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“Genom benstommar, nervsystem vandrar andras drömmar, dödas drömmar Hur ingen är sluten”

Så skrev författaren Birgitta Trotzig i en prosadikt om Moskva efter Sovjetunionens fall. Det är ord 
som är applicerbara även på vår tid.

För trots att det i vår individualiserade och fragmentiserade tid ibland kan kännas som att vi är fritt 
svävande isolerade enheter – helt oberoende och fria från sammanhang– så är förstås även vi formade 
av varandra. Av våra levande medmänniskor, men också av de för länge sedan döda i vårt sätt att tän-
ka, handla och känna.

”Ingen är sluten” Att försöka förstå historien är därför ett sätt att förstå oss själva, och den långa kedja 
av händelser och sammanhang som vi så ofrånkomligen är en del av.

I denna tidskrift vill vi belysa vårt kulturarv. Hur kan vi definiera det kulturarv som vi bär med oss? 
Hur ska vi hantera och förhålla oss till det? Hur ska vi vårda det?

Malmöbaserade klädmärket Rooktown har valt ett konkret sätt att förhålla sig till det historiska arvet 
genom att tillverka väskor av gamla militärlager – vilket också blir ett sätt att återuppväcka intresse 
för Sveriges roll under andra världskriget.

Ett mer bortglömt kulturarv är Skånelinjen- försvarslinjen runt Sveriges sydkust som började byggas i 
samband med att andra världskriget bröt ut. I reportaget En linje blir till punkter - ett historiskt försvar 
görs vi uppmärksamma på varför linjen angår oss än idag.

Men även i detta nu skrivs historia, formas ett arv till våra efterlevande. Ett arv där vi har möjlighet 
att vara aktiva medskapare. Vad har vi för ansvar för detta arv? Hur vill vi egentligen att det ska for-
mas och leva vidare? 

Exempelvis har förutsättningarna för att överleva som frilansmusiker blivit allt kärvare i England så-
väl som i Sverige– något som inte bara får negativa konsekvenser för musikerna själva, utan även för 
hela det musikaliska kulturarvet.

Men det finns också positiva exempel på hur arv formas. 

På Sunnadalskolan i Karlskrona lever händelser som häxprocesserna och mordet på Gustav III vidare 
genom att elever får sätta upp egna teaterföreställningar om historien. Så blir historien en del av de 
ungas konkreta vardag och föreställningsvärld.
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EN LINJE BLIR TILL PUNKTER – ETT 
HISTORISKT FÖRSVAR
I år, 2014, är det 75 år sedan andra världskriget bröt ut. Samtidigt som vi uppmärksam-
mar det, kan vi minnas att det är lika länge sedan Skånelinjen, försvarslinjen runt Sveriges 
sydkust, började byggas. Stora delar av den finns fortfarande kvar, men den har fått luck-
or och riskerar att få fler. Kan man spara en linje i avklippta bitar? Och är den då samma 
sak längre? 

Text: Anja-Sofi Karhi

Har du någon gång varit på en skånsk strand har du 
garanterat sett dem. De massiva, oformliga betong-
klumparna. Eller plåtluckorna i marken. Ibland ligger 
de i öppen dager, ibland göms de i sanddynerna eller 
i täta vresrosbuskage, ibland finns de där man minst 
anar det; i ett brofundament vid kanalen, mitt i Mal-
mö stad. 

   Skåne- eller Per Albinlinjen, försvarslinjen av be-
tongfort och -värn längs Skånekusten, är årsbarn med 
andra världskriget.  Den tog två år att bygga och be-
stod slutligen av över 1000 fort med olika form och 
funktion. Det blev en 500 km lång befästningslinje 
som skulle hindra fiendestyrkor att ta sig i land vid 
ett angrepp mot Sverige. Värnen byggdes överallt, på 
landsbygden och i städerna. Helsingborg kom med 
sin närhet till det ockuperade Danmark att bli den 
mest befästa staden i Sverige. Och ofta ligger forten 
mycket tätt på rad. Principen var att skapa ett sam-
manhängande system, där eldgivning från ett värn 
skulle nå och skydda värnet bredvid, i en obruten ked-
ja. 

   Som förebild fungerade två andra befästningslinjer 
som redan fanns ute i Europa, en längs Tjeckoslovaki-
ens gräns mot Tyskland, och så den franska Maginot-
linjen längs den fransk-tyska gränsen. Alla hade som 
huvudsyfte att stå emot anfall från Nazityskland. 
Men ingen av dem kom att användas. Nazisterna lyck-
ades komma över både Frankrike och Tjeckoslovaki-
en ändå, och Sverige hade den stora lyckan att inte 
bli angripet.  

   Jag tar en tur längs med den skånska sydkusten, ser 
en del fort och tänker med nutida perspektiv, att lin-
jen ofrånkomligen innebar ett ganska stort ingrepp i 
natur och landskap. På sina håll ligger forten med 
bara några hundra meters avstånd. Samtidigt är det 
lätt att imponeras just av det; byggprojektets storska-
lighet och genomförande. Det byggdes värn i en ra-
sande takt medan kriget stod för dörren eller redan 
pågick i närheten. Det finns beskrivningar om ibland 
18-timmarspass för de som byggde. Sommar som 
vinter. 

Linjen ansågs ha fortsatt militärt värde in i kalla kri-
gets dagar. Men nu är det länge sedan det fyllde en 
sådan funktion. Ändå har de flesta fått stå kvar. Det 
är först på senare år som de blivit ifrågasatta och i 
många fall fått stryka på foten. Skånelinjen omfattas 
inte idag av något formellt bevarandeskydd. När för-
svaret inte längre är intresserade av forten överlåts de 
till markägarna som får besluta om de vill bevara el-
ler riva. Försvaret betalar. Inte minst på den skånska 
västsidan har man då valt att riva många fort. Linjen 
har fått luckor. Men rivning är varken lätt eller bil-
ligt. Många fort har säkrats, fyllts igen och plombe-
rats, och det jobbet har skötts med större eller mindre 
radikalitet.  Inledningsvis bommade man bara för 
med träplankor, men de gick för lätt att forcera. Det 
blev en farlig situation när människor okontrollerat 
kunde ta sig in. Ibland tycks man ha kompenserat det 
genom att istället ”baka in” forten i så mycket betong 
att ursprungsformen bara svårligen kan urskiljas. Jag 
går runt ett fort och ”inspekterar”. Noggrant. För en 
lekman som jag själv kan det vara svårt att begripa 
hur det varit tänkt att fungera: var satt skytteöppning-
arna, hur tog man sig in? 

   Längs en del sträckor är värnlinjen fortfarande mer 
eller mindre intakt. Där jag tar en vandring vid Sim-
rishamn, på ostkusten står de flesta forten kvar, men 
är plomberade. Här har de en ny fiende mot sig som 
på sina ställen varit dem helt övermäktig; naturen. I 
takt med stranderosionens härjningar där havet äter 
land med våldsam aptit, river det med sig marken 
runt betongfundamenten. På Nya Knäbäck rev havet 
omkull hela fortet. Under flera år låg det sedan snöp-
ligt på sida som en gigantisk strandad val, innan de 
sista resterna transporterades bort.  

   Forten betyder helt klart olika saker för människor.  
Och kunskaperna om dem är förmodligen mycket 
ojämnt fördelade. Några förknippar dem med strand-
liv och solande, men har ofta ingen aning om vad de 
brer ut badlakanet på. Andra känner dem mest som 
nerklottrade sanitära olägenheter. Det finns de som 
har ett brinnande intresse och kan rabbla  
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ammunitionskalibrar som forten skulle stå emot. De 
som gjort militärtjänst eller varit med i hemvärnet 
berättar ofta villigt och flödande om övningar de del-
tagit i runt dem. Men de flesta minnen är från senare 
tid än när de hade sin huvudsakliga funktion. Tiden 
går och de som var med och byggde och bemannande 
värnen var sällan de yngsta rekryterna. Få av dem 
finns kvar idag. Men det finns fortfarande de som har 
levande minnen av hur forten byggdes. Jag har stämt 
möte med Harald Bergström, idag 85 år, vid ett av 
forten. När kriget bröt ut 1939 var han tio år, och han 
bor fortfarande kvar här på samma ställe vid den syd-
ostskånska kusten. Han minns byggarna som kom till 
fiskeläget och hur fortet snabbt kom på plats, och 
mannarna som sen skulle hålla uppsikt över det. 

   Fortet är det enda synliga spår som finns kvar av 
befästningslinjen, men Harald berättar om andra de-
taljer som hörde ihop med det. Han minns en sak ex-
tra tydligt som en ständig krigspåminnelse. Taggtrå-
den. Att det kändes som om det fanns taggtråd, mer 
eller mindre överallt. Taggtrådshindren, eller s.k. 
spanska ryttare, var till för att försvåra en landstig-
ning för fiender och hindren löpte längs stora delar 
av stränderna och kring hamn och hamninlopp. Det 
låter skrämmande och obehagligt men Harald konsta-
terar:

– Som liten påg var allt det här ju väldigt spännande 
också. 

Trots att han är så van vid fortet, har sett det mest 
varje dag, berör det honom fortfarande.

– Jag känner en blandning av respekt och nostalgi när 
jag står här, det är ju självklart lite skrämmande att 
tänka på allt som hände då, och som kunde ha hänt 
här. 

För Harald är det viktigt att det får finnas kvar och 
han hade gärna sett att människor skulle haft lite mer 
kunskap om dem.  

   Vill man bevara Skånelinjen finns det mycket att ta 
hänsyn till. Den löper över ett stort område och det är 
många aktörer med olika åsikter inblandade. Länssty-
relsen i Skåne anser att helheten är värdefull, men det 
synsättet har hunnit bli överkört ett antal gånger re-
dan. På goda eller dåliga grunder har många fort bli-
vit rivna, och den processen fortgår. 

   Forten i Skånelinjen intresserar många, är provoce-
rande anskrämliga för andra, och ett okänt och helt 
likgiltigt fenomen för kanske de allra flesta. Vad som 
inte riktigt går att komma ifrån är dock att det unika 
med en försvarslinje är just att det är en linje. Fyller 
den alls någon funktion om den faller ihop till lösa 
punkter? Om man bara sparar delar av något som är 
avsett att vara en helhet kan det lätt bli till enbart lös-

ryckta fragment som förlorat sitt sammanhang. En 
allmän sanning är att det som inte många delar kun-
skaper om, och känsla för, riskerar att försvinna snab-
bare. I så fall lever forten farligt. Den riktigt intresse-
rade kan besöka t.ex. Beredskapsmuseet utanför Vi-
ken, på västsidan. De ansvarar idag för 14 fort. Men 
den gängse strandvandraren eller soldyrkaren som 
bara råkar få syn på en stor, oformlig betongklump 
på stranden? – Det kunde kanske behövas lite lättill-
gängligare, snabbare information om vad det egentli-
gen är man står framför, vad den är en del av. Det är 
svårt att själv leta fram kunskap om man inte vet vad 
man ska leta efter.

   Vad vill vi bevara då, och komma ihåg? En del jag 
talar med funderar på om krigslämningar är något att 
spara på. Och om de sen aldrig ens använts... Ingår 
sådant i ett gemensamt kulturarv? Men frågan är kan-
ske mer om en del saker går att välja att ta med eller 
plocka bort ur den samlade mänsklighetens kulturarv 
och historia. Andra världskriget är nog en sådan sak. 
Vill man förstå en stor del av nutida politik, konflik-
ter och relationer mellan länder går världskrigen inte 
att runda ens om man skulle vilja. Sverige drogs ald-
rig in i kriget. Är det något som påverkar förhållnings-
sättet till Skånelinjen? Ofta ser människor lättare det 
intressanta i de påtagliga stordåd som uträttats. Men 
kanske är det väl så viktigt för förståelse och insikt i 
ett skeende, att se även på planer som fanns i bered-
skap; hur man valde att tackla tidens allvar; arbetet 
och ansträngningarna som gjorts; tillvaron som löpte 
på. När Skånelinjen byggdes var det på blodigt all-
var, och att täcka in 500 km är som byggnadsprojekt 
svårslaget än idag.

   Bara några dagar efter att jag talat med Harald står 
jag nedanför ett annat fort, längre bort på kusten där 
havet rivit bort stora marksjok och lämnat stranden 
med höga branter av lös sand. Plötsligt kastar sig en 
hund, med tydligt dödsförakt och blick enbart för vatt-
net nedanför, ner för branten och ytterligare mark 
dras bort. Och med Haralds berättelser om spanska 
ryttare fortfarande i tankarna drar jag nästan efter an-
dan när jag ser vad som blev blottlagt; ett virrvarr av 
rostig taggtråd i marken. Taggtråd som förenande 
länk i tiden? Som levandegörande kulturarv? Så näst 
intill absurt och ändå är det precis så det fungerar i 
den stunden. Tiden krymper ihop och historien känns 
påtagligt nära. 75 år är en lång tid i ett människoliv, 
men för ett föremål knappt någon. När en människa 
inte längre finns kvar kan materiella föremål som hon 
sett, gjort, rört, känt, som haft betydelse för henne, på 
gott eller ont, göra det. Det blir en autentisk koppling 
bakåt i tiden. Att kunna se ett fort, luta sig mot det, 
äta sin picknick på det, är ett lätt sätt att inte glömma 
historien.	  
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ROOKTOWN REVIVED RUSTAR 
UPP SVERIGES HISTORIA
I en dunkel källare mitt i Malmö stad sker storverk. Barndomsvännerna Fredrik och Micke dri-
ver märket Rooktown Revived, som ser till att att föra Sveriges krigshistoria vidare på ett kul 
och annorlunda sätt.

2 augusti 1934, ett till synes oskyldigt datum som blir start-
skottet för en av historiens värsta tidsepoker. Tysklands leda-
re Paul Von Hindenburg avlider och hans efterträdare Adolf 
Hitler kommer till makten. Fem år senare bryter andra världs-
kriget ut och under åren 1939-1945 mister totalt 60 miljoner 
människor livet. Idag är det allmän vetskap att Sverige för-
höll sig neutralt till kriget. Men det faktum att vi inte aktivt 
deltog som krigförande nation betydde inte att vi inte förbe-
redde oss på det absolut värsta.
   I takt med krigets utveckling förändrades Sveriges försvars-
politik och i slutet av 1942, hade den dåvarande regering ta-
git ut ett försvarslån av befolkningen till en summa av närma-
re två och en halv miljarder kronor. Ett högt pris att betala 
för neutralitet? Pengarna användes till inköp av stridsplan, 
motorbåtar, jagare samt utbyggning och upprustning av 

gränsförsvaret. 1942 var också det år då Sveriges värnplikt 
omarbetades. Alla svenska män mellan tjugo och fyrtiosju år 
blev värnpliktiga och kallades in för utbildning. Det ökade 
antalet soldater krävde självklart även ett ökat militärt lager 
av personlig utrustning för soldaterna. Detta lager införskaf-
fades, dock kom stora delar av det aldrig i bruk. Så vad hän-
de med överskottet? Hundra tusentals ryggsäckar, jackor, 
byxor, livremmar, T-shirts etc. Vart tog de vägen? Var det 
bortkastade pengar? Nej, absolut inte. Detta överskott tas väl 
om hand. Det ser Rooktown till. 
   Jag har stämt träff med Fredrik, ena halvan av duon som 
står bakom märket Rooktown Revived.                            
– Rooktown står för äldre tiders kvalitet och hantverkskun-
skap. 

Text och bild: Caroline Sander



Hantverksförmåga och intresse i att göra hållbara produkter. 
Hållbarhet med stort H. Hållbarhet som i att det är starkt, håll-
bart som i ett hållbart samhälle. Revived beskriver bara precis 
vad vi gör, vi återupplivar. Vi tycker det är rätt trevligt att man 
kan ta något som är sjuttio år gammalt och väcka ett intresse 
för det igen. Att någon annan kan använda det och att det kan 
leva i sjuttio, åttio år till. En produkt som är användbar i 160 
år är ju rätt coolt. 
    Fredrik bjuder in mig i verkstaden som de kallar lokalen de 
arbetar i.                                                                                                          
–Du får ursäkta lukten, jag har varit här så länge nu så jag har 
vant mig men ibland blir man lite överrumplad när man kom-
mer in.
 Lukten är en blandning av källare, läder, tyg, metall och olja? 
Den är inte obehaglig. 
   I fabriken finns det saker precis överallt. Det är som kliva 
rakt in i en Pettson och Findusbok, var gång du tittar hittar du 
ett nytt föremål som du missade förra gången. Levislampan 
ovanför dörren, skateboarden i fönsterkarmen, köttkrokarna i 

hallen. Väggarna täcks av hyllor proppfulla av material. Läder-
remmar i hundratalet hänger från taket.  I hörnet ligger högar 
av gamla ryggsäckar och allt är överskott från krigstiden. Rum-
met i övrigt domineras av en stor och stadig arbetsbänk av trä. 
Den täcks av halvfärdiga väskor, skinnboxar, verktyg, penslar, 
och metallbitar. Till vänster står två stora industriella symaski-
ner. Det räcker med att titta på dem för att man ska fasa för 
sina fingrar. Skulle de komma i vägen är det inte nålen som 
går av i första hand. Men något alternativ till dessa maskiner 
finns inte. Materialet de arbetar med är stadigt och hållbart, 
gjort för krig. När jag frågar var man får tag i denna typ av 
material blir det tyst. 
–Det vill vi egentligen inte berätta, men det finns en del före-
tag runt om i Sverige som fortfarande ligger i militärt över-
skott. När det dyker upp slår vi till. Ibland kan man även hitta 
en del saker på loppis.

6
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   Att Fredrik och barndomsvännen Micke började designa 
väskor var egentligen en ren slump. Efter att inte ha träffats 
på flera år stötte de på varandra i Malmö.                                                                                      
–Vi satte oss ner och började snacka om gamla minnen och 
om hur det var nu förtiden. Det visade sig att vi båda har ett 
visst intresse för motorcykelåkning (Micke kör en Harley 
Davidsson och Fredrik en BMW) och ett gemensamt intresse 
i att det inte fanns några motorcykelväskor som passade oss. 
Vi funderade på det där och av någon märklig anledning så 
bestämde vi oss för att göra våra egna väskor för hand. Det 
där utvecklades och vi gjorde andra väskor som Mats Anders-
son på Indigofera fick syn på och så sa han ’Fan det där är ju 
bra, ska ni inte göra såna?’ Lite annat folk som också såg 
dem blev intresserade av att köpa. Så vi började sälja dem 
rätt omgående efter att vi gjort våra prototyper och på den 
vägen är det. Vi har i princip inte haft någon utåtriktad verk-
samhet alls. De kunder som vi har, de har hittat oss. Som ett 
fyrtorn har vi stått och lyst och dragit flugorna till en socker-
bit.  
   Deras varor finns idag tillgängliga i Barcelona, Köpen-
hamn, Stockholm, Berlin, Aachen och självklart i Malmö. 
Idag är Rooktown Revived en hobbyverksamhet men mal-
möduon skulle inte ha något emot nya initiativ som skulle 
kunna ta det till en annan nivå.
 –Det är ett större tryck utifrån att vi ska expandera, att vi 
ska göra mer än vad vi själva egentligen har strävat efter. 
Människor runt omkring oss tycker att vi ska köra på men vi 
hinner inte riktigt.   
   Det faktum att det var just slumpen som ledde till starten 
av Rooktown gör att namnet är extra passande.                                                      
 – Micke är en rätt duktig fotograf och har i det sammanhang-
et tagit bilder på råkor. Han tycker råka är ett roligt namn för 

han upplever att han har en viss ”connection” till just råka. 
Han upplever att saker och ting i hans liv har bara ”råkat hän-
da”. Namnet Rooktown har egentligen funnits under en rätt 
lång tid men inte haft något riktigt bra hem. När Micke och 
jag satte igång, då plockade han fram det här och sa ’Fan, är 
inte det här Rooktown?’  Jo sa jag, det är Rooktown. Det var 
även så loggan kom till, det är ju en fågel, det är en råka.
    Märket i sig är i ständig utveckling.                                                                 
– Formatet är ju lite speciellt. Eftersom vi har någonting att 
utgå ifrån, vad kan vi göra med detta? Det är inte så att vi 
har bilder på en väska som vi vill att det ska se ut. Utan vi 
har de här läderbitarna och det här tyget. Den här storleken, 
den här kvaliteten och den här färgen på tyget. Kan vi hitta 
på någonting? Man har en sjömanssäck, vad kan man göra 
med den? På vilket sätt kan man omvandla den till en väska? 
Man blir ju lite mer begränsad i möjligheterna. Man får ju 
designa efter vissa ramar. Ibland känner man sig begränsad 
men det är ju så det materialet ser ut.
   I sortimentet finns det sjömanssäckar, ryggsäckar, tote-
bags, mobilfodral, filthållare, armband, och livremmar och 
allt är skapat av det överskott som kom att bli efter andra 
världskriget. Det är fascinerande att titta på deras väskor, att 
känna på det slitstarka materialet och tänka på historian som 
ligger bakom. Alla de beslut som lett till att detta krigsmateri-
al befinner sig i just denna källaren mitt i Malmö idag.  Med 
en väska från Rooktown går man, bokstavligen talat, om-
kring med en liten del av Sveriges historia på ryggen. 
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Ett projekt som eleverna brinner för, en teaterföreställning som främjar integration och en 
modern undervisning som sker på ett helt annat sätt än i det traditionella klassrummet. 
Det är möjligt och på Sunnadalskolan är det en verklighet.

Text: Besa Sheqiri Bild: Sunnadalskolan

Sunnadalskolan ligger i utkanten av världsarvsstaden 
Karlskrona. Majoriteten av eleverna på skolan har ett 
annat modersmål än svenska.  Bostadsområdet , som 
ligger i närheten av skolan,  har under många år haft 
ett dåligt rykte  i staden och anses vara ett problem-
område. På grund av sitt läge har skolan fått axla ett 
extra stort ansvar där man försökt motverka den seg-
regation som barnen i området kan känna. Detta har 
bland annat gjorts genom införandet av kulturproces-
sat lärande där kultur integrerats som en del i under-
visningen. Initiativtagaren till projektet, som kommit 
att kallas för ”Teater i gränsland”, heter Peter Skogs-
berg och är lärare och kulturarbetare. 
– Det var mitt eget behov av omväxling och en me-
ningsfullare undervisningsvardag som drev mig. Jag 
såg och kände att högstadieeleverna skulle behöva ha 
ett komplement till den vanliga undervisningen där 
de kunde få möjlighet att testa och utveckla sociala 
och personliga förmågor, samt praktisera en del av 
det teoretiska stoff som de jobbar med i den vanliga 
undervisningen. 
    Varje år producerar skolans kulturprofil en teaterfö-
reställning, där eleverna ansvarar för allt från skåde-
speleri, musik och dans till manus, kostym, smink 
och PR. Arbetet med teatern görs grundligt från bör-
jan till slut, i ett nära samarbete med Marinmuseum 
som ligger i samma stad. Varje föreställning avspeg-
lar någon av stadens historiska berättelser. Hittills har 
man framfört pjäser om bland annat utvandringen till 
Nordamerika, mordet på Gustav III, Häxprocesserna, 
kriget mot Ryssland, Ubåtskränkningarna under Kal-
la Kriget och grundläggandet av Karlskrona. Teater-
produktionerna utgår alltid från en historisk kontext 
som blandas med någon form av nutid. Exempelvis 
kanske eleverna vill ha med en kärlekshistoria och då 
utvecklar de en story som de tror den kan sett ut på 
den tiden som pjäsen berör.
 – Människan i berättelsen är viktigast och genom 
den kan eleverna lära sig mer om sig själva, den histo-
riska tiden och sammanhanget som vi alla befinner 
oss i, säger Skogsberg.
       Projektet innebär ett att eleverna verkligen måste 
engagera sig i sitt arbete då de får ett stort ansvar och 
en stor frihet. Även om alla har olika ansvarsområ-
den arbetar alla tillsammans mot samma mål; en om-
tyckt teaterföreställning där allt ska klaffa. Förutom 
ansvarstagandet, den historiska kontexten och den 

tydliga kulturarvsaspekten får eleverna också en rik-
tig ”egoboost” av all uppmuntran och all beröm.
 –Våra elever får en särskild utbildning som ökar 
självförtroende och självkännedom. De blir sedda i 
positiva sammanhang och de gör något som många 
andra inte skulle våga göra. Det stärker och verkar 
kompensatoriskt mot fördomar och förutfattade me-
ningar. Våra elevers föräldrar får se sina barns an-
strängningar och får känna sig stolta över dem. Det är 
stort och det stärker. Våra elever blir viktiga som kul-
turbärare i olika sammanhang och det vänder på in-
vanda perspektiv på vem som skall berätta historien 
menar Skogsberg.
Arbnore Ashani, som tidigare gått på den omdiskute-
rade skolan och under flera år även medverkat i pro-
jektet ”Teater i gränsland”, berättar om processen och 
dess betydelse för elevernas inlärning. 
– Under projektets gång spenderade vi väldigt myck-
et tid på museet, vilket många ungdomar inte hade 
gjort annars. Det blev som en paus från det traditio-
nella lärandet i de vanliga klassrummen. Ashani påpe-
kar också att projektet stärker de unga elevernas själv-
känsla och gruppkänsla.
– Ens självförtroende och självkänsla ökar och stärks 
eftersom man är med i ett större projekt som inte bara 
får uppmärksamhet lokalt utan även nationellt. Alla 
blir glada och nöjda över sin prestation men också 
över att vi alla tillsammans lyckats framställa och 
skapa en omtyckt och lyckad föreställning säger As-
hani. Ifjol var det dock dags för en förändring. 13 år 
av kulturprocessat lärande på Sunnadalskolan hade  
nått sitt slut.  När kommunen inte längre stod för det 
ekonomiska stödet var skolan tvungna att lägga ner  
teaterprojektet. Och historien hade kunnat sluta där. 
Men precis som Skogsberg och Ashani berättat är 
projektet omtyckt av eleverna, så pass omtyckt att 
när de nåddes av beskedet tog saken i egna händer. 
Eleverna på skolan anordnade bland annat en mani-
festation där de uttryckte sin stora besvikelse och star-
tade en namninsamling för att få stöd utifrån. De pra-
tade ut i lokala medier för att rikta uppmärksamheten 
till sin fråga,  ”Varför ska ett projekt som varit så 
lyckat läggas ner?”  Efter att kommunen lyssnat på 
elevernas kritik gjorde de en helomvändning och be-
stämde sig för att låta projektet på skolan leva kvar.
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   Det som fick politikerna att ändra sig var att de fick 
se det starka engagemang som eleverna visade för 
projektet. Istället för att lägga ner teatern reserverar 
den politiska ledningen pengar i budgeten för att dri-
va projektet framåt och låta det utvecklas till något 
ännu större. 
        Eleverna älskar teatern och deras entusiasm 
märks under arbetets gång och under föreställningar-
na, men det märktes som mest i deras driv när de fick 
veta att projektet skulle försvinna. 
       Ungdomar som trivs i skolan är de som uppfyller 
kunskapskraven och klarar sina betyg. Och för ungdo-
marna med invandrarbakgrund har skolans teaterpro-
jekt betytt mycket, inte bara för att det även är ett in-
tegrationsprojekt, utan för att de fått känna sig sedda 
och viktiga i ett större sammanhang. 
– Eleverna blir tryggare med den historiska kontext 
som de befinner sig i, det stärker relationen till hela 
frågan rörande kulturell identitet, historisk förankring 
och förståelse. Förståelse för den miljön man skall 
verka och utvecklas i, påpekar Peter Skogsberg. 
       För Arbnore Ashani var även gemenskapen en 
viktig del av projektet som hon håller kärt. 

– Det [Teater i gränsland]  skapade en stor gemen-
skap bland oss elever och lärare. Man kom lärarna 
närmare och fick arbeta med dem på ett helt annat 
sätt. Det var väldigt roligt och man lärde sig otroligt 
mycket samtidigt som man hade kul.  
–  Vi fostrar elever som är medvetna om Karlskronas 
kulturarv, elever som genom egen erfarenhet upplevt 
kulturens stärkande och utvecklande kraft.  Eleverna 
blir alltid väldigt bekväma med och bär en positiv 
bild av Marinmuseum som är Karlskronas ledande 
kulturinstitution - ett positivt möte med institutionell 
kultur. Vi genererar alltså ett kulturintresse hos unga 
människor säger Skogsberg. 
         Att Sunnadalskolans teaterprojekt är ett annor-
lunda och spännande undervisningssätt är ganska tyd-
ligt, men bakom den fasaden står också projektet för 
något viktigare och mer värdefullt än att bara ha kul. 
Genom teatern och dess tydliga kulturella koppling 
får ungdomarna känna sig viktiga och delaktiga i sam-
hället. 
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MUSIKER PÅ HELTID – EN UTOPI?
Text och bild: Sunniva Brynnel

Går det att överleva på att kasta ut ljudvågor i luften, betalar folk för sådant? Kanske var 

detta endast möjligt förr i tiden, då spelmän spelade till dans och festligheter. Mina erfaren-

heter säger mig att musik som leverne har blivit successivt svårare, bara under de senaste 

tio åren. Kanske är jag inte den enda musikern i Sverige med denna obehagliga förnimmel-

se? Jag lyfter så min blick från noterna och ser ut över det dimbeströdda träsk som är en 

musikers finansiella verklighet.

Efter att ha varit bosatt i Storbritannien de senaste 
sex åren, flyttade jag sommaren 2013 tillbaka till Sve-
rige. Jag såg framför mig ett blomstrande svenskt 
musikliv, spelningar som man som musiker fick skä-
ligt betalt för och en ordnad tillvaro som frilansande 
musiker med enskild firma. Skatteverket kunde väl 
omöjligen vara ett oöverstigligt berg av betong och 
blanketter? 
	
 Verkligheten som frilansande musiker i Sveri-
ge visade sig snart vara en svårväxt skog av spelning-
ar “på dörren” eller inga spelningar alls. Inom mig 
började illusioner om det svenska kulturlivet så sakta 
luckras upp. Utmattad av dagens jobb med PR, sam-
mansättande av spellistor samt bokföring, låg jag så 
med trötta ögon och stirrade upp i min ettas vitmåla-
de tak. Ett antal frågor ekade i mitt av byråkrati söm-

niga huvud: Hade livet varit lättare som frilansmusi-
ker i England än i Sverige? Kanske är ett liv som mu-
siker på heltid ekonomiskt ohållbart i den tid vi nu 
lever i? 
	
 Jag möter den engelske jazzgitarristen Aubin 
Vanns på Konserthuset i Göteborg. Runt oss: en armé 
av snitsiga räkmackor och vitt vin på borden, för de 
som kan, och vill, betala för krubbet. Doften av mysk 
ligger tung i luften och skenet av paljetterna från kväl-
lens storbandskonsert sticker fortfarande bakom våra 
ögonlock. 
Rött, guld och marinblåa pärlor och sammanlagt två 
storband på scen. Jag och Aubin Vanns enas om att 
en mängd förberedelser måste ha ingått i detta spekta-
kel, vi funderar över vem som betalat för kalaset. 

AUBIN VANNS
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Detta leder oss in på samtalsämnet för kvällens möte, den 
professionella musikerns finansiella överlevnad och verklig-
het. 
	
 Aubin Vanns studerade en kandidatexamen i jazz på 
Leeds College of Music och tog examen i juli 2011. Staden 
Leeds där denna ambitiösa yngling var bosatt hade härmed 
berikats med en välutbildad gitarrist, redo att börja jobba på 
heltid.
– Under mitt sista år på college började jag få betalda spel-
ningar, berättar Aubin.
– Dessa kom från olika kontakter jag knutit under min tid på 
skolan och när jag tog examen hade jag redan ett nätverk av 
kollegor och vänner som erbjöd mig jobb.  
	
 Han berättar dock att även om han spelade konserter, 
på bröllop, konferenser och liknande tillställningar relativt 
ofta, fick han ändå inte ekonomin att gå ihop. 
– Jag sökte också jobb som gitarrlärare... Skickade ut mina 
CV till skolor och olika privata firmor, som har hand om en-
skild undervisning i det engelska skolväsendet. Jag spendera-
de ganska lång tid bara på att designa snygga visitkort, som 
jag satte upp i musikaffärer, skolor, diverse kulturhus och i 
mataffärer - överallt! Men de där visitkorten gav mig inte en 
enda elev.
	
 Aubin Vanns blev under hösten 2011 tilldelad ett sti-
pendium på femtusen kronor av organisationen Jazz Yorks-
hire. De fann att Vanns var en lovande, ung, jazzgitarrist på 
den engelska jazzscenen och ville stötta honom i hans arbete. 
Jazz Yorkshire fick då ekonomiskt stöd av Arts Council Eng-
land för att dela ut detta Jazz Futures-stipendium. Men det 
ekonomiska stödet från Arts Council England är dessvärre 
numera indraget och stipendiet upphörde att delas ut efter 
2011, det år som Vanns fått utmärkelsen. 
	
 Häri finner vi ett tydligt exempel på en viktig fråga 
vad gäller den professionella musikerns överlevnad: politi-
ken. Det behövs statligt stöd för att kultur ska kunna frodas. 
I Svenska Dagbladet skriver Sanna Rayman den 22 mars 
2014, om moderaternas kulturpolitik att den: “...präglas av 
en kulturkonservativ syn som i huvudsak betonar kulturarvs-
frågor och anrika institutioner, men som samtidigt är mest 
pigg på att introducera marknadsliberala inslag som biblio-
tek på entreprenad etc.” 
	
 Visst ska vi bevara vårt kulturarv, men detta arv finns 
även utanför operahusens väggar. De mindre konsertarrangö-
rerna behöver liksom operan stöd för att överleva, de enskil-
da utövarna likaså. 
	
 Då de femtusen kronorna som Aubin Vanns tilldelats 
tagit slut, bestämde han sig för att söka a-kassa, eller “job 
seekers” som det heter i England.  
– Men där tittade de på min inkomst den senaste månaden 
och sa att den var för hög för att jag skulle kunna få a-kassa. 
December hade varit en förhållandevis bra månad ekono-
miskt sett, men jag hade ändå bara tjänat 3000 kronor och 
det räckte knappt till min hyra! 
	
 Arbetsförmedlingen i England verkar sakna ett ade-
kvat förhållningssätt till människor som jobbar frilans och 

som har en inkomst som är mycket oberäknelig. Det lönar 
sig på så vis inte att jobba. Jag har bekanta i England, som 
helt enkelt undviker att berätta för arbetsförmedlingen att de 
har en liten inkomst som musiker. 
	
 I Göteborg har Aubin Vanns däremot mött behjälplig 
personal på Arbetsförmedlingen Kultur och Media. Där har 
man speciell kompetens att hjälpa just frilansande kulturarbe-
tare och många av handläggarna på detta kontor är, eller har 
varit, kulturutövare själva.
– Ja, Kultur och Media har varit till god hjälp. Men jag mås-
te tillägga att i England är i alla fall bokföringen enklare för 
frilansande musiker! Jag skickade bara in en rapport om året 
på internet - and that was that! säger Aubin Vanns med ett 
uppgivet leende. 
	
 Medan räkmackorna och tweedkavajerna dansar runt 
oss i Konserthusets finmingel slinker jag och Aubin Vanns ut 
till Pressbyrån och köper varsin glass. Det har vi råd med. 
Solen går ner över Avenyn och vi fortsätter vårt samtal om 
det professionella musikerskapet, med utsikt över Poseidon, 
som stoltserar i sin väldighet av brons och värdighet på Gö-
taplatsen.
	
 Några veckor senare, då häggen står i blom, möter 
jag Dan Fägerquist på Restaurang Kajkanten i Uddevalla. 
Fägerquist är vissångare och mest känd för sina intensiva, 
med nerv framförda tolkningar av den ryske poeten Vladimir 
Vysotskijs sånger. Utanför Kajkanten gnistrar Byfjorden i 
vårsolen och måsarna cirkulerar med vakna ögon runt fiske-
båtarna och turisternas glassar som smälter i värmen. 
	
 Dan Fägerquist kommer till vårt möte klädd i svarta 
jeans, randig tröja och svart kavaj. Med var sin kopp kaffe i 
hand slår vi oss ner vid ett bord med utsikt över fjorden. 
– Att bli musiker på heltid var inte ett uttänkt steg för mig 
utan bara en följd av att jag spelade mycket och inte ville 
jobba med annat, berättar Fägerquist. 
– För att hitta spelningar använde jag internet, sökte på olika 
passande ord och letade upp spelställen via andra musikers 
turnéplaner. 
	
 Fägerquist jobbar på liknande sätt för att hitta jobb 
nuförtiden, men på senare år har han även tagit andra jobb 
vid sidan av musiken. Jag frågar om klimatet har blivit tuffa-
re för en frilansmusiker i Sverige nu än för femton år sedan, 
när han började livnära sig på musiken. 
– Det är svårare nu, jag upplever det som att det finns mind-
re pengar och mindre utrymme för smalare musik. Detta ver-
kar gälla generellt i Norden.
	
 Då jag frågar Fägerquist om hans upplevelser av att 
driva sitt eget företag som frilansande musiker i Sverige, blir 
svaret att han finner det krångligt och stressigt.
– Och det beror mycket på att jag inte har någon egentlig 
kunskap i bokföring. 
          Jag förstår att när man som musiker tjänar ungefär så 
mycket som man behöver för att betala sina räkningar, är 
vägen till revisorn lång. 
!
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Efter samtalet med Dan Fägerquist och även baserat på min 
egen och andra musikerkollegors vittnesmål, verkar det allt-
så som att det blir svårare och svårare att hitta betalda spel-
ningar. Detta gäller både i England och i Sverige. Jag vill, 
för att försöka förklara denna utveckling, ta med er till The 
Grove Inn i Holbeck, Leeds. 
	
 The Grove var mitt andra hem mellan 2008 och 
2013, då jag studerade och arbetade som frilansmusiker i 
Leeds. Denna pub var en livlig mötesplats för många lokala 
musiker. Informella jazz- och folkmusiksjam varvades med 
konserter och den brittiska musikkulturens mångsidiga yttran-
den flödade i alla de små, svettiga, mörka rum som denna 
lilla pub utgörs av. Betalningen för en konsert var 600 kr 
plus en flaska vin att lotta ut till publiken, så att musikerna 
kunde tjäna lite extra på lotterna som såldes. Det var alltså 
ingen stor ersättning, men det var, som man säger, “alltid 
nå’t”. 
	
 Det var då. The Grove har sedan i fjol bytt ägare och 
vid baren står ett gäng på tio medelålders män och snackar 
fotboll. Jag sitter med en kopp Yorkshire Tea framför mig på 
bardisken och ser mig om efter tiden som flytt. Visst är fot-
boll också kultur, men för mig är England musik: dragspel 
och morris-dansare, mandoliner och en “sea chanti” ackom-
panjerad av en försiktig concertina.
	
 Nuförtiden spelas det fortfarande musik på The Gro-
ve, men idag är det mestadels obetalt musicerande det hand-
lar om: amatörmusicerande med andra ord. Amatörmusiker 
bidrar i hög grad till att föra musikalisk tradition vidare, men 
ofta är det de professionella musikerna som har tiden, kun-

skapen och modet att ifrågasätta samt utveckla traditionen. 
Musikens överlevnad är beroende av båda dessa sorters ut-
övare helt enkelt. 
	
 Både i Sverige och i England verkar professionella 
musiker vanligen tjäna sitt levebröd genom att spela på bröl-
lop och andra tillställningar samt genom att undervisa i mu-
sik, privat eller på institutioner. På detta vis överlever det 
musikaliska arv som vi givits av tonsättare och utövare innan 
oss. Den originalmusik som man som musiker brinner för 
och älskar, innebär ofta blott en mindre inkomstkälla. Ameri-
kanska countrysångerskan Gillian Welsh slår huvudet på spi-
ken i sången Everything Is Free: 

	


           Someone hit the big score 
	
 They figured it out 

	
 They were gonna do it anyway
	
 Even if doesn't pay.


