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996 kom Bibliotekslagen som säkerställde att 
alla kommuner har biblioteksverksamhet. 
Anledningen till lagen var den ekonomiska 
kris Sverige genomled i början av nittiota-
let och då flera kommuner i besparingssyfte 

ville stänga ner biblioteksverksamheten. Detta 
väckte starka känslor, men genom ett klokt age-
rande från flera partier säkrades biblioteksverk-
samheterna genom en lag. 

Tiden är inne för att göra likadant med kul-
turskolan – för att säkra det svenska kultursko-
lebygget! Likheterna med bibliotekens situation 
är slående. Vi är i lågkonjunkturens begynnelse 
men redan flaggar 14 kommuner för att lägga 
ner sina kulturskolor samtidigt 40 procent av 
kulturskolorna hotas av besparingar. I förläng-
ningen innebär detta att barn och unga behand-
las olika av samhället. En del får tillgång till kul-
turskola – andra får vara utan.

För att säkra denna självklarhet behöver vi en 
»ramlag« som anger övergripande principer och 
riktlinjer, men låter organisation och drift skö-
tas lokalt. En lag som säkrar att Kulturskolorna 
fortsatt kan verka för det demokratiska samhäl-
lets utveckling genom att stärka barn och ungas 
kulturutövande, konstnärliga uttryck och färdig-
heter. Offentligt finansierade kulturskolor bör 
främja konstformernas utveckling och intresset 
för konstnärlig bildning, utbildning samt goda 

uppväxtvillkor. Kulturskolorna 
ska finnas tillgängliga för alla. 
Likt biblioteken vill jag se lo-
kala och regionala kulturskole-
planer som följs upp och visar 
på vilka ambitioner som finns.

Överhuvudtaget behövs en 
mer kraftfull nationell politik, 
och låt mig sluta med några 
punkter. Vi behöver; 

• ett ökat generellt statligt 
stöd till kommunerna

• ett verksamhetsbidrag till 
kommuner, behovsprövat och 
öronmärkt till kulturskolan 
som kompletterar det befint-
liga projektbidraget

• tydligare prioriteringar på 
barn och unga i den nationella 
kulturpolitiken och stödet till 
regioner.

Men allra viktigast är en kul-
turskolelag, likt Biblioteksla-
gen, som säkrar att det finns 
kulturskoleverksamhet i alla 
kommuner!

Land ska med lag byggas

ansvarig utgivare: Jalle Lorensson, Kulturskolerådet
redaktör: Torgny Sandgren, 070-671 79 46, torgny.sandgren@kulturskoleradet.se
grafisk form: John Losciale, 070-556 76 30, john@losciale.com 
annonser: annonser@kulturskoleradet.se
omslagsbild: Aline Lessner
tryck: Åtta.45 Tryckeri AB
nästa nummer: v 8 • manusstopp: 13 januari
prenumerationer: prenumerationer@kulturskoleradet.se



  

Teleskop 
transport 

lättvikt

Bagatell 2

Teleskop  
standard

TELESKOPET
Världsledande
med bl.a. 85 % 
av den ameri-
kanska marknaden och 
75 % av den franska. 
Inga skruvar - bara att 
dra upp och ner. 
Snygg design som 
passar i alla miljöer. 
Finns i olika modeller 

KLAVERNOTSTÄLL

”Nothajen” slukar alla dina notblad, 
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell 3

450:-

Bagatell 5

Flaggskeppet 
bland våra 
dirigentnotställ.   

TELESKOP 
DIRIGENT REGAL

Bagatell 1

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ
• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ 
• Stor vagn + 18 notställ 

Från  
7 500 kr

Bagatell 6
PIANO PALLAR 

ORKESTER / KÖRSTOL 
Bagatell 4

”Sitt rä
tt”

AMADEUS

 

Livstids Garanti på alla 
teleskopnotställ & vagnar

Något mindre och 
smidigare än store-
bror, men absolut lika 
stabil och solid.

Super LED lampa 
6-8  timmars batteritid 
alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)

Passar även till våra 
Klavernotställ.

Akustik-skärmar

”Stage” lättvikts Gradänger 

Nyhet 

Köp 6 betala för 5

+46 (0) 13-527 50 • info@bagatell.se • www.bagatell.se

Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

bländfri för 
publiken

BACH

Flygel- och pianomedar   
Passar till alla  
pianon och flyglar.  
Kullagrade dubbel- 

Garanti 10 år på

Medar flygel

Medar piano

hjul av hög kvalitet.

Även för 

Digitalpiano 

Flyttas mycket enkelt.
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alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)

Passar även till våra 
Klavernotställ.

Akustik-skärmar

”Stage” lättvikts Gradänger 

Nyhet 

Köp 6 betala för 5

+46 (0) 13-527 50 • info@bagatell.se • www.bagatell.se

Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

bländfri för 
publiken

BACH

Flygel- och pianomedar   
Passar till alla  
pianon och flyglar.  
Kullagrade dubbel- 

Garanti 10 år på

Medar flygel

Medar piano

hjul av hög kvalitet.

Även för 

Digitalpiano 

Flyttas mycket enkelt.

  

Teleskop 
transport 

lättvikt

Bagatell 2

Teleskop  
standard

TELESKOPET
Världsledande
med bl.a. 85 % 
av den ameri-
kanska marknaden och 
75 % av den franska. 
Inga skruvar - bara att 
dra upp och ner. 
Snygg design som 
passar i alla miljöer. 
Finns i olika modeller 

KLAVERNOTSTÄLL

”Nothajen” slukar alla dina notblad, 
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell 3

450:-

Bagatell 5

Flaggskeppet 
bland våra 
dirigentnotställ.   

TELESKOP 
DIRIGENT REGAL

Bagatell 1

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ
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• Mellan vagn + 18 notställ 
• Stor vagn + 18 notställ 
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Sparta System AB  www.spartasystem.se
Det finns mer på vår hemsidaTel 0523-22517

flipForms
Snabbt omställbar  
undervisningsplattform  
mellan scen och gradäng.  
Rullas iväg.

BESTÄLL SKOLKATALOG!

IB WAHLSTRÖM

ibwahlstrom.se

BILDMATERIAL

kulturskolan-annons-vt19.indd   1 2019-01-14   14:49:07

Telefon: 0491 120 40 
musica.blasexperten@swipnet.se

Hyr ditt blås hos oss!
Sveriges bästa hyresvillkor! Vi har blåsintrument från 
110:- i månaden. Vid köp dras upp till 12 månaders 
inbetald hyra av från priset. Läs mer på 
www.musica-blasexperten.se

The best you can get

www.sareco.se      info@sareco.se Tel 026-61 74 60

MusikinstruMent  
nottavlor – noter

till skolor och privatpersonerrea rea

NORDISKA MUSIKGYMNASIET

Nordiska Musikgymnasiet är en gymnasieskola inriktad på klassisk 
musik. Skolan erbjuder riksrekryterande estetisk spetsutbildning.
Nordiska Musikgymnasiet har riksintag och välkomnar elever från 
hela Sverige, Norden samt övriga Europa. Intagning sker på 
samtliga akustiska instrument, sång, komposition och dirigering. 

www.musikgymnasiet.se

Välkomna på Öppet Hus!
Onsdag 4/12 kl 19.00   Torsdag 19/12 kl 19.00 
Måndag 13/1 kl 19.00      Måndag 3/2 kl 19.00



I  korth et

Skrift för chefer
Kulturskolerådet vill på olika sätt 
stötta ledare i kulturskolan. Nu har 
vi tagit fram en ny skrift som erbju-
der ett konkret stöd till chefer och 
ledare i kulturskolan. Skriften ger 
en orientering kring kulturskolans 
roll och uppdrag och ska bidra med 
inspiration och kunskap att driva 
och utveckla kulturskoleverksam-
heten. Varje kapitel belyser olika 
perspektiv på kulturskolan och dess 
verksamhet. Varje avsnitt innehål-
ler också tips på vidare läsning och 
frågor att ställa sig själv och disku-
tera med kollegor. Skriften finns på 
Kulturskolerådets hemsida!

Spela på skoltid
Kulturrådet tar tillsammans med 
Skolverket fram ett informationsma-
terial för att klargöra vilka möjlig-
heter barn och unga har att delta 
i kulturskolans verksamhet under 
skoldagen. Materialet tar upp vilka 
regler som gäller och hur ansvaret 
fördelas mellan skola och kultursko-
la och vad som är bra att tänka på vid 
samverkan där barn och ungas rätt 
till kultur vägs in. Materialet finns på 
Kulturskolecentrums hemsida.

Elevföreställningar 
efterlyses!
Välkommen tillbaka till Kulturskoleda-
garna 2020! Evenemanget sker 25 
till 27 mars på Quality Hotel Friends 
i Solna. Kulturskoledagarna är årets 
viktigast mötesplats för de som arbe-
tar för att stärka ungas möjligheter 
till kulturutövande.

Kulturskolerådet efterlyser nu 
elevföreställningar från hela landet 
som inslag under dagarna!

Information och anmälan finns på 
Kulturskolerådets hemsida.
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&
Stipendier 

ATT SÖKAS AV

Gitarrister
Dragspelare

NYTT FÖR I ÅR 
ÄR STIFTELSENS 
STORA STIPENDIUM 
OM 100.000 KR
Det finns även ett antal mindre 
stipendier att söka.
Stipendierna kan sökas av personer födda 1984 eller 
senare, verksamma inom populärmusikens område. 
Obs! Stipendierna är inte avsedda för grupper.

ANSÖKNINGSBLANKETT SAMT YTTERLIGARE INFORMATION  

www.musikaliskaakademien.se/hagstrom | 08–407 18 02 | adm@musikaliskaakademien.se

 ANSÖK   SENAST 18 dec 2019

Nu är det äntligen dags att frossa i orkesterns 
elegantaste blåsinstrument, oboen! Kom och 
upplev frossan tillsammans med ett stort 
gäng oboister från hela Sverige, bland annat 
Kungliga Filharmonikernas solooboist Jesper 
Harryson som är frossans huvudsolist. 

på Musikaliska/Nybrokajen 11

OBOEFROSSA  
24 – 26 januari 2020  

Info www.musikaliska.se
Målgrupp från 10 år, alla som spelar oboe:  
barn, unga amatörer, pedagoger, studenter och 
professionella  
Pris 950 kr/850 kr* alternativt 550 kr/450 kr*  
(ungdom under 26 år) *RUM/SOF-medlem  
Info & anmälan lena.jakobsson@musikaliska.se  
senast 1 december 2019
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Jag tror att det är dags att våga prata om politik. 
Det finns de som tycker att politik är obehagligt. 
Vulgärt. Något för såna där dumma politiker 
att hålla på med. Låt oss hellre prata om kultur, 
kanske de säger. Kultur är ju inte politiskt. Eller 
jo, kultur är politisk om den handlar om mens 
eller hbtq-frågor eller arbetsmiljö eller flykting-
situationen. Låt oss alltså tala om den opolitiska 
kulturen, kanske de säger. Dikter om träd. Mål-
ningar av hus. Pjäser om ångest.

Problemet är att träd ju också 
är politiska. I Amazonas skövlas i 
detta nu hektar efter hektar med 
träd efter politiska beslut. Hus är 
också politiska. Någon bestäm-
mer att hus ska byggas och väljer 
om det ska vara vackra och väl-
utrustade hus som man kan sälja 
till höginkomsttagare eller billiga 
fuskbyggen som man kan hyra ut 
till fattiglappar. Och tammefasen 
om inte ångest också är politisk. 
Den ångestridne behöver något 
ångestdämpande som inte alltid finns tillgäng-
ligt i den glesbygd där den ångestridne gjort det 
dumma valet att bo.

I mina sociala medier hyllar många SVT:s se-
rie Det svenska popundret. Tänk att Sverige, en 
liten blindtarm till nation halvvägs ute i Ishavet, 
har kunnat hävda sig så på den internationella 
popkartan. En del gör analysen: det beror på de 
kommunala musikskolorna. En del gör analy-
sen: det beror på att somliga individer – Abba 
och Stikkan Anderson – gått före och visat vä-

gen. Bägge analyserna äger sin riktighet. Bägge 
analyserna är politiska. 

Att folk alls kan diskutera den här serien 
beror på att SVT producerat den och gett sina 
medarbetare tid till fördjupning. SVT är ett po-
litiskt projekt. Idén om en etermedia som inte 
styrs av sponsorers krav och som gör även de 
osexiga, smalspåriga, våghalsiga, långtidsmari-
nerade programmen är politisk.

I många år var detta ingenting 
svenskar i allmänhet reflekterade 
över. Man gick till sin kulturskola 
och blåste i sin blockflöjt, man satt 
i sin tevesoffa och såg sitt Varuhu-
set eller sina Goda grannar utan 
att reflektera över de politiska be-
slut som lett till att det var så ens 
värld såg ut.

Notera: politik har gjort att 
kommunala kulturskolor och 
public service finns. Innehållet 
i skolorna och kanalerna är inte 
politiskt styrt. Samhället har till-

handahållit en arena, en jordmån, där elever och 
mediearbetare har odlat sina egna åsikter och 
uttrycksmedel.

Medan många av oss har gått och tänkt på 
något annat så har krafter vuxit fram som iden-
tifierat kulturskolorna och etermedierna som 
politiska spelplatser. Somliga vill lägga ner dem 
helt, andra vill styra deras innehåll i sin egen be-
stämda riktning. Jag tror att den som vill se seri-
er som Det svenska popundret i framtiden måste 
reflektera över detta. Och våga prata om politik.

»Och tammefasen om inte 
ångest också är politisk. 
Den ångestridne behöver 
något ångestdämpande som 

inte alltid finns  
tillgängligt i den  

glesbygd där den ångest-
ridne gjort det dumma  

valet att bo.« 

krön i k a

Kalle Lind
Diversearbetare i  
kulturbranschen med  
särskild inriktning  
på obskyrt vetande.

Det är så Jag 
säger Det

     Det  
dumma  
 valet



M i n ku ltu rskol a

På teaterlinjen i Västerås kulturskola är 
ambitionen hög. Hanna, Maria och Stina 
lär sig teori och analys, gör rörelseövningar 
och är med om samarbeten med etablerade 
teatrar – det är en avancerad kurs, och det 
låter kanske glamoröst. Men det viktigaste 
med teatern är vad det ger dem i deras liv. 
text & foto David Berjlund

»Man kan vila i   gruppen«
8    5.2019

Hur rör man sig som eldgnistor, vatten som flödar 
eller darrande löv? Hur följer man en kropps-
del? I kulturskolans teatersal, i Växhuset i 
Västerås, är tonåringarna från teaterlinjen på 
plats. De har haft en timmes teoripass, nu gör de 
rörelser av instruktionerna, utan att tveka en se-
kund: gnistrar, lövdarrar, flödar som vatten, föl-
jer hakan, bröstkorgen, handen. Det är improvi-
serade rörelser, men deras koncentration gör att 
det känns som dans. 

– Det är ganska lugnande, för det blir sånt 
fokus på en grej, kommenterar Stina Harder 
efteråt.

– Man tänker inte, säger Maria Hultin.
Med lärarnas goda minne har de två och Han-

na Kozaric tagit en paus från nästa övning, där 
de ska jobba med karaktärer – skrattande berät-
tar de om hur de följt efter folk på stan, och valt 
någon vars rörelsemönster de sedan använt, för 
att göra en karaktär.

– Jag hittade en stressad byggarbetare. Jag 
var tvungen att springa efter, så här lite diskret, 
bakom, säger Hanna.

– Jag hade en orolig, gravid kvinna, hon tit-
tade ner i marken, och upp, och ner, och 



»Man kan vila i   gruppen«
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vaggade som en pingvin, säger Maria.
– Och jag ... det var en kille som var på väg till 

gymmet, det var tydligt redan innan han kom 
dit, han hade träningskläder och liksom tog ut 
armarna från kroppen för att hans muskler skul-
le se lite större ut, säger Stina.

rörelse och kroppskontroll är viktigt i teater, den 
här hösten har de ägnat sig extra mycket åt det 
på teaterlinjen, och det är för att de ska göra far-
sen Kungen är död.

– Den ska vara rolig, och det är ju det svåraste, 
när man försöker blir man ju ofta tråkig, säger 
Stina.

Eller börjar skratta själv, fyller i Maria i, och 
Stina fortsätter:

– Ja, så då ska vi jobba mycket med kroppen, 
med överdrivna rörelser. Tidigare har vi mest 
jobbat med tonårspjäser, så här »åh, vi är djupa 
och det är problem i samhället«, då är det ju tex-
ten som är viktig, nu ska det vara fysiskt.

Stina är 17 och gör sitt tredje år på Teaterlin-

jen. Maria är ett år yngre och kom med förra året, 
Hanna är 15 och började i höst. Alla bor de i 
Västerås, har spelat en del musik, och gillar att 
rita. Men det är teatern som de ger riktigt myck-
et plats och tid. Inte på skoltid – ingen har nå-
gon dramainriktning där – men i kulturskolan.

Vägen dit började för allihop med att de på något 
sätt fick idén från storasyster eller mamma. Ef-
ter flera års kulturskoleteater fortsatte de med 
den förberedande teaterlinjen, när de gick i åt-
tan. Efter antagningsprov och intervju kom de 
sedan in på teaterlinjen, kulturskolans avance-
rade teaterprogram. 

Två eller tre gånger i veckan har de lektioner. 
Arbetet med pjäsen är förstås viktigt, men de 
har också individuella sånglektioner, rörelse-
övningar, teori, och så går de och ser föreställ-
ningar tillsammans. Av deras tre lärare är det 
TinaMaria Ranaxe som sköter det mesta, och 
hon har också varit deras teaterlärare tidigare.  
På frågan om skådespelarförebilder kommer ett 

Längst fram: 
Hanna Koza-
ric, Maria Hul-
tin och Stina 
Harder, med 
resten av Väs-
terås kultur-
skolas teater-
linje omkring 
sig (utom en, 
som var från-
varande).
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rappt svar från Maria:
– Tina! Henne har jag ju känt sedan jag var 

åtta.
Tina är central tillsammans med gruppen. 

Stina beskriver:
– Tina är vår regissör. Och hon brukar fråga 

oss vad vi tror blir bra om regin också, så vi är 
med och tolkar pjäsen, och pratar om vad vi vill 
ha för tema på scenografi och kläder.

teaterlinjens höga ambition syns i ämnesbredd och 
alla timmar de möts. Den syns också i samarbe-
tena med tre professionella teatrar i Västerås. 
Förra året behövde Västmanlands teater några 
som kunde spela Romeo och Julia som unga, 
och sedan var teaterlinjeeleverna med som sta-
tister och dansare. Att ha en regissör som inte 
är ens lärare sedan länge ger förstås nya kun-
skaper, och det är spännande att jobba bredvid 
professionella skådisar. Det lilla steget in i pro-
fessionell teater är logiskt för en kurs som tea-
terlinjen: det är tydligt uttryckt inte bara att den 

Man blir dömd  
i skolan, men här är  

det väldigt skönt,  
att kunna vara sig själv 

här och inte behöva 
tänka på något annat.

förutsätter rejäl ambition, utan att den är något 
för den som funderar på vidare teater- eller dra-
mautbildningar.

Men det betyder inte att alla tänker sig en tea-
terkarriär.

– Jag gillar teater, jag vill ha kvar det och 
skulle vilja bli skådespelare, men ... jag vet inte 
vad jag kommer att känna i framtiden, och först 

måste jag tänka på gym-
nasiet, säger Hanna. 

Maria är säkrare.
– Jag tänker inte bli 

skådespelare. Jag vill 
hålla teatern och yrket 
separat. Det är jättesvårt 
att få ett fast jobb, säger 
hon. Stina har lyssnat, 
hon är mer obeslutsam:

– Jag tycker att det är 
jättesvårt. Det är det här 
med branschen, och jag 
spelar teater för att det 
är kul. Men jag vet ju att 
varje gång jag kommer 
hem från teatern är jag 
jätteglad, då vet jag inte 

hur jag skulle klara mig utan den. 
Vad, mer exakt, är det som man inte vet hur 
man skulle klara sig utan? 

Hanna letar lite bland orden när hon ska för-
klara.

– Alltså ... jag tycker att teater är en väg att 
få en att förändras, på något sätt. Jag minns att 
innan jag började var jag ganska blyg, sedan 
kändes det att jag blev mer avslappnad. Jag ac-
cepterade saker lättare.

stina instämmer: man lär sig om sig själv
– När jag var yngre var det så här »åh, jag får 

vara någon annan«, klä ut mig, den grejen. Men 
nu på teaterlinjen blir vi väldigt, väldigt tighta, 
man har sina närmaste vänner här, vi övar så 
mycket så man blir trygg, och även om jag gör 
en monolog är jag en del av den här gruppen.

Teaterlinjens höga ambition är inte nödvän-
digtvis stressande. På scen, säger de, hinner 
man inte bli nervös för vad andra ska tycka, man 
har fullt upp med att hålla fokus och karaktär, 
just för att man vet att det är viktigt. Och en 
nyckel är nog att ansträngningen är gemensam. 
Man kan vila i gruppen.

– För mig har det alltid varit som att ... man 
blir inte dömd här, säger Maria.

– Man blir dömd i skolan, men det här har 
alltid varit väldigt skönt, att kunna vara sig själv 
här och inte behöva tänka på något annat. ■
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KONsteN att Nå FLer
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De elva procent av Sveriges barn 
och unga som man hittar i kul-
turskolan speglar inte Sverige 
som det ser ut idag. Framför 
allt är det tonåringar samt 
barn och unga med utländsk 
bakgrund, funktionsnedsätt-
ningar eller från socioekono-
miskt utsatta områden som är 
underrepresenterade. 

För att stötta kulturskolorna 
i de 49 kommunerna i Väs-
tra Götalandsregionen att nå 
ut till fler bjöd Kultur i Väst i 
september in till en heldag full 
av konkreta tips, främst kring 
kommunikation och mål-
gruppsanalys.

För det är oftast inte grun-
den – en bra kulturskola  – som 
är problemet, utan att man 
inte når alla grupper med sin 
verksamhet.

– Just kommunikationen 
är en av de viktigaste bitarna. 
Både inåt, gentemot persona-
len, så att de känner sig del-
aktiga – och utåt, gentemot 
föräldrar, elever och övriga i 
kommunen, säger Andrine 
Bendixen Mangs, kulturskole-
chef i Mölndal och en av delta-
garna på utbildningsdagen.

De experter på kommunika-
tion som föreläste på heldagen 

lyfte fram många av de grup-
per som idag inte nås fullt ut. 
Ulla Bohman, tillgänglighets-
konsult, berättade att hela 25 
procent av svenskar i åldern 
16–65 har svårt att använda in-
ternet för enkel informations-
sökning, till exempel för att 
hitta adressen till biblioteket. 
Per Karlströmer, som driver 
en kommunikationsbyrå med 
fokus på mångfald, nyansera-
de bilden av de »nyanlända«. 
Många tänker på flyktingar – 
men över 30 procent av de som 
invandrade förra året gjorde 
det av arbetsmarknadsskäl, 
medan tio procent kom hit för 
att studera. 

Hans budskap var nog ett av de 
som upprepades oftast och av 
flest under dagen: För att kun-
na kommunicera på ett inklu-
derande och effektivt sätt mås-
te man först lära sig så mycket 
som möjligt om den målgrupp 
man riktar sig till. 

Därmed bekräftades en av 
Andrine Bendixen Mangs vik-
tigaste lärdomar från den egna 
verksamheten:

– Vi var med i Kultursko-
lerådets projekt »Om vi fick 
bestämma« för några år KONsteN att Nå FLer

Hur kan kulturskolan nå ut till nya mål-
grupper?

Det var ämnet för en heldag som Kultur i 
Väst anordnade tidigare under hösten.

Deltagarna fick en hel del matnyttiga tips 
med sig – men bidrog också med egna posi-
tiva och lyckade exempel.
text Maria Wångersjö
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sedan, och det har satt stora 
spår. Där försökte vi ta på oss 
både elevernas och föräldrar-
nas glasögon.

Projektet mynnade bland 
annat ut i att Mölndals kultur-
skola införde elevforum, som 
pågick i olika former under 
flera års tid. 

– Det var så det kom fram 
att några av eleverna ville att vi 
skulle ha film i Kulturskolan. 
Vi sökte pengar från Svenska 
Filminstitutet – och fick stöd 
under tre år, vilket gjorde att vi 
idag har film i vårt utbud.

en annan åtgärd som gav resul-
tat var satsningen på att nå 
ut till alla elever i årskurs 2. 
Alla barn fick komma på be-
sök i kulturskolan på dagtid, 
och fick samtidigt ett vipkort 
som gällde som »fri entré« till 
öppethus-kvällarna för deras 
föräldrar. Det blev ett lyckat 
drag som gjorde att många fler 
dök upp på kvällarna.

– Vi hoppades nå inte bara 
de med engagerade föräld-
rar, utan alla. Antalet sökande 

ökade från 1000–1200 per år 
till 1700-1900 per år, berättar 
Andrine Bendixen Mangs.

Med på utbildningsdagen 
var även Kulturskolecentrum, 
som tipsade om att gå in på 
centrets hemsida för att ta del 
av lyckade arbetssätt från olika 
kulturskolor i landet.

Mot slutet av den fullspäcka-
de dagen var det dags för en 
workshop. I smågrupper fick 
dagens deltagare prova på att 
göra en kunskapsinventering 
utifrån en vald målgrupp, för 
att på så vis komma fram till 
hur man bäst anpassar verk-
samheten och når ut till mål-
gruppen. Ett engagerat mum-
mel fyllde Folkets Hus stora 
konferenssal, trots att det var 
sista passet på dagen. 

– Jag tycker att dagen var 
intressant. Man hittar alltid 
guldkorn. Man kan aldrig slå 
sig för bröstet och säga »det 
här kan vi«. Det finns alltid 
mer att utveckla och ta tag 
i, säger Andrine Bendixen 
Mangs. ■

Hitta  
kunskapsluckorna
En modell för kunskapsinventering från  
Göteborgs stad, presenterad av Sofia 
 Odhagen, processledare för kulturskolorna i 
Göteborgs Stad, och Pernilla Ek, verksamhets-
utvecklare på Konsument- och medborgar-
service i Göteborg. 

1: Välj en målgrupp
Välj en målgrupp som ni har svårt att behålla 
och/eller nå ut till.

2. Hitta kunskapsluckorna
Svara på tre frågor om den valda målgruppen. 
För att få med olika kunskap är det bra om led-
ning, arbetslag och även nya samverkanspartners 
svarar på frågorna tillsammans.
Vad vet vi om målgruppen? (Ska kunna styrkas 
av till exempel statistik eller forskning.)
Vad antar vi om målgruppen? (Ofta vad vår er-
farenhet säger. Se upp för fördomar!)
Vad vet vi inte om målgruppen? (Kunskap vi 
saknar för att nå målet.)

3. Formulera frågor
Utifrån det ni antar och det ni inte vet (i steg 2) 
formulerar ni frågor ni behöver få svar på för att 
fylla kunskapsluckorna. Fundera över var, hur 
och till vem frågorna kan ställas.

4. Sök upp målgruppen
Ställ nyfikna frågor – och lyssna på svaren. Detta 
är det viktigaste arbetet!

Andrine Bendixen 
Mangs, kulturskole-
chef i Mölndal och 
en av deltagarna på 
utbildningsdagen.
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Proffsens bästa tips – så når du ut
Kommunicera så att folk  
begriper

Ulla Bohman, konsult inom tillgäng-
lighet och kommunikation:

Utmaning: 
Alltför ofta vänder sig vår »vanliga« 
kommunikation på papper och på nä-
tet bara till de som är läsvana, inte har 
funktionsvariationer och har svenska 
som modersmål. 

Lösning: 
• Använd enklare, tydligare språk. Und-
vik uttryck som bara de med svenska 
som modersmål förstår. Överinformera 
inte.
• Tillgänglighetsanpassa webbplatsen. 
Det bör finnas en början och ett slut, 
snarare än ett »gytter«. Jobba med tyd-
ligheten så att man alltid vet var på saj-
ten man befinner sig. Undvik förvirran-
de popup-rutor och mycket skrollande.

Nå fram till hela Sverige, 
inte bara 81 procent

Per Karlströmer – driver kommuni-
kationsbyrå med fokus på Sveriges 
kulturella och språkliga mångfald:

Utmaning: 
19 procent i Sverige är utrikes födda. 
Det enda de har gemensamt är att de 
har flyttat hit – och att många konsu-
merar svenska medier på ett annat sätt, 
och inte har »svenska« referenser med 
sig från barnsben. Hur når man 100 
procent av Sverige, och inte bara 81 
procent?

Lösning: 
•  Geografi: det gäller att finnas/synas i 
de områden där utrikes födda bor
• Kultur: Spegla en kulturell förståelse 
för målgruppen när du kommunicerar. 
Bilder och text ska vara inkluderande.
• Språk: Översätt sparsamt och bara 
när det är relevant. I de flesta fall är ett 
basinnehåll på enkel svenska det bästa. 
Tänk på att film, bild och ljud kan vara 
mer lättillgängligt i många grupper med 
annat modersmål.

Vilka fönster mot internet 
har din målgrupp?

Brit Stakson, mediestrateg med in-
riktning på digitalisering:

Utmaning: 
Det görs 40 miljoner svenska google-
sökningar varje dag. Den näst största 
sökmotorn, efter google, är Youtube. 
Poddar är det nya bloggandet. Ungdo-
mar kommunicerar på nya, och ständigt 
föränderliga, sätt. Hur kan kulturskolan 
nå ut?

Lösning:
• Ta reda på vilka fönster mot Internet 
dina målgrupper har – genom att be-
finna dig i grupper på internet där mål-
gruppen befinner sig. Läs, lyssna och 
lär – lyssna till exempel på poddar som 
intresserar målgruppen. 
• Lär dig vad de olika plattformarna kan 
användas till och välj medvetet vilken/
vilka du ska använda. Gör unikt inne-
håll till varje plattform.

I projektet Mosaik letade 
man reda på sånger från 
barnens familj och bak-
grund i en mångkulturell 
skolklass.
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När valberedningen hörde av sig strax innan jul och 
undrade om han ville ta över ordförandestolen 
blev han faktiskt förvånad. 

Jalle Lorensson, 62, har nämligen aldrig känt 
sig som en del av »kulturskolefamiljen«, han 
kommer från ett annat håll – och har dessutom 
alltid varit kritisk under den tid han suttit i sty-
relsen.

– Alla känner varandra i den här världen och 
det går genom flera släktled vilka som gått mu-
sikhögskolan. Men jag har alltid tyckt om de här 
människorna. Vi har aldrig varit ovänner även 
om mina åsikter inte varit så vanliga.

När frågan väl kom bad han om att få funde-
ra. Men det var mest ett praktiskt inre resone-
mang, om han verkligen hade tiden. För viljan 
fanns där. 

Till sist tackade han ja till uppdraget och han 
vet exakt vad han vill åstadkomma.

– Vi måste nå andra samhällsklasser än med-
elklassen och då måste vi gå utanför de upp-
trampade stigarna. Jag kommer ju från en stor 
stad som Malmö. Här når vi inte alls områden 
som Rosengård, som är socioekonomiskt utsat-
ta. Inte över huvud taget. 

För sex månader sedan tog Jalle Lorensson över som 
Kulturskolerådets ordförande. 

Legendarisk medlem av Wilmer X, passionerad  
fågelskådare och en man som drivs av en dröm.

– Jag vill se en lag som kräver att varje kommun ska 
ha en kulturskola, säger han.
text Johan Håkansson foto Aline Lessner

Det är något som Jalle Lorensson vill ändra 
på. Av flera skäl.

– Om det går upp för politikerna att kultur-
skolan inte alls är ett integrationsverktyg kan 
det i förlängningen bli så att kulturskolan ifrå-
gasätts. Kan vi däremot visa att vi når ut kan vi 
bli ett av de starkaste verktygen. 

Det går inte att ta miste på Jalles engagemang 
i den här frågan.

– Vi ska bli tillgängliga i hela kommuner. Mu-
sik, konst och kultur har använts i alla tider just 
för att binda samman människor, ända sedan 
vi sjöng stillsamt vid lägereldar. Det var så allt 
uppstod. Behovet i dag är det samma, det är 
bara att lägereldarna ser annorlunda ut än för 
20 000 år sedan.

Jalle avbryter sitt resonemang med att ställa en 
fråga. 

– Vet du varför jag är så förälskad i hela kul-
turskolan, att vi har den i Sverige? Jo, för att 
det finns enormt mycket exakt kunskap. Det är 
så många människor som verkligen, verkligen, 
verkligen kan något. Det är ovanligt i dag. Det är 
mer vanligt att man tvingas lyssna på någon 

Ordförande 
Lorensson
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»Vi måste nå andra samhälls-
klasser än medelklassen och 
då måste vi gå utanför de 
upptrampade stigarna.«
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som pratar och sedan undrar man efteråt vad 
man egentligen var med om. Kulturskolelärarna 
kan säga med gott samvete: jag är expert. Och 
det är en skön värld att vara i. Det är inte löst i 
kanterna.

Att intervjua Jalle Lorensson är inte svårt. En 
man som brinner så starkt för sina projekt i livet 
och som dessutom har en verbal förmåga är ett 
tacksamt objekt. 

Många har koll på att han i över 
40 år varit medlem i rockgrup-
pen Wilmer X, där han fått lå-
tarna och konserterna att svänga 
med sitt munspel. Vi återkom-
mer kring det.

Vad färre vet är att han faktiskt 
är en väldigt passionerad fågel-
skådare. 

– Ja, det där väcktes under 
80-talet då vi i Wilmer levde det 
riktiga rockmusikerlivet. Det var 
turné, skinnpaj, tuffa boots, kajal i 
ögonen… Jag gick från blyg student 
till att vara rockstjärna. Men till sist 
tröttnade jag på det. Att spela var 
kul, men när jag kom hem ville jag 
inte gå på krogen igen.

Vid den tiden hade han även träffat sin fru 
och lugnat ner sig, och fruns bästa vän var fågel-
skådare.

– Jag hängde med honom några gånger och 
blev fullständigt fast. Jag har 400 kryss, alltså 
arter som man har noterat i Sverige. Eller, nu 
är jag tillbaka på 399. Jag blev av med ett kryss 
på grund av DNA och en art som försvann. Men 
jag har ett diplom som säger 400 och eftersom 
det bara finns 250 arter i Sverige så har jag sett 
många sällsynta som bara dyker upp då och då.

Den art som han inte får räkna längre var för-

resten en vitgumpad buskskvätta. 
– Vi skådare är speciella. Vi får ett larm i mo-

bilen när en sällsynt art dyker upp och då får 
vi något vilt i blicken och måste genast avbryta 
middagen med gästerna. 

En observation måste sedan godkännas av en 
raritetskommitté för att få räknas. 

Jalle pratar vidare om en strömand på Island, 
en stundande fågelskådarresa till Boston och en 

albatross på Bjärehalvön. 
Vilken är den finaste observatio-
nen du har gjort?

– Det är nog en sibirisk tundrapi-
pa. Den har jag fått godkänd.
Vi måste ju givetvis avhandla Wil-
mer X?

– Det bandet älskar jag över allt 
annat. Det har varit mitt liv i stora 
delar. Vi började 1978, vi har varit 
nerlagda men gjorde comeback 
och fick spela på Sweden Rock in-
för 35 000 åskådare. Det är nog 
bland det häftigaste jag någonsin 
varit med om.

Jalle berättar att han själv tvivlade 
på sig själv som rockmusiker i 

60-årsåldern.
– Jag undrade om jag skulle fixa detta. Men 

jag har sett inspelningar från giget och scenen är 
en sådan naturlig plats för mig. Att gå från sam-
verkansmöten till Sweden Rocks stora scen var 
helt logiskt. Och vi var inte bortglömda. Vi var 
större än någonsin och faktiskt mycket bättre än 
tidigare.
Vad har varit det roligaste med Wilmer X?

– Att spela live. För min del har alltid spel-
ningarna varit viktiga. Jag har alltid älskat att 
åka turnébuss till Nyköping och andra ställen.

En ganska häftig grej med Jalles karriär som 

»Vi ska prata mer kvalitet. Hur får  
vi fram de bästa skådisarna, dansarna, 
musikerna och bildkonstnärerna i  
världen? Det borde vara förbjudet  
att nämna kvantitet utan att också 
nämna kvalitet.«

Sedan 1978 
har Jalle lirat 
munspel med 
Wilmer X.
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munspelare är att han faktiskt legat tvåa på Bill-
boardlistan. Det är nämligen han som spelar 
munspel på Roxettes monsterhit Dangerous.

– Ett tag spelades den 5 000 gånger om dagen 
på amerikansk radio. Alla har ju tvivel inom sig, 
är jag bra? Som munspelare har jag tvivlen defi-
nitivt. Då är det ett kul minne att ha.

Han berättar att pålägget gjordes tidigt en morgon 
i en studio i Stockholm efter ett sent releasepar-
ty – och att Per Gessle var med hela tiden. 

– Han hade idéer in i minsta detalj. Per är en 
så besjälad människa och det finns ingen jag un-
nar den framgången mer än honom.
Okej, om du nu måste rangordna: din tid i 
Wilmer X, fågelskådandet, ordförandeska-
pet och andraplatsen på Billboard?

– Haha. Då svarar jag helt ärligt att Wilmer på 
Sweden Rock och ordförandeskapet kommer på 
delad förstaplats. Wilmer är så mycket djupare 
för mig än ett pålägg för Roxette.

Han är vald som ordförande för ett år – men 
ser gärna en fortsättning till åtminstone 2022. 
Då har han fyllt 65 år. Under de åren är det 
mycket han vill ta tag i.

– Vi ska prata mer kvalitet. Hur får vi fram de 
bästa skådisarna, dansarna, musikerna och bild-
konstnärerna i världen? Det borde vara förbju-
det att nämna kvantitet utan att också nämna 
kvalitet. Och vice versa. Vissa vill bara prata om 
det ena, men det är med båda orden i en mening 
som det börjar bli spännande. 
Vad ser du mer för utmaningar?

– Att behålla tonåringarna. Kulturskolan har 
samma problem som idrottsrörelsen. Vad är det 
som gör att en 15-åring fortsätter? 
Vad är ditt svar?

– Ofta är det det där lägret, eller den där or-
kestern. Det har blivit sämre. Vi har inte lika 
många läger och samlingar längre. Vi måste 
skapa sammanhangen som blir magiska.

Sveriges kommuner har i dag ont om pengar. 
Kulturskolan är älskad, men lever under stän-
digt besparingshot och det är därför Jalle Lo-
rensson vill se en helt ny lag.

– Det är den heta politiska frågan. Jag vill ha 
en lag som bekräftar att varje kommun ska ha 
en kulturskola. Det är dags att vi får den statu-
sen nu. Det är det jag vill. Ge oss en lag. Vi har 
förtjänat den positionen. ■

Jalle Lorens-
son är till var-
dags chef för 
kulturskolan i 
Malmö.
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www.sareco.se      info@sareco.se Tel 026-61 74 60

MusikinstruMent  
nottavlor – noter

till skolor och privatpersonerrea rea

VAR MED OCH 
RÄDDA LIV
Ge en gåva på redcross.se

När du ger en gåva kommer dina uppgifter  
att behandlas av Svenska Röda Korset.  
Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet

VAR MED OCH 
RÄDDA LIV
Ge en gåva på redcross.se

När du ger en gåva kommer dina uppgifter  
att behandlas av Svenska Röda Korset.  
Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet

Kulturskole
dagarna 2020
25 till 27 mars  
– reservera i din 
kalender!

KULTURSKOLEKLIVET
Sök vårens kurser som ges i samarbete mellan Stockholms 
konstnärliga högskola (SKH) och Stockholms universitet (SU)

Läs mer på:
SKH: uniarts.se/studera-vid-skh/kulturskoleklivet 
SU: su.se/hsd/kulturskoleklivet

• Dans för barn och unga - didaktik 2, 7,5 hp (SKH)
• Dramaturgi - från text till utforskande processer 

med barn och unga, 7,5 hp (SU)
• Film och skapande i kulturskolan, 7,5 hp (SU)
• Kulturskoledidaktik: grupp och individ, 15 hp (SU)
• Specialpedagogik med inriktning mot kulturskolan, 

7,5 hp (SKH), sommarkurs
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»Känner du elefantasimon? Han är en elefant och 
han kan flyga och upptäcka en massa fantas-
tiska saker.« Fantasifullt skapade Don och Moki 
Cherry en serie barnprogram – Elefantasia – för 
Sveriges radio i början av 70-talet. Moki läste en 
berättelse medan Don sjöng och formade ljud 
med sin röst och instrument tillsammans med 
barnen som medverkade. Det är enkelt och osar 
ordentligt av 70-tal men är fortfarande väldigt 
charmigt och inspirerande. 

Don Cherry var den amerikanske jazzstjärnan 
som tidigt hamnade i Sverige. När han inte spe-
lade i städer som Paris, New York och Köpen-
hamn bodde han med sin fru Moki i Stockholm 
under det sena 60-talet och 1970 flyttade 

Den världskände musikern Don 
Cherry spelade på de stora sce-
nerna i världen – samtidigt som 
han spelade för och med barn. 
För honom fanns det ingen 
motsättning i det, det var två 
sidor av samma mynt. Hos bar-
nen hittade han den nyfikenhet, 
spontanitet och öppenhet som 
fanns i hans musik, men som 
han ofta saknade hos vuxna.
text Magnus Nygren

Barn &  
konst

Don Cherry spelar för barn i 
Hagahusets trädgård i Göte-
borg i början av 1970-talet.  
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familjen till en gammal skola i Tågarp i Skåne 
med barnen Neneh och Eagle-Eye. Tågarp blev 
ett centrum för den värld de skapade tillsam-
mans där deras liv, Dons musik och Mokis konst 
bildade en form av allkonstverk, »Scenen är ett 
hem, hemmet är en scen«, som de uttryckte det.

Cherry spelade med alla de stora som Ornette 
Coleman, Sonny Rollins och John Coltrane. 
Han var seriös, när han övade brukade han 
spela Charlie Parker både framlänges och bak-
länges och i skiftande tonarter. Men han hade 
också en väldigt lekfullt naiv sida. Som när han 
efter en intensiv spräcklig frijazzkonsert kunde 
sluta med något trallvänligt, »Vi måste lämna 
publiken med en sång«, som han sade till sina 
medmusiker.

Denna blandning av allvar och lekfullhet kom väl 
till pass när han spelade för barn. Och det var 
viktigt för honom att spela för just barn. I en 
intervju i slutet av 1960-talet sade han till och 
med att det var det han verkligen ville göra. 
Barnen var fortfarande fria att använda sin 
fantasi menade han, de ville lyssna och de ville 
delta. De var naturliga och hade ännu inte hun-
nit fastna i sina personligheter så som de flesta 
vuxna hade gjort. Och med sin charm, humor 
och öppenhet avdramatiserade han det svåra. 
Som när han skulle lära några barn en ramsa i 
niotakt – de närvarande vuxna trodde aldrig att 
det skulle gå, men vips så satt den där, den så 
svåra ramsan. 

Cherry kom till Sverige i en tid när samhället 
satsade pengar på en utbyggd barnverksamhet. 
Under några år åkte han exempelvis i Rikskon-
serters regi runt på svenska skolor i Sverige och 
spelade. 

– Han hade ju en ådra av lekfullhet. Han gil-

lade ju det där, säger musikern Christer Bothén 
som var med på flera av dessa turnéer. Han var 
ju en typisk person som i musiken, improvisatio-
nen, såg någonting som också kunde innehålla 
just lekfullhet, som var inspirerande. Det var 
Rikskonserters idé att ta kontakt med Don, i och 
med att han bodde här. Barn skulle få den bästa 
kvaliteten, inte bara något slags teater med sko-
jiga mössor och annat. Det var ju helt makalöst. 

Cherrys förmåga att få med sig barnen är 
omtalad. Samtidigt var hela hans uppenbarelse 
något speciellt. Hans färgrika kläder som Moki 
gjort, näbbstövlarna och hans lilla ficktrumpet 
eller andra annorlunda instrument från hela 
världen fångade barnens uppmärksamhet. Moki 
var med på turnéerna och hennes stora tyger 
med ramsor och figurer hade stor betydelse. 

– En stor del av varför det funkade var ju att 
det med Mokis grejer gick att föra ett slags in-
teraktiv arbete. Man pekade på olika saker som 
barnen kunde sjunga eller göra olika ljud. Och 
man kunde till exempel peka på en spiral, el-
ler något annat. Du hade inte bara instrument, 
du hade Don som var klädd på samma sätt som 
alla de här stora textilapplikationerna som Moki 
hade gjort. Allting blev ju som nåt slags stort 
konstverk som alla kunde ta del av och gå in i, 
berättar Christer Bothén.  

skolkonserterna var bara en del av Don Cher-
rys barnverksamhet, radioprogrammen var 
en annan. Under somrarna höll han dessutom 
workshops på sommarläger för ungdomar och 
hemma i Tågarp spelade de in tv-serien Piff Paff 
Puff, en experimentverkstad för att inspirera och 
frigöra barnens kreativitet. I mycket var peda-
gogiken han hade när han arbetade med barn 
en spegelbild av den han hade med vuxna. Han 
ingick i en tradition där lyssnandet hade en cen-
tral roll, han spelade ett tema och sedan gällde 
det för medmusikanten – barn eller vuxen – att 
ta efter, och sedan tragglade de temat till de 
kunde känna det innan och utan. 

Att på detta sätt ta barnen på allvar var kan-
ske – tillsammans med musikaliteten, lekfull-
heten och humorn – hemligheten bakom hans 
framgångar. Elefantasi, som barnradioprogram-
met hette, var i sin engelska version Elephantasy 
exempelvis även titeln på en av låtarna han spe-
lade in för Blue Note, världens främsta skivbolag 
för jazz. Ordet var en egenhändig konstruktion 
som betecknade en blandning av å ena sidan 
något stort och å andra något fantasifullt. Precis 
som musiken kan vara. Precis som livet. ■

Fotnot: Magnus Nygren är journalist och arbetar även 
med en biografi över Don Cherry.

Don och Moki 
Cherry under 
en tv-inspel-
ning på Mo-
derna museet 
i Stockholm i 
januari 1977.
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Är blåsorkestrarnas och musik-
kårernas glanstid över? Inte 

i Mjölby. Kulturskolan där har många ämnen, men 
orkestermusiken står i centrum, och ungdomsmusik-
kåren är den tydligaste och starkaste motorn: den drar 
elever, den ger sammanhang, och den växer.
text & foto David Berjlund

traDItIONeN LeVer  
I MJÖLBY

L AN DET RU NT

Helgen började just, höstlo-
vet också, det är fredag och 
klockan är sex – och ändå är 
det fullt på Mjölby kulturscen, 
där ungdomsmusikkåren övar. 
Andreas Niskala, som leder 
orkestern, säger att det är veck-
ans final - också för kultursko-
lans blåslärare, som just hållit i 
stämrepen.

– Och ungdomarna ... när 
klockan är halvåtta och vi slu-
tar så springer de ju inte häri-
från heller, vi får snarare fösa 
ut dem. Det är här kompisarna 
är. Det här är förfesten, eller 
fritidsgården.

Mjölby Ungdomsmusik-
kår övar, under ledning 
av Andreas Niskala. 
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På scenen finns nu merpar-
ten av de 90 musiker från 12 år 
och uppåt som är med i orkes-
tern. Träblåsare, brass och en 
rejäl slagverkssektion. Andreas 
börjar med att välkomna de 
nya i orkestern, och lite infor-
mation inför nästa konsert. 
När alla instrumentsektioner 
är stämda ska de spela Brure-
marsj, ett stycke där en trum-
pet blir ensam i mitten. »Sedan 
slår jag 3, 4 och sedan startar vi 
vid A3, okej? Skriv gärna in det 
i noterna!« De unga musiker-
na hittar ställena, visar varann, 
och hänger med. Och det låter: 
mycket, proffsigt och fint. 

Ungdomsmusikkåren i Mjölby har 
funnits sedan 1956. Den är en 
egen förening, och samtidigt 
kulturskolans orkester, samar-
betet är intimt.

– Ja, det kan bli lite luddigt 
i kanten, men vi sköter all un-
dervisning, och de sköter läger, 
resor och konserter, berättar 
Tina Herrgårdh.

Hon är chef på Kultursko-

»Man kan göra på 
väldigt olika sätt 
i en kulturskola, 
jag tänker att det 
viktiga är att vi 
ger dem något som 
verkligen blir nå-
got, på riktigt. 
Att det blir rik-

tigt bra.«
TiNA HerrgårDH

orkestermusik, och vet att det 
ger sammanhang och musika-
lisk utveckling. Och orkestrar-
na är en del av en genomtänkt 
modell för kulturskolan. 

– Vi har en trappa, 
den börjar i försko-
leklasserna, där alla 
barn får träffa kul-
turskolan en gång i 
veckan, och sedan av-
slutas det året med en 
jättekonsert i ishallen, 
berättar Tina.

Det är ett lysande 
rekryteringstillfälle 
inför årskurs ett, då 
barnen kan välja ur 
kulturskolans utbud. 
Det finns barnkör, 
dans, drill, bild och 
form, men mest hand-
lar det om musikverk-

stad, där alla under ett läsår 
får prova på många orkesterin-
strument. I tvåan specialiserar 
man sig lite, i brass-, träblås- 
eller stråklek, och året efter det 
kan man börja vanlig instru-
mentundervisning.

– Sedan två år inleder vi den 
terminen med en orkesterskola 
på två dagar, så de ser vad en 
dirigent är, och en skala, och 
hur det funkar med noter.

Jo, de flesta vill spela i or-
kester direkt. Och noterna är 
i längden bra att ha, även om 
man i början spelar mest på 
gehör och utantill. I sexan ska 
man ju sedan kunna börja i 
musikkåren. Och på stråksidan 
finns en liknande uppbyggnad, 
med Stråkorkestern som mål 
när man går i sexan.

trappan ger resultat: när man 
provar lite olika instrument 
väljer man lite olika också, sä-
ger Tina. 

Det gör att det fungerar i 
orkestrarna. Men till piano är 
det kö.

– Ja, vi är lite styvnackade, vi 

lan i Mjölby sedan snart 13 
år. När hon började här som 
lärare 1987 hade musikskolan 
bara funnits i 15 år - Mjölby 
var sena, säger hon, men det 
berodde nog faktiskt 
åtminstone delvis på 
bygdens starka mu-
siktradition: orkest-
rarna skolade helt 
enkelt sina musiker 
själva.

Den där starka tra-
ditionen har sina si-
dor: att kulturskolan 
har 40 drillelever be-
ror förstås på musik-
kåren, och är fantas-
tiskt, men för en chef 
som jobbar för en 
jämnare könsfördel-
ning är det lite svårt: 

– De har ju bara 
haft kjolar till drilluniformer-
na, sedan 1956 ...

Traditionen är inte till för 
sig själv, den lever inte heller 
av sig själv, men Tina ser goda 
skäl att hålla liv i, och bygga 
vidare där de står: de kan ju 

Mer pianoun-
dervisning? 
Gärna, men 
inte på bekost-
nad av orkes-
terinstrumen-
ten, säger Tina 
Herrgårdh, 
kulturskolechef 
i Mjölby.
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släpper inte efter för piano och 
sång, säger hon, och förklarar: 
de skulle gärna ha mer piano-
undervisning, gärna bredda 
mer än så, inte minst för att 
öppna för fler. Men då får det 
bekostas av en budgetökning, 
och inte ske på bekostnad av 
blås, stråk och orkestrar. 

Och så måste kanske inte allt 
ske i kulturskolan. Lär man sig 
musicera på trombon här så 
kan det vara en bra grund för 
att göra musik digitalt sedan.

– Man kan göra på väldigt 
olika sätt i en kulturskola, jag 
tänker att det viktiga är att vi 
ger dem något som verkligen 
blir något, på riktigt. Att det 
blir riktigt bra.

en viktig anledning att prioritera 
orkesterinstrumenten är att få 
till större tjänster. Nästan alla 
pedagoger här har heltid.

– Sedan gör det att vi har lite 
färre ämnen, vi har till exem-
pel ingen sånglärare. Men hel-

tidstjänster gör att man trivs, 
tänker jag, och då blir man 
kvar säger Tina.

Med heltidstjänster och 
undervisning huvudsakligen 
i kulturskolans egna lokaler 
ses dessutom lärarna mycket, 
och kan jobba tillsammans, på 
riktigt.

– Det är en hemlighet bak-
om att det fungerar bra. Man 
kan ta upp frågor direkt, säger 
Tina, just när en lärare stuckit 
till henne en post-it-lapp 

Ingen kris för blåsinstru-
menten i Mjölby – ungdoms-
musikkåren är stor, den syns, 
och många vill vara med.
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mast onormalt, 2019. Men inte 
i Mjölby. 

– Det är väl som att spela fot-
boll eller vadsomhelst, säger Jo-
nathan Willén, basklarinettist.

Han och orkesterkamraten 
Adam Olofsson har varit med 
länge, de berättar om hur man 
växer in i orkestern, hur de färs-
kare lär sig av de mer erfarna. 
Alla som spelat i orkester tre 
år och går i sexan får vara med, 
men det låter ändå bra. Riktigt 
bra.

– Vi var ju med i blåsmusik-
SM i år, och fick silvermedalj, 
i vuxenklassen, säger Adam, 
påtagligt stolt. 

Tävlingarna är bra verktyg, 
menar Andreas Niskala. De 

med ett ärende till nästa perso-
nalmöte.

Kanske orkar man lite mer 
också. Stämrep på fredagsef-
termiddagarna, till exempel. 
Eller att överfylla undervis-
ningsgrupperna lite – de gör 
det, för att många ska få plats. 
Olov Lindberg är lärare för 
trumpet och valthorn, han 
kom hit för att kulturskolan 
har storband, nu har han 26 
trumpetelever. Ylva Jönssons 
klarinettelever är ännu fler, 
dessutom fortsätter många, 
säger hon. Kanske för att det 
hela tiden finns nya steg att ta.

Ungdomsmusikkår och unga som 
väljer klarinett? Det är när-

ger skärpa och är roliga, precis 
som orkesterns konserter och 
resor. Sånt kan ligga bakom 
att de har vuxit de senaste 
åren, och så att de syns och 
spelar roll i Mjölby. Det gör 
andra delar av kulturskolan 
också, men ungdomsmusik-
kåren är liksom kulturskolans 
återkommande skyltfönster. 
Barn väljer instrument i trean 
och tänker på musikkåren, 
som de sett på valborg, första 
maj eller skolavslutningen, sä-
ger Andreas.

– Vi springer på nästan alla 
bollar vi kan. Barnen ser ju 
oss komma gåendes, och vi är 
en stor orkester. Där vill man 
gärna vara med. ■

Mjölby kulturskola
• Mjölby kommun i Östergötland har drygt 27 000 invå-
nare.
• Musikskolan startades 1972, drevs till 2000 av ABF, på 
uppdrag av och med finansiering från kommunen. Blev 
kulturskola 2007, och är del av kultur- och fritidsförvalt-
ningen.
• Ämnen: musikverkstan (åk 1), brass-, stråk- och träblås-
lek (åk 2), drill, dans, bild & form, barnkör, sångensemble, 
digitalt musikskapande, popgrupp, musikterapi och ett 
drygt 20-tal instrument (brass, stråk och träblås, slagverk, 
piano, dragspel, gitarr, elbas).
Projektet Höjdarna, för elever som går i gymnasiet, erbju-
der teorikurser, studiebesök, föreläsningar och master-
classer, för att ge utvecklingsmöjligheter också i tonåren.
• Musik har 84% av elevplatserna. Träblås är största in-
strumentgrupp. Kö till piano, slagverk och gitarr.
• Ca 520 deltagare, därutöver möter kulturskolan varje 
vecka ca 300 barn i förskoleklasser. 10,4% av kommunens 
6-19-åringar deltar. 63 % tjejer, 37% killar – klar majoritet 
killar på brassinstrument. 
• Avgift 350–800 kronor. 
• 14 anställda inkl. chef och assistent. Ca 10 årsarbets-
tjänster på 12 pedagoger.
• Stor orkesterverksamhet: 4 stråkorkestrar, en folkmu-
sikgrupp, på blåssidan spelar 60 barn i orkestrar för elever 
i åk 3, 4 och 5, dessutom finns storband storband och 
Mjölby Ungdomsmusikkår, med ca 90 musiker och ca 40 
drillare.
• Gör ca 150 evenemang/läsår, från klassrum till ishall. 
• Samarbeten med bl a lokala orkestrar och länets övriga 
kulturskolor.
• All undervisning sker efter skoltid, fr a i kulturskolans 
egna lokaler. Dit är det 16 km från den ort i kommunen 
som ligger längst bort. 
• Under hösten arrangerade kulturskolan en festivaldag 
för unga storbandsmusiker i Östergötland.

Adam Olofsson och Jonat-
han Willén är stolta ung-
domsmusikkårister, på slag-
verk respektive basklarinett.
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