Tontagarna
-en annorlunda musikgrupp
Inledning:
En betydelsefull period i mitt liv var åren 1978-82 då jag efter c:a 4 års högskolestudier arbetade
som cirkelledare för vuxna utvecklingsstörda på Kvarnsveds dagcenter på Frösön. Jag har ännu
idag ett levande minne av första dagen då jag kom gåendes in på gården vid dagcentret och
välkomnades av ett gäng mycket olikartade skepnader varav några betedde sig nästan
skrämmande närgånget och som jag då tyckte rentav
underligt! Någon kom fram och skulle kramas medan
andra stod och hade märkliga stereotypa rörelser och
tics för sig. Det var människor som sällan eller aldrig
synts ute i samhället och som jag skulle komma att
lära känna framöver som individuella personligheter
som hade mycket att lära en sån som mig. Där fanns
ingen prestige på det intellektuella planet utan
mestadels ett stort mått av emotionell värme och
spontanitet och det var just vad jag behövde i denna
fas av livet. Jag kom så småningom till insikt att så
gott som alla hade någon diagnos som exv. Downs
syndrom, Hydrocefalus= vattenskalle och andra
förlossnings-och fosterskador som lett till att många
av dom tillbringat hela sina liv på olika institutioner.
Bakgrund.
I Jämtland fanns på 70-talet två institutioner, som
befolkades av vuxna människor med ”psykisk
utvecklingsstörning” som det hette på den tiden,
Furuhagen i Bräcke och Björknäs i Gällö Senare
ändrades beteckningen till ”begåvningshandikappade” eller människor med intellektuell
funktionsnedsättning (Numera: ”funktionsvarierade”?)
Man såg sällan till dessa människor ute i samhället
men bl.a tack vare en generaldirektör vid
Socialstyrelsen vid namn Karl Grunewald så
påbörjades nu en nedmontering av institutionsvården för
denna kategori medmänniskor och de skulle nu få komma ut i samhället och leva på samma
villkor som oss andra…ledorden var: ”normalisering” och ”integrering” och man började starta
upp särskilda grupp-bostäder och dagcenter-verksamheter runt om i länet. Först ut var de som
var ”lindrigt” och ”måttligt” begåvningshandikappade och hösten 1978 fick jag alltså ett
heltidsarbete som cirkelledare på Kvarnsveds dagcenter. Kurserna hade olika namn som: ”Du och
jag och samhället” eller ”Du och jag och pengar” m.m och gick ut på att träna deltagarna till ett
självständigt liv ute i samhället med eget boende och egen dagverksamhet. SIVUS hette ett
program som uttyddes: Självständig Individ Via Utveckling i Samverkan.
En av studiecirklarna, som bekostades av Jämtlands Läns Landsting men bedrevs av
Studieförbundet Vuxenskolan, blev särskilt uppskattad och om den ska jag berätta med hjälp av
diverse foton och tidningsurklipp. Den kallades till en början för”Musik och rörelse” och
deltagarna träﬀades en gång i veckan under 4 års tid mellan 1978-1982. Ganska snart tog vi oss
namnet ”Tontagarna”, och snart nog fick vi besök av lokalpressen.

Det visade sig nu att flera av deltagarna hade olika musikaliska färdigheter, som exempelvis rytmsinne, något som Stina på maraccas och Staﬀan på trummor visade prov på. Margareta och Kurt
hade sångröster som hördes både högt och väl. Vi började göra egna texter och byggde så
småningom upp en egen repertoar för att komma ut till
skolor och andra ställen som exempelvis Restaurang Hov2
inför vilket vi övade vid detta tillfälle..Sången Skip to my lou
blev: ”Sitt, sitt, sitt inte å glo” och syftet var att komma ut
och synas i samhället i stället för att sitta och glo
undangömda på en statlig instituition! Och nog blev vi
uppmärksammade.. Till exempel gjordes flera reportage om
våran sångsolist Margareta Lövgren, såväl i tidningen Året
Runt som i Länstidningen

Med tiden fick vi spelningar i många olika sammanhang och ibland blev det gammeldans
efter konserten..som här i Svenstavik. Farfar Westmans snoa kanske?

Det hände att en hel skolklass kom till Kvarnsveds dagcenter på
studiebesök:

Med tiden utökade vi musikverksamheten på Kvarnsved och två cirkelledare till anlitades,
dels Britt Boström på dragspel och senare även Alistair Cochrane med sång och gitarr.6
Ibland kunde vi även framföra små teatraliska jämt-historier i dialogform: Här ser vi Staﬀan
som intervjuare tillsammans med Britt.

Vi hade spelningar runtom i länet och blev med åren lite av lokalkändisar,
vilket framgår av tidningsreportagen…

Med tiden utökades den kulturella och skapande verksamheten på Kvarnsved vilket
utmynnade i en konstutställning som naturligtvis recenserades i lokalpressen.
Här med bl.a Ingrid Larris längst t.v och föreståndaren på Kvarnsveds dagcenter
Hans Toresson t.h.

1983-84 gick jag en ettårig ”fiolpedagogisk kurs med
folkmusikalisk inriktning” på Malungs folkhögskola och 1985
Folkhögskolelärarlinjen i Linköping. Återkommen till länet
förärades jag 1987 Peterson-Bergers kulturstipendium bl.a för
”engagerad musikverksamhet inom Landstingets omsorgsvård”.

