiklektioner i musikskolor. Drar slutsatsen 
att undervisningen i hög grad var inriktad på den enskilda tonen, 
och inte på t. ex. musikframträdandets uttrycksaspekt. Vidare att 
undervisningssituationen i hög grad var enkelriktad, och att läraren 
i hög grad var den som ensam definierade och kontrollerade lär-
ningssituationen. Dessa faktorer inverkar negativt på inlärnings-

40 



1/2002 Amatörkultur i Norden 

 

processen, och antyds som en orsak till det problem som skisseras i 
inledningen: att många tidigt hoppar av musikskolan och inte upp-
lever den som särskilt givande.] 
 
Sjölander, Arne: Från kommunal musikskola till kulturskola: en 
intervjustudie om musikutbildning i förändring, (Examensarbete) 
Piteå: Musiklärarutbildningen, Musikhögskolan i Piteå, 1995  
 
Sundin, Monia & Andersson, Jonas: Musiklärarens arbetssituation, 
en enkätstudie av dagens instrumentallärare med fokus på 
lönesättning och arbetsförhållande (Examensarbete), Piteå: 
Musiklärarutbildningen, Musikhögskolan i Piteå, 1996. 
 
Söderlund, Ulf & Lindgren, Mattias: Gitarrundervisning för “äldre 
nybörjare” (Examensarbete), Piteå: Musiklärarutbildningen, Musik-
högskolan i Piteå, 1995. 
 
Trast, Malin: Improvisera mera. Sex musiklärares syn på barn och 
musikundervisning (Examensarbete) Piteå: Musiklärarutbildningen, 
Musikhögskolan i Piteå, 1996. 
 
Vulliamy, Graham: “Music education and music languages”, ISME 
[International Society for Music Education] yearbook, Vol. VII 
(1980) s. 165–171. (finns också i Australian j. of m. education 26 
(Apr 1980) 25-28). [Bristen på uppmärksamhet på rock, jazz, blues 
och andra afro-amerikanska musikformer är en stor svaghet i den 
engelska musikutbildningen. Införandet av sådana musikformer har 
större chans att lyckas om det görs genom kompositions- och 
uppförandeprojekt, än genom diskussioner som bygger på principer 
från klassisk västerländsk musikanalys. Artikeln rekommenderar 
lärare som är involverade i musiklärarutbildning att studera Sämus, 
en experimentell lärarutbildning i Malmö, som en modell att följa 
(från RILM-abstract).] 
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Amatörteater 

Tidskrifter  
 

Akt, Oslo: Norsk amatørteaterforbund: Norsk amatørteaterråd. 
1992–. Sammanslagning av Basta! (Oslo: 1987-1991) och NAT-
nytt (meldingsblad for Norsk amatørteaterråd)  
 
Teaterforum: ATR:s tidskrift för amatörteater, Fagersta: Amatör-
teaterns riksförbund, 1974– (Tidigare även med Tidskriften Teater-
forum). 

Allmänna arbeten 

Adolfsson, Göran & Åkesson, Hans O.: Amatörteater – folkkultur 
Stockholm: Sveriges utbildningsradio 1978 [Boken har sitt ur-
sprung i en programserie i utbildningsradion. Den riktar sig nog i 
första hand till amatörgrupperna själva, och – i egenskap av debatt-
bok – till beslutsfattarna, men innehåller också en historisk fram-
ställning av de olika typerna av amatörteater (arbetarteater, bygde-
spel, revy, musikal, dockteater etc.). Varje kapitel framställer en 
genres historia och avslutar med en närmare presentation av en 
modern (1978) grupp inom genren, med foton, intervjuer och en 
bredare diskussion kring verksamheten.] 
 
Biering, Karsten (red.): Amatørteater: borgerlig underholdning eller 
folkeligt kulturudtryk, Gråsten: Drama, 1984, 126 s. [Artikelsam-
ling med olika perspektiv på amatörteater. “Som det første udspil 
forsøger man med denne publikation at samle erfaringer, syspunkter 
og vurderinger fra nogle mennesker, der hver især har en personlig 
indfaldsvinkel til amatørteatrets forhold, og som har blik for den 
kulturelle og sociale kraft, der alt for ofte - og for længe - har ligget 
delvist skjult i amatørteatret.” Några enskilda titlar kan nämnas: 
Birgit Skou (“Teatret som en aktiv medskabende faktor for sam-
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fundets videre udvikling”) betonar de kvalitativa fördelarna med 
amatörteaterverksamhet, inte som en konservativ och konserve-
rande “socialterapi”, utan som “en progressiv medskabende folke-
kultur” (15), där teatern tar till vara “sin solidaritet med sit publi-
kum ... Om det er kunst, det må Guderne og eftertiden vurdere” 
(16f). 
 
Christian B. M. Jensen: (“Farligt, fornøjeligt og forand-rende”) ser 
den folkliga teatern som ett konstant närvarande spöke genom 
teaterhistorien. “Teatrets oprør mod dødbideriet skal være 
underholdende, og underholdningen oprørsk. Derved bliver poesien 
forandrende” (26).). Henrik Sommer: (“Angst”) ser amatörteatern 
som en möjlig hjälpreda mot den ångest som det moderna samhället 
skapar, inte minst för unga. Han utgår ifrån en diskussion av exi-
stensfilosofi och Kierkegaard: “Mennesket har valgt at være individ 
i enheden menneske/samfund og har dermed påtaget sig sin egen 
skyld” (36). Genom att återerövra det kvalitativa, poetiska språket, 
genom arbete med teater, kan individen lättare nå denna insikt. 
 
Elin Rask (“Bredden og eliten – eller lysten driver værket”) påpekar 
den estetiska fördelen amatörer (och unga professionella) besitter, 
gentemot professionella: att vägen till den gränsöverskridande 
upplevelsen vid gränsen för den egna förmågan, är kortare, och att 
detta kan bidra till en starkare upplevelse, inte bara för utövaren, 
utan även för publiken. Birthe Johansen (“Teater i virkeligheden”) 
har något av den samma infallsvinkel: “Det afgørende er stadigvæk 
at bruge teatret til at fortælle om virkeligheden. Og her har amatører 
nogle helt specielle muligheder, fordi de oftest ikke er bundet til 
faste sceneopbygninger, og fordi de kan forvandle fritiden til en fri-
hed i modsætning til de professionelles arbejde. Men hele tiden er 
der et 'hvorfor', der må besvares af en oplevelse, uanset om man 
dykker ned i forfædrenes historie, tager fat på de store klassikere 
eller bevæger sig rundt i nutiden” (80). 
 
Aage Jørgensen (“Amatør-teatret som ‘folkeligt kulturudtryk’ - en 
utopi? Tilnærmelser til et problemfelt”) knyter ideer om en folklig 
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teater till Grundtvigs tankar om folklighet. Andra titlar: Gunver 
Juul og Erling Barkholt: “Amatørteatrene – græsrøddernes 
kulturcentre”, Svenåge Hulgård: “Det grænseoverskridende eller til 
cirklen brydes”, Kaj Himmelstrup: “Et år med grevinden”, Jørn 
Langsted: “Folkelighed og kvalitet. Kulturpolitiske perspektiver”, 
Helle Arnfred: “ ‘Den er ung, kan knap nok flyve’ “.] 
 
Biering, Karsten et al. (red.): Amatørteater – folkekultur. Festskrift 
til Arne Aabenhus 18.10.1983, Graasten: Drama, 1983. 132 s. 
[Festskrift med artiklar av varierande innehåll, från minnes-
anteckningar till teoretiska skisser.] 
 
Biering, Karsten: Amatørteater, professionelt teater, teater i lokal-
samfundet: studier i det folkelige finske teater: med et forslag til 
decentralisering og lokal integration, Gråsten: Drama, 1974. 80 s. 
[Etnologisk studie av amatörteaterscenen i Finland, där beskriv-
ningen av denna utnyttjas som bas för ett förslag till en modell för 
decentralisering och integration av teatern även utanför Finland. 
Särdrag i utvecklingen i Finland beror på den nationella väckelsen 
under 1800-talet, vilket tidigt skapade en bred, finskspråkig scen 
bredvid den nationella, svenska, teatern, så att en folklig teater 
fanns i alla samhällslag. Här hade – och har – amatörteatern en 
mycket starkare ställning än i andra nordiska länder: Finland har 
fyra gånger så många statsstödda teatrar pr. invånare som Sverige, 
men hälften av alla professionella skådespelare har ingen formell 
utbildning, utan har kommit från amatörteatern.] 
 
Biering, Karsten: Bidrag til belysning af amatørteaterforhold i 
Danmark. En traditions- og organisationshistorisk redegørelse, 
Kbh: Nordisk Sommeruniversitet, 1970. 138 s. [Ingår i forsk-
ningsprojektet “Studier af de nordiske landes kulturelle og æstetiske 
liv” som delprojekt 1: “Teatret som social institution”, undersök-
ning 3: “Det ikke-professionelle teater”. Har en historisk genom-
gång av amatørteatern i Danmark (“Hovedtræk af det nutidige 
amatørteaters oprindelse, udvikling og arbejdsforhold gennem 200 
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år”), en studie av DATS och en utvald amatörteater (“Et portræt af 
Næstvæd Amatørscene”)] 
Braanaas, Nils: Barn, ungdom og teater – fra antikken til det 19. 
Århundre, Trondheim: Tapir Akademiske forlag, 2001. [Braanaas 
behandler teateret som kultisk, kulturell og pedagogisk praksis i vid 
forstand og undersøker i hvilken grad barn og ungdom har deltatt 
som produsent eller respondent i de ulike historiske epokene. Boka 
har i aktuelle periodene et nordisk perspektiv og benytter kilde-
materiale fra alle de nordiske landene (Vigdis Aune)] 
 
Brandberg, Sten V.: Kristinehamnsamatörer: lite anteckningar om 
såna som sökt roa folk under första hälften av 1900-talet plus lite 
annat, Kristinehamn: Kulturnämnden, 1978, 176 s. 
 
Cramér, Carl: Amatörteatern i Sverige, Malmö: Svenska kultur-
förlaget, 1952. 
 
Elmqvist, Ingegerd: “Serverat Ers Majestät”: en amatörteatergrupps 
arbete med en pjäs, Lund: Inst. för dramaforskning, Lunds univ., 
1977, 2+101 s. 
 
Ersson, Valter & Petterson, Paul: Bygdeteatern, kronan på en kul-
turell folkrörelse, Studieförbundet Vuxenskolan, 1996. [Historisk 
presentation av Bygdeteaterns verksamhet under 1950-talet, bland 
annat med ett avsnitt om amatörteatern.] 
 
Gunnerud, Nils & Høgset, Lars & Jonassen, Roy (red.): Amatør-
teater: håndbok i amatørteaterarbeid, Oslo: Gyldendal i samarbete 
med Norsk amatørteaterråd, 1985. 144 s. 
 
Hellvin, Runo: Amatørteater i Norden: historie, organisasjoner, 
samarbeid, kulturpolitikk, Oslo, 1984. VI+262 s. (Hovedoppgave i 
drama, Institutt for drama, film, teater, Universitetet i Trondheim, 
1984). [“Først og fremst ønsker jeg å undersøke Nordisk Amatør-
teaterråd (NAR) som et samarbeidsorgan i nordisk amatørteater. … 
Undersøkelsen av NAR har som hovedmål å gi en oversikt over 
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rådets historie, arbeid og resultater. … En annen hensikt med min 
avhandling er … å beskrive de nasjonale forutsetningene for dette 
samarbeidet. Det vil jeg gjøre ved en forholdsvis bred gjennomgang 
av amatørteatrets historiske og organisasjonsmessige utvikling i 
hvert land. Den tredje hensikten er å se amatørteatrets offisielle 
status i lys av den kulturpolitiske utvikling og NAR i forhold til 
fellesnordisk kulturpolitikk” (1).] 
 
Hellvin, Runo: “Amatörene i islandsk teater” Teaterforum 2000:8 s. 
13–15 och 2001:1, s. 18–20. 
 
Hoaas, Halldis & Janzon, Leif (red.): Nordisk teater = Pohjois-
mainen teatteri Stockholm: Nordiska Rådet, 1987. 167 s. [Kort-
fattade beskrivningar av teaterns position i de nordiska länderna vid 
skrivtillfället (1983-4). “I översiktsartiklar och specialstudier 
belyses teaterlivet och dramatiken i Norden, såväl i de fem stora 
länderna som i Grönland, Färöarna och den samiska kulturkretsen.” 
Särskilt värdefull för de senare beskrivninarna, där amatörinslaget 
är stort.] 
 
Magnussen, Tone: Når fritida mi blir arbeidet ditt: møte mellom lek 
og lærd i amatørteater, Bodø: Nordlandsforskning, 1993. IX+70 s. 
(Prosjekt: Lek og lærd i kultursektoren. NF-rapport nr. 13/93) 
 
Nielsen, Kaj (red.): Amatørteater: historie, teori, praksis, [Aarhus]: 
Nordens Bogforlag, 1950. 452. Svensk bearbetad utgåva: Löfman, 
Lars-Erik & Nielsen, Kaj (red.): Amatörteater: historia, teori, prak-
tik, Malmö: Svenska kulturförlaget (1951–)1953. [“Encyklopedisk” 
samling av korta artikler som omhandlar amatörteaterverksamhet 
från alla möjliga perspektiv, från praktiska tips om belysning, till 
historiska skisser och principiella överväganden om “Amatör-
teaterns förhållande till den professionella teatern” och “Amatör-
teatern och ungdomsarbetet”.] 
 
Ollén, Gunnar: Svensk amatörteaterhistoria 1865–1978, Stock-
holm: LTs förlag, 1979 [En mycket informationstät historisk fram-
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ställning av svensk amatörteaterhistoria, med kapitel om teatern 
inom de olika folkrörelserna, bygde- och friluftsspel, radioteater, 
studentspex, skolteater, kyrkospel, dockteater och andra former för 
amatörteater.] 
 
Rasmussen, Bjørn: Meninger i mellom, perspektiv på en dramatisk 
kulturarena, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2001. [Mange 
dramatiske praksiser plasserer seg i marginen av kulturen, i margi-
nen av gitte institusjoner som kunst, pedagogikk, psykologi og 
sosiologi. Kulturfenomener som dramaterapi, dramapedagogikk, 
lek, levende rollespill, amtørers teaterarbeid, ligger i mellom de 
etablerte forskningstradisjoner og institusjoner. Praksisene blir 
enten oversett eller undersøkt som objekt for å utvikle kunnskap 
innen et felt utenfor seg selv. Ved å føre inn begrepet kultur-estetisk 
praksis peker Rasmussen på samspillet mellom estetisk opplevelse 
og skapende virksomhet i mediet og kulturforståelse som et kjerne-
område. Hvordan den dialogiske prosessen mellom elementer og 
struktur i spill og kulturproduksjon arter seg og hvilket kvalitativt 
innhold den har, må sees i lys av sosiale, subjektive og kulturelle 
forhold ved den aktuelle konteksten (Vigdis Aune)] 
 
Rasmussen, Kjølner, Rasmusson och Heikkinen (red.): Nordic 
Voices in Drama, Theatre and Education, IDEA Publications and 
IDEA 2001 World Congress – Bergen, Henvendelse: Landslaget 
Drama i Skolen. [Artikkelsamlingen inneholder artikler skrevet av 
erfarne dramalærere og forskere fra Danmark, Finland, Norge og 
Sverige. Artiklene representerer ulike forskningstradisjoner og 
praksiser og reflekterer at det ikke finnes en fast ide om hva drama 
er, men derimot et fagfelt i stadig dynamisk endring. Felles har 
artiklene allikevel en interesse for praksisrefleksjoner og en skarp 
interesse for debatt om forholdet mellom drama, deltakere og 
samfunn (Vigdis Aune)] 
 
Rolfart, Marinella & Castegren-Mattsson, Marianne: Teater-
projekt: från vision till föreställning, Solna: Naturia: Litteratur- och 
föreningstjänst, 1986, 24 s. 
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Ståhlberg, Ulla: Rollspel – scenspel: handledning för kulturverk-
samhet, Solna: Naturia: Stockholm: Studiefrämjandet, 1984, 44 s. 
 
Svensk amatörteater: mångfald och samverkan (eng. titel: Swedish 
amateur theatre: diversification and co-operation), Stockholm: 
Svensk amatörteater center och Svenska riksteatern, 1971, 12 s. 
(Parallelltext på svenska och engelska) 
 
Wiborg, Agnete: Prosess eller produkt?: amatørkulturliv i møte med 
profesjonelle kulturarbeidere Bodø: Nordlandsforskning, 1993. 
VIII+32 s. (Prosjekt: Leg & lærd i kultursektoren. NF-rapport nr 
15/93) 
 
Wilhelmsson, Siv: Det öppna rummet: en mötesplats för teater-
amatörer, Skellefteå: Ord & visor, 1998, 80 s. 
 
Østvang, Tore: Hovedlinjer i norsk amatørteater, Trondheim: 
Universitetet i Trondheim, 1982. 198 s. (Hovedoppgave i drama, 
Universitetet i Trondheim, 1982). 

Kulturpolitik och teater 

Arnestad, Georg & Gladsø, Svein & Langdalen, Jørgen: Thalias 
utpost eller lokalsamfunnets speil? Norsk regionalteaterpolitikk 
1970–93, Sogndal: Vestlandsforsking, 1995. (Rapport nr. 1/95), 
XIV/170 s. (Projekttitel: “Nasjonal kulturpolitikk og regional 
relevans”)  
 
Betænkning om teateruddannelserne i Danmark. Afgivet af det af 
ministeren for kulturelle anliggender i februar 1976 nedsatte ar-
bejdsudvalg vedrørende teateruddannelserne, Kbh.: Direktoratet for 
Statens Indkøb, 1978. 262 s. Betænkning nr 849. [Titeln Kursus-
virksomhed for teaterarbejdere og dramapædagoger i Danmark (se 
nedanför) är ett supplement till denna betänkning, avgiven av 
Dansk Amatør Teater Samvirke.] 
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Biering, Karsten: “Skal vi forske i amatørteater?” I: Biering, 
Karsten (red.): Amatørteater – folkekultur. Festskrift til Arne 
Aabenhus 18.10. 1983, 1983, s. 35–38 
 
Boguslaw, Wojtek: Kulturmodell Järva: en studie över kulturpolitik 
och teater i en Stockholmsförort, Stockholm, 1986. S. 89. (I serien 
“Teatervetenskapeliga småskrifter”, nr. 16) 
 
Bruun, Ellen Foyn & Eliæson, Viveka & Wright, David Keir: 
Kulturpolitikk i praksis: et teaterverksted i funksjon, Gråsten: 
Drama, 1989. 139 s. 
 
Gripsrud, Jostein: “La denne vår scene bli flammen …” Perspektiv 
og praksis i og omkring folkerørslenes amatørteater ca 1890-1940, 
1981. 396/XXI s.  
 
Gripsrud, Jostein: Folkeopplysningas dialektikk: perspektiv på 
norskdomsrørsla og amatørteatret 1890-1940, Oslo: Samlaget, 
1990, 294 s. (Ursprungligen precenterad som författarens 
doktorsavhandling vid universitetet i Bergen, 1988). 
 
Kursusvirksomhed for teaterarbejdere og dramapædagoger i 
Danmark: supplement til betænkning nr. 849 om teateruddannelser-
ne i Danmark, afgivet af Dansk Amatør Teater Samvirke, Lands-
foreningen for Dramatisk Virksomhed, Gråsten: Dansk Amatør 
Teater Samvirke, 1979. 11 s. (Ger en klar framställning på ett fåtal 
sidor, av den “officiella” synen från organiserat amatörhåll, på 
förhållandet mellan amatörer och professionella inom kultursektorn. 
Särskilt betonas den direkt kvalitativt motiverade nyttan av amatör-
teatern på områden som den professionella teatern inte fullt kan 
täcka in (t.ex. möjligheter till att experimentera fritt, och dess rötter 
i lokalmiljön). “Der er en nyorientering på vej med hensyn til 
begrebet teater. Dette betraktes i stigende grad som en samfunds-
messig helhed omfattende såvel det professionelle teater som hele 
befolkningens fritidsteater, og amatøren har sin ligeværdige plads i 
landets kulturmønster.” I betänkandet argumenteras generellt för ett 
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samordnande av kursverksamhet (och medel till sådan) för amatörer 
och professionella.) 
 
Langsted, Jørn: “Folkelighed og kvalitet. Kulturpolitiske perspek-
tiver” I: Biering, Karsten (red.): Amatørteater – borgerlig under-
holdning eller folkeligt kulturudtryk. 1984, 9 s. 
 
Nordisk teatersamarbejde: gæstespil, videreuddannelse, amatør-
teater, administrativ struktur, Nordisk Teaterkomités utredning til 
Nordisk Ministerråd, Stockholm: Nordiska rådet, 1978. 125 s. 
(Finsk titel: Pohjoismainen teatteriyteistyö) 
 
Solheim, Torgny & Thygesen, Knut Henning & Trondsen, Inge: 
Teater som verktøy i miljøkampen: teater – så Dovre faller!, Oslo: 
Miljøheimevernet, 1994. 27 s. 
 
Stödet till centrala amatörorganisationer, Statens kulturråd, Stock-
holm: Kulturrådet, 1977, 94+19 s. 
 
Wenlöf, Mats: “Den ’nära’ teatern”, i Holger Värnlund, (red): 
Kulturen – möten och mödor, Stockholm: Carlsson, 1995, s. 75–
101. [Artikeln behandlar teaterverksamhet i tre Stockholmska 
förortskommuner utifrån frågeställningar kring attityder till och 
villkor för teater i förorterna till en kulturmetropol som Stockholm. 
En viss betoning ligger på teater som folkbildning. Undersökningen 
behandlar både kommunernas och de aktiva kulturutövarnas mål.] 
Barnteater/didaktiska/terapeutiska frågor 
 
Aune, Vigdis: Drama og prosjektarbeid, i serien: Arbeidsnotat, 
Høgskolen i Nord-Trøndelag; nr 28 Steinkjer: HiNT, 1997. 42,[10] 
bl. [omhandler arbeid med teaterproduksjon i skolen hvor interessen 
ligger i arbeidet med å produsere forståelse for samspill og teater-
arbeid framfor genrelle eller fagspesifike læringsmål. Rapporten er 
pensum på drama/teater fagdidaktikk ved den ett-årige lærer-
utdanningen ved NTNU (författarens kommentar)] 
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Byréus, Katrin: Du har huvudrollen i ditt liv: om forumspel som 
pedagogisk metod för frigörelse och förändring, Stockholm: Ut-
bildningsförlaget, 1990. 181 s.  
 
Chaib, Christina: Amatörteater den totala konstarten? Ungdomar i 
en konstnärlig educktiv process, Jönköping 1993  
 
Chaib, Christina: Ungdomsteater och personlig utveckling: en 
pedagogisk analys av ungdomars teaterskapande, Lund, 1996, 276 
s. Diss. Lund: Univ. [Syftet med avhandlingen är att undersöka på 
vilket sätt teater med ungdomar, enligt ungdomarnas egna erfaren-
heter och utsagor om det, utgör en kollektiv bildningsprocess. I 
avhandlingens syfte ingår att analysera hur en teaterföreställning 
växer fram och att skapa förståelse för vad som sker mellan olika 
aktörer, främst mellan ungdomar och ledare. I undersökningen 
ingår tre ungdomsgrupper och deras ledare. Den huvudsakliga 
datamängden har samlats in genom observationer i kombination 
med samtal och guidade intervjuer. Ungdomarnas erfarenheter av 
teaterarbetet är trots skillnader i arbetsprocessen likartade till sin 
karaktär. Utfallet redovisas i fem kvalitativt skilda kategorier. 
“Självförtroendet blir större”, “Frihetskänslan växer”, “Identiteten 
förstärks” (genom arbetets kollektiva karaktär), “Den kommunika-
tiva kompetensen” och “Empati utvecklas”. Med den rikedom det 
innebär att genom rollfigurerna erfara annorlunda skeenden, även 
om de är fiktiva, berörs ungdomarna av den nya upplevelsen. De 
vidgar sitt perspektiv på omvärlden och ökar sin förståelse för 
människors olika levnadsvillkor (efter författarens abstract).] 
 
Damkjær, Niels & Ottesen, Josefine: Lige om lidt blir det rigtigt 
spændende! Rapport om forsøgsprojektet Teaterkunst i skolen, 
Gråsten: Dansk Amatør Teater Samvirke, 1996. 
 
Drama – et ledd i forkynnelsen, Oslo: Triangelforl.: Norges 
kristelige ungdomsforbund, 1980. 162 s. 
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Duelund, Peter & Oittinen, Tytti (red.): Børn og teater i Norden, 
København: Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete: 
Stockholm: Liber distribution, 1982, 191 s.  
 
Hellman, Lotta: Drama och improvisation som pedagogisk metod, 
Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan, 1992. 76 s.  
 
Hjertager, Beate: Integrert teater: utviklingshemmede og funksjons-
friske i kunstnerisk og sosial samhandling, Trondheim: B. Hjert-
ager, 1994. 134 s. (Hovedoppgave i drama, Universitetet i 
Trondheim, 1994). 
 
Lyhne Hansen, E. (red.): Børnescenens repertoire. En samling 
anmeldelser, Kbh: Dansk Amatør Teater Samvirke, 1961, 40 s. 
 
Mannergren, Bodil: “Amatörteater och ungdomar: en institutionali-
serad kulturell strömning” I: Mohamed Chaib (red): Strömmar i 
tiden. Ungdomars livsvillkor i en föränderlig värld; Göteborg: 
Daidalos, 1995. (Utgiven i samarbete med Centrum för barn- och 
ungdomsvetenskap, Stockholm och Högskolan för lärarutbildning 
och kommunikation i Jönköping), s. 215-237 
 
Moen, Torhild: Drama i barne/ungdoms- og konfirmantgrupper, 
Oslo: Luther, c1984, 349 s. 
 
Söderström, Johnny: Elevernas sociala utveckling genom teater, 
Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken, 1980, 10 s. (FoU-rapport nr. 
3). 

Enskilda teatrar och teatermänniskor 

Aabenhus, Arne: Just Thorning: amatørteatrets frontløber, 
billedredaktion: Bent Jacobsen, Gråsten: Drama, 1998. 59 sider. 
[Utgåva vid Dansk Amatør Teater Samvirkes 50-årsjubileum 
14.11.1998. Omslagstitel: DATS 1948-1998] 
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Amatørteater: 4 lokalspel og 30 år med teatergruppa i U.L. Fram - 
Skjåk 1960-1990, Lillehammer: Dølaringen boklag, 1990?, 174 s.  
 
Broch, Kirsten: Komedianter og kremmere: Det dramatiske Selskab 
i Bergen 1794-1994, Bergen: Alma mater, c1994. 124 s.  
 
Diseth, Kristina: Erik Trummler: en framstilling og en analyse av 
Erik Trummler og hans betydning for amatør- og barneteater i Nor-
ge, Trondheim: K. Diseth, 1996. 103 s. (Hovedoppgave i drama, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1996). 
 
Dokumentasjon av følgende amatørteatergrupper i Tromsø fom. 
1946: TTL – Tromsø teaterlag fom. 1946, TBUT – Tromsø barne- 
og ungdomteater fom. 1961, Teatergruppene i Det lille kulturhus 
1977-1985: Raska på 1977-1984, Acrylteatret 1980-1984, Filur-
teatret 1981-1982, Umbelicus 1982-1985, Alfheimteatret fom. 
1993-, Teater 1/2 12 fom. 1996-. Tromsø: Rådstua Teaterhus, 2000. 
22 bl. 
 
Espelid, Knut: Teater i Telemark, Bø: Telemark distriktshøgskole, 
1991. 32 s.: ill. (Studentuppsats – Telemark distriktshøgskole, 2-
årig studium i kulturarbeid, 1991) 
 
Fredslund-Gudmundsen, Ole (red.): 7-kanten gennem 25 år, 1970-
1995 Janderup, 1995. 80 s. [Historisk översikt och dokumentation 
över 25 års arbete i “den vestjyske amatørscene”, Danmarks största 
amatörscen, som förutom teaterverksamheten har sångkör, fotoav-
delning, spelmansgrupp, etc. Tonvikten i boken ligger på bilddoku-
entation och korta minnesbilder från tidigare och nu aktiva del-
tagare.] 
 
Harlekinaren: 15-års jubileum, april 1996, Landskrona: Amatör-
teaterfören. Harlekin, 1996, 88 s.  
Hall-Hofsø, Bjørn: Nord-norsk amatørteater gjennom 25 år. 
Tromsø: Hålogaland amatørteaterselskap, 1979. 111 s.  
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Hoel, Berit & Midthjell, Magne: Teater i Akershus: prosjektrapport 
våren 1994 ved Telemark distriktshøgskole, deltidsstudium i 
kulturarbeid, Bø: Høgskolen, 1994. 35 bl.  
Losnedahl, Kari Gaarder: Mellom scene og sal: det malte scene-
teppets ikonografi: en teatervitenskapelig og kulturhistorisk analyse 
av ungdomslagsteatret i Hardanger 1900-1940, Bergen: Forl. folke-
kultur, 1994. 316 s. (dr. philos.-avhandling, Universitetet i Bergen, 
1994.) 
 
Pärlsvinet: en dokumentsamling kring Cabarét Pärlsvinet, 
Hägersten: Cabarétförl., 1978, [40] s. 
 
Rytter, Jens: “Amatører på skrå brædder. Struer Amatør Teater 
stiftet 1950” I: Struerfolk. 1988:3, s. 61-70 : ill  
 
Steene, Birgitta: “Ingmar Bergman's first meeting with Thalia”, I: 
Nordic theatre studies 1998 nr. 11, s. 12-33. [Om Ingmar Bergmans 
tid som regissör för en amatörteatergrupp knuten till det kristna 
studenthemmet Mäster Olofsgården i Stockholm, 1938 - 1940; i 
artikelserien: “Ingmar Bergman and the arts”] 
 
Trosell, Aino: “De som alla har glömt – om dem har jag drömt: om 
kartors vita fläckar och om anonyma uppdragsgivare”, I: Berg-
slagsarkiv 1994 (nr. 6), s. 53–63. [Förf. berättar om sitt författar-
skap, särskilt arbetarspelet “Eld i berget” i Långbans gruvby i 
Värmland] 
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Lokalteater 

Friluftsteater, historiska spel, arbetarspel, krönikespel 
 
Arnestad, Georg m.fl.: Kinnaspelet: en publikumsundersøkelse av 
arrangementet i 1990 Sogndal: Vestlandsforsking, 1991. 48+7 bl. 
(Rapport för forskningsprogrammet “Kultur og regional utvikling”).  
 
Biering, Karsten: “Lokalspil i Danmark 1975-1985”, I: Geijerstam, 
Jan af (red.): Historia och framtid. Det internordiska lokal- och 
arbetarspelseminariet på Arbetets Museum i Norrköping 1986. 
Dramatiska Institutet, 1987, s. 9–18  
 
Biering, Karsten: Egnsspil som arbejdsmark for Institut for 
Folkemindevidenskab, Institut for folkemindevidenskab, 1985. 
(UNIFOL Årsberetning 1982-84. p. 19-22)  
 
Björklund, Per-Ola: Bygdespel i Dalarna: handling, bakgrund, 
tillkomst, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1983, 204 s.  
 
Bjørn, Lena & Poulsen, Lise: Amatørteater i lokalsamfundet. En 
analyse af eksempler på dansk og svensk amatørteater fra midten af 
70'erne til i dag, der har taget udgangspunkt i lokalhistorien, Århus: 
Institut for Dramaturgi, Århus Universitet (speciale), 1981. V, 223 
s. 
 
Bjørn, Lena: “Lokalspil – et nyt amatørteaterfænomen”, I: Dansk 
ungdom og idræt, Årg. 84, nr. 48 (1981), s. 8-9 : ill  
 
Blindbæk, Bent & Ludvigsen, Chr. & Katholm Pedersen, Arne: 
Lokalteater – teater i lokalsamfundet: en rapport om Århus Teater 
Akademis forsøgsperiode 1984-87 som “lokalt egnsteater, specielt 
med henblik på Gellerupområdet” Århus: Århus Teater Akademis 
Forlag, c1988. 65 s. 
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Dahlberg, Leif, “Experimentet som kom för att stanna: hur arbetar-
spelen bröt finteatervallen” I Holger Värnlund, (red): Kulturen – 
möten och mödor, Stockholm: Carlsson, 1995. s. 52–74 [Behandlar 
en bestämd gren av amatörteaterscenen: arbetarteatern.] 
 
Engel, Ann Mari: Teater i Folkets park 1905-1980: arbetarrörelsen, 
folkparkerna och den folkliga teatern: en kulturpolitisk studie, 
Stockholm: Akademilitt., 1982, 222 s. (Diss. Stockholm: Univ.) 
 
Eriksson, Tage: Amatörteater i Vadstena: [1930-1961], Vadstena: 
Fören. Gamla Vadstena, 1994, 64 s.  
 
Ersson, Valter & Peterson, Paul: Bygdeteatern: kronan på en kul-
turell folkrörelse, Stockholm: Studieförb. Vuxenskolan, 1996, 176 
s. 
 
Geijerstam, Jan af (red.): Historia och framtid. Det internordiska 
lokal- och arbetarspelseminariet på Arbetets Museum i Norrköping 
1986. Dramatiska Institutet, 1987 
 
Ingelstam, Bengt: “Arbetarspel som folkrörelse: kommentar till 
Sture Karlssons artikel i FH 4/97”, I: Folkets historia 1998 (vol. 
26:2), s. 44–47 [Behandlar bl.a. Seskaröspelet] 
 
Karlsson, Sture: “Arbetarspel som folkrörelse”, i: Folkets historia 
1997 (vol. 25:4), s. 2-28. [Om arbetarspel på olika håll i Sverige 
under 1970- och 80-talen och om socialdemokratins inställning till 
dessa] 
 
Landvik, Tordis: Teater og identitet, tre lokalhistoriske spill i Vefsn 
og deres identitetsdannende funksjon, Hovedfagsoppgave ved 
institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU 1998. [Belyser hvor-
dan 3 lokalhistoriske spill er produsert og undersøker hvordan og på 
hvilken måte de kan virke identitetsdannende i lokalsamfunnet. 
Undersøkelsen er komparativ i den forstand at den ved bruke av 
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dokumenter, intervjuer og avisomtaler sammenligner intensjoner 
ved de ulike prosjektene (Vigdis Aune)] 
 
Larsson, Hans: Arbetarteater och amatörteater i sju län: en kart-
läggning, Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan, 1983, 98 
s. (Specialarbete 1983:103) 
 
Lundberg, Per-Olof: “Krönikespelet i Bälinge: en musikal i tiden”, 
I: Ärkestiftet (Uppsala. 1996). 1996/1997 (nr. 82), s. 48–54. 
 
Nordlund, Harriet: Samisk amatörteater: studiematerial, Umeå: 
Svenska samernas riksförb. (SSR), 1994, 71 s.  
 
Olofsson, Bengt & Eriksson, Ingemar: Skinnarspelet 30 år: ett 
sammandrag av texter och protokoll från Skinnarspelets 30-åriga 
verksamhet, Malung: Skinnarspelet, 1998, 71 s.  
 
Rasmussen, Bent et al: Kirkespil: klovneri og forkyndelse: historie, 
teori & praksis, anmeldelser af kirkespil, klovnespil & musicals 
[Silkeborg]: Kirkespilsudvalget for Dansk Amatør Teater Samvirke, 
1995. 68 s.. 
 
Scenaste från Enskedespelet, Enskede: Enskedespelet, 1993– 
 
Stevns, Synnøve (red.): Lokalspil i Danmark, Serie: Rampelyset, nr. 
163, Gråsten: Dansk Amatør Teater Samvirke, 1984. 64 s. 
 
Thungström, Henric & Korths-Aspegren, Kristina: “Arnljotspelen – 
en pigg 60-åring”, Jämten 1996 (89), s. 141–144. [Om Wilhelm 
Peterson-Bergers taldrama Arnljot, som varje sommar sedan 1935 
har framförts på Frösön] 
 
Värnlund, Holger: “I princip borde fler delta …. Ett kapitel om 
motiv”, i Holger Värnlund, (red): Kulturen – möten och mödor, 
Stockholm: Carlsson, 1995, s. 112–147. [Behandlar olika motiv för 
att delta i kulturella aktiviteter, och vilka barriärer som avhåller folk 
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från att delta. En del av dessa motiv illustreras genom en studie av 
två arbetarspel. Därvidlag diskuteras även samspelet mellan profes-
sionell och amatör.] 

Fria teatrar 

Friteatern står i en mellanställning mellan amatörteater och institu-
tionsteater. Verksamheten är yrkesmässigt inriktad, och med “pro-
fessionella” kvalitetskrav. Samtidigt gav rörelsens ursprung som en 
kritik mot den etablerade institutionsteatern, öppningar mot amatör-
teatern, på flera punkter. Det motståndet som, i demokratisk anda, 
fanns mot den förment elitistiska institutionsteatern, gjorde amatö-
ren till ett ideal; öppenheten mot publiken och inriktningen på skol- 
och barnteater har också verkat åt samma håll. 
 
Backéus, Maud: “De fria teatergrupperna och publiken”, I Holger 
Värnlund, (red): Kulturen – möten och mödor, Stockholm: 
Carlsson, 1995, s. 21–33. [Ger en översiktsbild av friteaterns 
historia i Sverige.] 
 
Jørgensen, Aage: Det alternative teater i Danmark. Gråsten: Drama, 
1983. [Artikelsamling/antologi om den politiska/alternativa teatern 
– huvudsakligen om professionell teater, och bara undantagsvis om 
amatørteater.] 
 
Jørgensen, Aage & Fjeldstad, Anton (red.): Gruppeteater i Norden. 
København: Samleren, 1981. [Längre artiklar om “gruppteater”-
rörelserna i de olika nordiska länderna. Koncentrerar sig i första 
hand på gruppteatrarna som professionella, politiska alternativ till 
institutionsteatrarna, men innehåller även framställningar av den 
icke-professionella verksamheten.] 
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Spex/revy 

Andersson, Yngve: Kuplettmakarens kulturhistoria: 70 års revy-
historia i Mariefred, Mariefred: Mariefreds hembygdsfören., 1992, 
184 s. 
 
Göran Larsson m.fl. (red.): Spex i Lund: en hundraårskrönika, 
Trelleborg: Skog, 1986. 
 
Hansén, Lars m.fl.: Studentspex eller Stockholms universitets 
spexhistoria under etthundra år, Stockholm: Akademilitt., 1983, 167 
s.  
 
Mårtensson, Jan: Gerda – först men inte bäst, I: Mårtensson, Jan: 
Lundaprofiler under tusen år, Malmö: Sydsvenska dagbladet, 1999. 
s. 89-90. [Om studentspexens historia i Lund] 
 
Persson, Stig: “En lundensisk särling – i pluralis” I: Helmer Lång 
(red.): Särlingar i Skåne, Skånska akademien, Malmö: Corona, 
1996, s. 77–79 
 
Rydberg, Harald: “Hell dig, o Madagaskar!: om de klassiska na-
tionsspexen Mohrens sista suck och På Madagaskar” I: Lars Otto 
Berg m.fl. (red.): “-ett enkelt, hemtrefligt nationshus”, Uppsala: 
Södermanlands-Nerikes nation, 1997. s. 57–68.  
 
Tersmeden, Fredrik &: Olsson, Per-Ola (red.): Tio år till av spex, 
Lund: Akademiska fören., 1998, 160 s.  

Litterära/teatertekniska arbeten 

Dale, Johs. A.: Frå “Ervingen” til “Anne Gonge”. Nynorske 
skodespel for amatørar, Oslo: Noreg, 1959. 136 s. (Närmast en 
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litteraturhistorisk genomgång av stycken skrivna på Nynorsk för 
amatörer, med korta sammanfattningar och kommentarer.) 
 
Essegård, Elis: Amatörteaterns mål och medel. Amatörteaterns 
scenproblem, Stockholm: K.F. Bokförlag, 1955-56. 

Dans  

Andersson, Linda: Dans – en väg till kunskap?: en studie om dans i 
musikundervisningen, Piteå: Musikhögskolan i Piteå, 1996 (Exa-
mensarbete, Musiklärarutbildningen, Musikhögskolan i Piteå, 
1996:14). 
 
Frykman, Jonas: Dansbaneeländet: ungdomen, populärkulturen och 
opinionen, Stockholm: Natur och kultur, 1988  
 
Samdans : Svenska amatör dansförbundets tidskrift, Svenska 
amatör dansförbundet, Nyköping: SAD, utkom under åren 1984–
1985  
 
Värnlund, Holger: “Att mötas i folkmusiken”, i Holger Värnlund, 
(red): Kulturen – möten och mödor, Stockholm: Carlsson, 1995, s. 
263–295. [Diskuterar den “folkliga” dansens funktioner och karak-
tär, med utgångspunkt i tre olika folkdansmiljöer: hembygdsgården 
i Malmköping, Skeppsholmsgården i Stockholm och “Ransäter-
stämman” i Värmland.] 

Konst/konsthantverk 

Andresen, Gitte: Kunstformidling i børnehøjde. Børn, kunstmuseer 
og kulturpolitik. København, 1997 (Cand. phil. spec. indiv.) 
 
Anker, Peter: Folkekunst i Norge, Oslo: J. W. Cappelens forlag 
A/S, 1975 
 

60 



1/2002 Amatörkultur i Norden 

 

Borgen, Jorunn Spord: Kunnskapens stabilitet og flyktighet. Om 
forholdet mellom amatører og profesjonelle i kunstfeltet (avhand-
ling), [Bergen]: Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for 
kulturstudier og kunsthistorie, Seksjon for kunsthistorie, Universi-
tetet i Bergen, 1998. Sidetall: 176, [22] s. [Arbetet bygger på 
författarens deltagande i förberedelser och genomförandet av en 
produkttävling inom träsnide och textilkonst i samband med OS på 
Lillehammer, där både amatörer och professionella bjöds in. Den 
centrala frågeställningen för undersökningen är hur skillnaden 
mellan amatör och professionell gestaltar sig, i deltagarnas estetiska 
produktion och värderingar, i de värderingar som en tävlingsjury 
gör (s. 14), och i mötet med omvärlden, genom den utställning som 
tävlingen utmynnade i och genom de designföretag som stod som 
sponsorer för tävlingen. Med utgångspunkt i bl.a. Bourdieus och 
Wittgensteins kunskapsteorier ställs frågan om vilken kunskap och 
kunskapstyp de olika tävlande besitter – om sig själva och om 
verksamheten de deltar i. En central aspekt är förhållandet till 
marknaden (“Design er møtet mellom kultur og marked” [s. 147]). 
Alla deltagare, amatörer och professionella, värderades utifrån 
samma kriterier, och i ett sammanhang där både marknad och 
estetik var viktiga. “Et viktig skille [mellan amatörer och professio-
nella] var at amatørene hadde deltatt ut fra et behov for å uttrykke 
seg og bli sett, mens de profesjonelle i større grad deltok ut fra 
behovet for å vise seg i et marked” (158).] 
 
Elstad, Jon Ivar & Pedersen, Kjersti Røsvig: Inntekts- og 
yrkesundersøkelsen blant kunstnere 1993–94, INAS 1996 
 
Hansen, Gerd Kristine: Men er det kunst? En undersøkelse om 
praksis hos kunsthåndtverkere med klær som virkefelt, Høgskolen i 
Oslo, avd. for kunstfag (Hovedoppgave i forming), 1995 
 
Høgmo, Asle: Kan kunst berike barns verden?: en studie av to 
barnekunstskoler, Bodø: Nordlandsforskning, 1993. 166 s. (Projekt: 
“Lek og lærd i kultursektoren”. NF-rapport nr 14/93) 
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Ihatsu, Anna-Marja: Craft, art or design? In pursuit of the changing 
concept of craft, Vaasa: NordFo, 1996  
 
Ihatsu, Anna-Marja: Craft, art-craft or craft-design? In pursuit of 
the British equivalent for the Finnish concept ’käsityö’, Joensuu: 
Joensuu yliopisto, 1998. 224 s.  
 
Kunstfaglig forskning, NAVF/RHF, 1993 
 
Sneum, Rikard: Fritidskunst, København: Gad, 1965. 80 s. 

Fotografi 

Wahlström, Sune: Färgbilden i svensk amatörfotografi. En studie av 
färgfototävlingar åren 1939–1978, Stockholm, 1980 C-uppsats. 

Skrivverksamhet 

Furuland, Lars: Skrivare i Skaraborg. En bok om amatörförfattare. 
Vara: Skaraborgs länsbildningsförbund, 1977. 94 s. 

Festivaler 

Johansson, Elisabeth: Musik vid Siljans programutbud: en under-
sökning av kammarmusik och folkmusik i ett musikhistoriskt och 
kulturpolitiskt perspektiv, (C-uppsats), Uppsala: Institutionen för 
musikvetenskap, Uppsala Universitet, 1997 
 
Värnlund, Holger: “Några festspel i landsorten. Musik runt Stor-
sjön”, i Holger Värnlund, (red): Kulturen – möten och mödor, 
Stockholm: Carlsson, 1995, s. 217–239. [Refererar publikundersök-
ningar vid tre festivaler i landsorten – dess sammansättning och 
motiv för att delta.] 

 

62 



1/2002 Amatörkultur i Norden 

 

Museiverksamhet 

Birk Hansen, Palle: “Museernes professionelle – og amatørerne: i 
relation til meget museumsarbejde er begreberne amatør og 
professionel flydende”, I: Årbog Historisk Samfund for Præstø Amt, 
1996, s. 25–32 : ill.  

Kulturpolitik/Organisation 

“Brug for konsulenter, som kan hjælpe amatørerne”, (Inlägg på 
konferensen “Amtskommunerne og amatørerne. Kulturelle 
samråd”), I: Danske kommuner, Årg. 13, nr. 10 (1982), s. 17-18 : ill  
 
Amnå, Erik (red): Medmänsklighet att hyra? åtta forskare om ideell 
verksamhet, Örebro: Libris, 1995 [Berör inte direkt amatörkultur-
frågor, utan ger olika synvinklar på det ideella arbetet och före-
ningslivet i allmänhet.] 
 
Amnå, Erik: Ideell verksamhet: förutsättningar, organisering och 
betydelse: handlingsprogram för forskning, Stockholm: 
Fritze/Nordstedt 1995 
 
Andresen, Jørn T. & Róin, Björg: Taarup-kulturugerne 1977. Kultur 
på arbejdspladsen: arbejde - fritid - socialisation: socialdemokratisk 
kulturpolitik i 60'erne og 70'erne til og med “Rapport fra en kaffe-
klub”, Odense: Odense Universitet. Nordisk Institut, 1979. Skrifter 
fra Nordisk Institut, [Odense Universitet] ; bd. 10 
 
Bachmann, Henrik & Sørensen, Birgit: Kommunerne og kulturen: 
et indlæg om kommunerne på den kulturpolitiske arena, Ballerup: 
Danmarks Biblioteksforening, 1998. 80 s. (Revideret udgave af 
MPA-afhandling, Handelshøjskolen i København) 
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Birch Andreasen, Lars & Jochumsen, Henrik: Kulturpolitik mellem 
oplysning og oplevelse, Kbh.: Sociologisk Institut, Københavns 
Universitet, 1994. 
 
Bjærge, Susanne: Dansk kulturpolitik udvikling og udfordringer, 
København, 1991. (Cand. phil. spec. indiv.) 
 
Bohman, Stefan & Amnå, Erik & Johannesson, Lena (red.): 
Demokratins estetik (SOU 1999:129, Demokratiutredningens 
forskarvolym), Stockholm: Fakta info direkt, 1999, 291 s. (finns 
tillgänglig i pdf-format på 
http://www.demokratitorget.gov.se/utredningen/forskarvolym_over
view.asp?ID=10) 
 
Duelund, Peter (red.): Kulturens brug eller misbrug: om kultur og 
regionaludvikling i Norden: mål, erfaringer, muligheder, Stock-
holm: Nordiskt institut för regionalpolitisk forskning, 1993  
 
Duelund, Peter (red.): Kulturens spaendetrøje: om kultur og 
kulturforskning i Norden, København: Akademisk forlag, 1992, 
312 s. (Nordiskt institut för regionalpolitisk forskning; 1992:1). 
 
Duelund, Peter (red.): Kulturindustri og nordisk kulturpolitik: 
rapport fra Örenässeminaret, Kbh.: Nord, 1983. 212 s. [Diskuterar 
de problem som den “nya” kulturindustrin ställer kulturlivet inför. 
Amatörfrågor berörs bara indirekt: i diskussionen om hög- och 
lågkultur, folklig kultur etc. Diskussionerna tycks vara ett tydligt 
uttryck för den osäkerhet man vid 80-talets början kände inför 
explosionen av nya medier: hur skall en statlig kulturpolitik möta 
våld, kommersialism och likriktningen i den amerikanska indu-
striella kulturen? Duelunds eget bidrag (“Medier og kulturpolitikk – 
om behovet for nye kulturpolitiske modeller”, s. 161–180) kommer 
närmast ett betraktande av amatörkulturen, i förslaget om en kana-
lisering av medel (genom avgifter) från kulturindustrin till ett mera 
demokratiskt vardagskulturliv – så att kulturindustrins skadliga 
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effekter på “folket” motverkas med insatser för samma “folk” på 
andra områden.] 
 
Duelund, Peter: Den danske kulturmodel: en idepolitisk rede-
gørelse, Århus: Klim, 1995  
Duelund, Peter: Kunstens vilkår: om de kulturpolitiske tendenser i 
Danmark og Europa, København: Akademisk Forlag, 1993 
 
Duelund, Peter: Tilskuer eller deltager?: om alternativer til kultur-
industrien, Köpenhamn: Sekretariatet för nordiskt kulturellt 
samarbete / Stockholm: Liber distribution, 1982, 108 s.  
 
Engström, Lennart: En håndbog i DATS: en række artikler om 
arbejdet inden for Dansk Amatør Teater Samvirke, Gråsten: Dansk 
Amatør Teater Samvirke, 1976. 103 s. 
 
Friborg, Charlotta: Mellan självförtroende och osäkerhet. En essä 
om nordisk kulturpolitik: med referat från Nordiska rådets tema-
konferens Nordisk kultur under internationall press den 3-4 mars 
1997, Stortinget Oslo, Kbh.: Nordiska ministerrådet, [1997]. 55 s. 
 
Frimodt-Møller, Nina: Kulturbegreb og kulturpolitik. Mellem 
universalisme og relativisme (speciale), København, 1999. 
 
Karbo, Mogens & Killerup, Johnny: Kulturpolitik [Grenå]: Den 
Kommunale Højskole i Danmark/[Kbh.]: Kommunernes Lands-
forening, 1994. 32 s. 
 
Karlsson, Lars Göran: Pita 1995–1999, ett kulturpolitiskt initiativ i 
backspegeln, Umeå: Umeå universitet 2000, 85 s. [En återblick på 
PITA, ett nätverk för information, utbildning och aktiviteter för 
unga kulturarrangörer, som drevs som projekt under fem år och nu 
har blivit en permanent verksamhet inom de riksorganisationer som 
stod bakom projektet: Amatörteaterns Riksförbund, Bygdegårdar-
nas Riksförbund, Folkets Hus Riksorganisation, Folkparkerna i 
Sverige, Kontaktnätet och Riksteatern.] 
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Karlsson, Lars Göran: Jokkmokk – kulturellt centrum i norr: 
kommentarer till och synpunkter på en kulturprojektsatsning, 
Umeå: Umeå univ., Sociologiska institutionen, 1999 35 s., [98] s.  
Karlsson, Lars Göran & Eriksson, Jimmy & Dahlgren, Andreas: 
Rum för ung kultur: recept på PITA till var dag och fest, Umeå: 
Umeå Univ., 1999, 104 s.  
 
Kulturpolitik i praktiken: statliga kulturinsatser 1991-1992: en 
översikt, Stockholm: Statens kulturråd, 1991. 152 s.. [Tidigare 
utgiven 1981 under titeln: Kulturpolitik – vad är det?] 
 
Kunstens rolle, placering og betydning i samfundsudviklingen: 
kulturpolitik og kunstpolitik: rapport fra møde på Snoghøj Folke-
højskole 27. februar - 1. marts 1998, Kbh.: Dansk Kunstnerråd, 
[1998]. 52 sider 
 
Musik, sang, teater. Amatørerne i den kommunale kulturpolitik: 
rapport fra den nordiske konference i Haderslev 6. - 9. oktober 
1977, Samrådet for Amatørkor, -Orkestre og -Teatre, Gråsten: 
Samrådet for Amatørkor, -Orkestre og -Teatre, 1977. 
 
Onsér-Franzén, Jill: Kulturernas kamp. En etnologisk under-
sökning om kommunala politiker, deras syn på kultur och utform-
ning av praktisk kulturpolitik i en svensk medelstor kommun 1978-
198 (diss.), [Göteborg]: Etnologiska föreningen i Västsverige, 
c1992. 294 s. (Serie: Skrifter från Etnologiska föreningen i 
Västsverige ; 16) 
 
Tjugo års kulturpolitik, 1974-1994. En rapport från Kulturutred-
ningen, SOU 1995:85, Stockholm: Kulturdepartementet, 1995. 820 
s. 
 
Weissglass, Gösta & Karlsson, Lars Göran & Lundmark, Maria: 
Kulturbas Västerbotten, en jämförande studie av lokala kultur-
resurser, Umeå: Västerbottens läns landsting, 1997. [Kartläggning 
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av kulturresurser och kulturarbete i kommunerna i Västerbottens 
län, utifrån frågeställningar som: vilka kulturressurser finns, hur 
bedrivs kulturarbetet, vilka är aktörerna på det lokala planet, vad 
har den lokala kulturpolitiken för mål, förankring och utrymme, och 
vilken är den kulturbas som länsutvecklingen kan bygga på? 
Slutsatser är att det ekonomiska utrymmet har minskat ide de senare 
åren, särskilt i de mindre kommunerna. Vidare att man ”i ökande 
grad [tycks] anlägga ett fritidsperspektiv på kulturen” och inte se 
den ”som ett vitalt inslag i samhället”.] 

Kulturteori 

Drotner, Kirsten: At skabe sig selv: ungdom, æstetik, pædagogik, 
Kbh.: Gyldendal, 1991 (2. utg 1995). 186 sider. [Behandlar 
estetiska uttrycksformers betydelse i ungdomars identitetsskapande, 
i tre delar: 1. vad ungas vardagskultur är, och hur estetiska 
uttrycksformer ingår i denna. 2. Varför unga använder estetik, och 
särskilt varför bilder, musik och kropp står i centrum. 3. Vad sen? 
“hvorledes æstetikken hidtil har bevæget sig i et spændingsfelt 
mellem kunst og pædagogik, mellem æstetik som et mål i sei selv 
og æstetik som et middel til personlig og social forandring. Vil 
æstetikken i fremtiden blive et mål eller et middel for unge?” (11), 
“Kunsten er ophørt med at være målestik for menneskelig lykke og 
pædagogikken er ophørt med at være stedet, hvor man lærer denne 
målestok at kende” (10) 
 
Definerar estetisk produktion som “den specielle del af hverdags-
kulturen, vi tolker ved at give konkret form” (59), alltså knyter an 
till den ursprungliga betydelsen: “erkendelse gennem sansemæssig 
oplevelse.”, men även till psykoanalys och utvecklingspsykologi. 
Genom att ta estetik (och inte distinktionen amatör-professionell) 
som utgångspunkt, kan författaren dessutom klarare gå in på frågor 
som varför den estetiska produktionen är så central i ungdomskul-
turen, men även i ett vidare perspektiv: varför vill vi vara kreativa 
(och på vilket sätt)? Tre modeller: det säkra (produkt), det roliga 
(processen) och det svåra (process och resultat) “disse unge bevidst 
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søger at inddrage den æstetiske praksis i deres voksne tilværelse.” 
(106) Betraktar det estetiska som en lärdomsprocess.] 
 
Drotner, Kirsten: Unge, medier og modernitet: pejlinger i et 
foranderligt landskab, Valby: Borgen, 1999. 279 sider. Skriftserie 
fra Center for Ungdomsmedier, Københavns Universitet 5. (Ingår i 
forskningsprojektet “Ungdomsmedier og Kulturel Identitet”) 
 
Featherstone, Mike: Kultur, kropp och konsumtion: kultur-
sociologiska texter, i urval och översättning av Fredrik Miegel och 
Thomas Johansson, Stockholm: Symposion, 1994, 143 s. 
 
Lundberg, Dan & Malm, Krister & Ronström, Owe: Musik, Medier, 
Mångkultur. Förändringar i svenska musiklandskap, Hedemora: 
Gidlunds Förlag och Riksbankens Jubileumsfond. [En central tanke 
i denna studie är att den sociala och kulturella interaktionen i da-
gens samhälle alltmer fokuseras på skillnadsproduktion och skill-
nadskommunikation, två processer som kan sammanfattas i termen 
”särprägling” (s. 31). Studerar olika musikaliska områden (”fält”) i 
Sverige, med avseende på aktörernas roller.] 
 
Metz, Georg/Skot-Hansen, Dorte/Skyum-Nielsen, Erik (red.): 
Kulturliv: en håndbog, [Kbh.]: Munksgaard, 1991. 277 s. 
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