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Inledning

Mastens dansplats i Kristianopel byggdes 1953 på uppdrag av idrottsft)reningen Kristianopel

GoIF. Det hade tidigare funnits en festplats där kallad Milastenslätten diir idrottsft)reningen

kunde finansiera sin verksamhet. Föreningen drev Masten fram till 1987 och den blev

ostkustens stora festplats dåir många stora artister uppträtt. Under midsommarfirandet 1973

slogs publikrekord med runt 20 000 personer platsen. Dansplatsen blev rikskänd genom den

tragiska olyckan då tre ungdomar trampades ihjäl under en Gyllene Tider-konsert under

Valborgsmässoafton 1981. Efter tragedin gick verksamheten siimre ftir dansplatsen och'1b87

såldes den. Masten har sedan dess stått kvar och en del forsök har gjorts att åter få liv på

platsen. Idag finns nya planer på området, sedan 2003 har Masten nyaägare och planer finns

att göra om området till bostiider.

De flesta svenskar i medelåldern har miruren från folkparkernas musik och dans. Folkparkema

var en viktig del av folkhemmets kultur och är idag en del av vårt kulturarv.

Blekinge museum intresserar sig nu ftir Mastens dansplats i Kristianopel som en av de stora

festplatserna i liinet. Eftersom området diir dansplatsen finns nu ska omvandlas till bostäder

vill museet dokumentera platsen och minnena kring den innan sparen av den ftirsvinner.

Genom intervjuer, bilder och artiklar är tanken att en skildring av gardagens

dansplatsupplevelse ska fångas.

Syfte

Ett material om festplatsen Masten har samlats in till museets arkiv och kommer sparas ftir

framtiden. En historiksammanställning där festplatsens ft)delse och utveckling redogörs ftir

utgör tillsammans med minnen och upplevelser ft)rknippade med dansplatsen det

hul.udsakliga materialet. Hur såg festplatsen ut? Hur var det att vara diir på Masten under 50-,
t

60-,70-,80-talet? Vad gjorde man där, vem var diir, vad innebar det att vara dar? Vad innebar

äansplatsen ftr bygden?

Metod och material

Huvudsakligen bestar dokumentationen av intervjuer med personer som på olika sätt har

anknytning till festplatsen. En fotodokumentation av området och byggnaderna i dag har

gf orts och tidningsartiklar och gamla fotografier har spårats. Material har också samlats in i

form av affischer, dekaler mm.

J



Förutom intervjupersonerna har kontakt tagits med en m?ingd olika personer som på något stitt

kan kopplas till Masten. Per-Olof Holtzsom idag är en av ägamatill området kunde ge tips på

kontaktpersoner. Han ordnade dessutom så aU tillträde kunde fås till områdets byggnader.

Samhällsföreningen i Kristianopel och Östra Blekinges hembygdsforening tipsade vidare om

möjliga intervjupersoner. Idrottsforeningen kontaktades och en telefonintervju giordes med

förraägaren Inge Närenbäck. Gerty Martinsson som iir iinka till Ivan Martinsson, en av

huvudarrangörerna under 7}-talet, har sktinkt och lånat ut en del fotografier och

tidningsutklipp om Masten. Korta samtal har också gjorts med boende i Kristianopel och'med

människor som besökt festplatsen genom åren.

En kort presentation av intervjupersonerna:

Gururar Andersson, frdd 1935,'tu uppväxt i Kristianopel och spelade fotboll i

idrottsft)reningen i byn. Han var med och byggde Masten under 50-talet, hans uppgiftvat

bland awtat attmätaut var fotbollsplanen skulle placeras, sedan trjälpte han även till på

festerna vid pilkastningen eller skjutbanan. Gunnar fly'ttade i unga år från Kristianopel och

återviinde till byn på äldre dagar. Familjen var dock ofta sommartid i Kristianopel och både

han och hans fru och parets bam har besökt Masten genom åren.

-Oskar Kristiansson, ftidd 1922,'fu en av hul.udpersonerna niir man talar om Masten, det var

främst han och en man vid namn Ivan Martinsson som höll i arrangemangen under Mastens

glansdagar. Oskar skötte bland annat artistbokningama och annonseringen. Han var

engagerad i Kristianopels GoIF redan då Masten byggdes 1953 och var ordft)rande i

ftireningen frän 1973 tiIl 1982. Under festligheterna satt Oskar ofta i biljettentrön och han har

varit med på de flesta uppträdena som varit på festplatsen. Oskar skänkte en miingd affischer,
x

dekaler och öwi§t material om Masten till museet.

'.!

Dane Andersson, frdd 1928, har under många år spelat i orkester. Först var han med i bandet

"Sven-Ingemars" och sedan bildade han "Danes",bädabanden spelade mycket på Masten,

främst under 60-talet. Dane har bott i Kristianopel sedan 1951 och naturligtvis även varit på

Masten som besökare genom åren.

Lolita Andersson, frdd l949,har bott större delen av sitt liv i Milasten, strax norr om Masten.

Hon kommer till och med ihåg byggnationen av Masten när hon var i fyraårsåldern. Lolita
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besökte Masten från start till början av 80-talet. Under tonåren var hon diir i princip varje

lördag under säsongen. Under senare år hjälpte hon även till vid serveringen. Åven hennes

barn har i sin tur varit på Masten.

Marina Storberg, frdd 1965, menar sig vara uppväxt på Masten. Hennes far hjälpte till på

Masten under allafu och själv foljde hon med och tittade. Familjen hade en sommarstuga200

meter fran festplatsen så det var naturligt att spendera varje lördag på Masten under

sommarhalvåret. Hon var tonåring under slutet av 7}-taletoch berättade om minnen och 
''

danstraditioner från den perioden. Marina var också med på Valborgsmässoafton 1981, då tre

personer omkom i triingseln vid insläppet. Mellan 1999 och2002 anenderade hon festplatsen

for att driva camping och en del festligheter, bland annat en stor träff med Harley Davidson-

ftirare.

Berättelserna om dansbaneupplevelserna är starkt präglade av nostalgi. Det handlar om starka

upplevelser som informarrtema med stor glädje delar med sig av. Kanske var det just på

dansplatsen man dansade ftirsta dansen med flickan, kanske var det ft)rsta gången man

provade en stark dryck, kanske var det då man fick en autogtaf av idolen, kanske träffade man

sin blivande fru där. Nostalgi handlar enligt idöhistorikern Karin Johannisson om en slags

smärtfylld hemlängtan, men det är inte bara en längtan efter en plats, livsmiljö eller viinner

-utan kan även vara en liingtan efter vissa stämningar, kiinslor, sinnliga upplevelser och

minnen, vilket också framgår av informanternas berättelser (Johannisson 2001:31).

Tidigare studier

1997 genomftirdes en dokumentation om dansplatser i Karlskrona kommun.

Dokumentationen var ett EU-projekt som skedde i samarbete med de fackliga

o-rganisation.*fi-O, TCO och SACO samt Arbetsmarknadsverket. Det sk.

f;olkparksprojektet resulterade i en skrift och en utställning på Blekinge Museum. 35 olika

dansplatser i Karlskrona kommun, bland annat Masten, hiuades och material samlades in om

dessa bland annat genom intervjuer. Några år senare 1999-2001genomftirdes en mer utftrlig

undersökning, som ett arbetsmarknadsprojekt, om dansplatser i hela Blekinge i ABF

Blekinges regi. Arbetet bestod av intervjuer, insamlande av material, sökande i böcker och

tidningar och resulterade i en bok under namnet Dansbaneminnen - Från vcigskdl till

dansbana - Boken om dansplatser i Blekinge somkom ut 2001 (Isgren m fl 2001).
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Ytterligare en publikation finns diir Mastens historia behandlas kort och det är Kristianopels

GoIF:s jubileumsskrift som kom ut 2001.

I{istorisk bakgrund

Efterkrigstidens Sverige präglades av en stor framstegs- och tekniktro och 50- och 60-talet

kallas ofta ftir rekordåren. Exportindustrin var på uppgång och levnadsstandarden höjdes ftir

invånarna. Det var ftirst nu som folkhemstankarna i praktiken fick ett genomslag, i alla fall i
materiellt avseende. Vi fick barnbidrag, sjukftrsiikring, nioårig obligatorisk grundskola,

treveckors betald semester samt fem dagars arbetsvecka. Det blev ett stigande välstånd i

Sverige, bilar kunde snart ses utanftir varje hus och TV:n gjorde sitt intåg (Dahlberg

1999:195, 198, 203, 216).

I takt med framväxten av det moderna samhället kom ungdomen att ftirändras. Ungdomarna

kunde under denna tid bryta sig loss fran samhällets tidigare fasta struktur och bilda en egen

grupp. Det var nu generationslikheten som ftirenade ungdomarna istället ftir de sociala

likheterna. Samhörigheten blev möjlig inte minst genom musiken och dansen som skapade en

möjlighet till mötesplats mellan de sociala klassema. Under 30- och 4}-talet ftlrekom en livlig

debatt om ungdomens brist på moral, kallad dansbaneeländet. (Frykman 1988:98, 144).

Bakgrunden som gjorde ledde till denna ftriindring och uppkomst av en ungdomskultur kan

-förklaras i två punkter:

1. Dels övergången från ett utpräglat bondesamhälle till ett industrisamhälle.

2. Dels uppkomsten av en tonarsmarknad, dar media, film och musik, hade stort inflyande

(Wigerfelt 1996:24).

r.
Dansbanor

'r$
iDansbanan blev en arena ftir kulturmöten, där människor med olika social och kulturell

bakgrund möttes, mellan stads- och landsbygdsbefolkning och mellan arbetarungdom och

studenter. Diirftir var dansbaneaktiviteten inte bara ett nöje utan utforskande av klass, kön och

identitet ftir ungdomama var också inbakat i upplevelsen (Wigerfelt 1996:69,87f).

Ungdomama kunde på dansbanorna experimentera med olika griinsöverskridanden utan de

\uxnas insyr och vanliga samhällsstrukturer kunde brytas ftir ett ögonblick.
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Det var redan under 20- och 30-talet som olika nöjesplatser ftir ungdomar uppkom, det var

tivoli, dansbanor, biografer och kafder (Wigerfelt 199632). Folkparkerna skapades som

samlingsplatser ftir folkrörelsema och arbetarrörelserna. Anläggningarna erbjöd avkoppling

och forströelse och de byggdes ofta på natursköna platser (Holmqvist 1997:3). Dansbanorna

som viixte fram arrangerades ofta genom olika ftireningar vars medlemmar ställde upp ideellt.

Danstillställningar och lotteri var ofta ft)reningarnas enda sätt att kunna tjäna in pengar till

ftireningen eftersom bidrag eller kommunalt stöd inte fanns under denna tid. Dansplatserna

var ofta inhägnade ftir att hålla plankare borta och polis eller ftireningsmedlemmar fungeiade

som ordningsvakter. Under eftermiddagarnabefolkades dansbanorna av barnfamiljer medan

ungdomarna tog över kvällstid (Wigerfelt 1996:56f).

Masten

Milastenslätten

I Kristianopel startades i början av 30-talet en ungdomsforening. För att finansiera

verksamheten hyrdes ett område som kallades Milastensslätten där en dansbana, kaffestuga

och bodar till lotteri, skjutbana, pilkastning och korvft)rsäljning uppftirdes. På platsen

arrangerades olika idrottsfester med exempelvis fotbollsmatch och dans till orkester.

Festplatsen var mycket popul?ir. Under 4}-talet fanns det ett antal dansplatser i regionen:

Södra Ktirr, Gullbro, Karlsbro och Folkets Park i Fågelmara var nägra dansbanor som

{<onkurrerade med Milastenslätten. Eftersom man inte hade så stora transportmöjligheter

under 4O-talet blev det ofta att man cyklade till festplatserna och då höll man sig till de

närmsta dansbanorna kring hemorten (Gunnar Andersson:2).

Invigningen

Idrottsft)reningen ftirsökte efter hand köpa Milastenslätten av jordägaren men då priset var ftir-t
högt riktades btökarna tvärs över vägen. Ången köptes av Sven-Ivar Håkansson och

6yggnationen startade. Det var Kristianopel Gymnastik och idrottsfiirening (GoIF), som

bildades 1941, som stod ftir initiativet (Hemsida www.kristianopelsgoif.com 051121). Kamrer

Lennart Ingers och hans fru Kicki var en drivande kraft (Blt 530706). Platsen kom att kallas

Masten, en ftirkortning av Milasten, som ansågs for långt for att ffi genomslag. Logotypen

med mast och flaggor blev då en naturlig följd (Jubileumsskrift 2001,32). Småflaggorna hade

milittir anknytning och de sattes upp så de betydde KGoIF Masten (Oskar Kristiansson:5).
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Invigningen skedde den 5 juli 1953 med landshövdingbesök, gymnastikuppvisning och en

fotbollsmatch. I tidningen dagen efter kunde man läsa:

Varken storm eller regn kunde hindra kristianopelborna och deras gäster från att

grundligt och festligt inviga Kristianopels nya, pampiga idrotts- och fritidsområde
Masten igår. Vinden gjorde stundtals sitt bästa ft)r att blåsa bort publiken, och i varje

fall roade den sig hårdhiint med damernas frisyrer och kjolar, regnskurar forsökte

skrämma bort folk och solen lekte gäcksamt kurragömma. Men det hjälpte som sagt

inte. Man stannade och trivdes och beundrade de ftrniimliga affangemangen - och det

gf orde också liinets hövding E. von Heland, som med sin n?irvaro gav ytterligare glans åt

evenemanget (Blt 530706).

Runt 1500 personer beriiknades besöka festplatsen under dagen och iinnu fler på kvällen.

Tanken var att området inte skulle bli något traditionellt festområde utan snarare ett

fritidsområde i vidare bemiirkelse diir unga och gamla kunde umgås. Tidningsskribenten

beskrev området så här: "På den höga masten, områdets blickfång, fladdrade festligt ftir

vinden flaggspelet, de gediget byggda stånden lyste i klara, glada ftirger och den ståtliga

estraden och stora dansbanan är imponerande" (Blt 530706).

Så här berättade en av informanterna om sina minnen från Mastens begynnelse, hon var då

endast tyraåx gammal:

Jag minns fragment av det, när de höllpå attbygga det. Det var så stort också 4tt de

skulle bygga en festplats. Alla gick ju dit och tittade på bygget niir de höll på attbygga.
Så då stod man där storögd och tifiade. Det var ju väldigt fint, det var en vacker plats,

både omgivningen och ... ja de gjorde det snyggt. Det var stilfullt faktiskt. (Lolita
Andersson:2)

Artisterna

Masten kom att bli ostkustens största festplats, den tredje största folkparken i Sverige, där

många välktinda artister uppträtt genom åren. Stora zurangemang och en lugn stiirnning på

dansbanan var dflar av framgångsreceptet (Jubileumsskrift 2001:32, Radioprogram). Första

,fliet anordnades 14 danser, men det var fi)rst 1955 som de ftirsta artistuppträdena kom till, det

allra ftirsta var Charlie Norman Show (Jubileumsskrift 2001:42). Oskar Kristiansson, som var

än av arrangörerna, minns det hrir om Charlie Norman: "Han var dtir tidigt. Det var pli på

honom. Men niir han fick gaget, tog han buntan och sa: 'ja det ser ut att stiimma!' och så

stoppade han ner dem utan att räkna dem!" (Oskar Kristansson:12).
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Kristiansson berättade att de under midsommaraftonen slog ett handslag och kom överens om

att bandet skulle återkomma ftiljande år. Inga kontrakt var nödvtindiga (Oskar Kristiansson:2).

Många av informanterna menade att just lngmar Nordströms orkester var det som bebrtt mest

ftir Masten. Midsommarfestligheterflayar det som lockade mest publik till Masten och bandet

var en av anledningartatill populariteten. En midsommar kom det så mycket besökare att de

inte fick plats på parkering och camping. Arrangörema hörde då med bonden som hade f?iltet

intill festplatsen vad hans säd var vlird. De betalade värdet, bonden slog säden och ftiltet

kunde dä nyttl as av besökama (O skar Kristiansson :2).

Snoddas uppträdde också på Masten. Oskar Kristiansson berättade:

De var ju tosiga, fruntimmerna. När han skulle gä av, vi var nägra stycken, vi höll
varandrai htinderna runt honom. "Oh det är mycket folk ikväll" sa han. De skulle på

och kysste honom. (...) Jag ftrstår inte vad de såg i honom. Men vi fick ut honom i
bilen i alla fall. (Oskar Kristansson:12)

Publikrekord på festplatsen blev det under midsommarenlgT3 dä20 000 personer kom ftir att

se bland annat Ted Gärestad. 1973 byggdes en ny utomhusscen och dansplatsen firade 20-ä,rs

jubileum med en veckas firande med bland annat ballonguppstigning och bondbröllop.

I juli 1975 gästade Abba Masten. Oskar Kristiansson berättade att han ringde prograrnbolaget

EMATelstar morgonen efter bandet hade r,unnit Schlagerfestivalen ftir att höra om de kunde

komma och uppträda på Masten. När bandet sedan vann i hela den europeiska finalen med

"Waterloo" ställde de in hela sin svenska turnö ft)r en våirldsturnö. Men aret efter kontaktade

de Oskar eftersom han hade lortur pä attboka ett framträdande och naturligtvis tackade han ja

(Oskar Kristiansson:4f). Läget var oroligt nägradagar innan uppträdet eftersom Agneta hade

varit sjuk och man var nervös ftir att uppträdet åter skulle ställas in. Men framträdet blev av

och det blev en iliccd med runt 5000-6000 personer på plats. Ett publikrekord som htingde

.ytedlange (81t750707).Etlexempel på antal besökare på Masten var 1975 då runt 50 000

besökare kom till Masten vid22 olika arrangemang, under midsommarens festligheter kom

runt 10 000 (Blt 760615).

Det engelska rockbandet Uriah Heep spelade på Masten 1977.Bandet ville ha middag efter

sitt uppträde och Kristiansson visste inte hur han skulle bära sig åt for att ordna en middag i

Kristianopel. Han frågade Astrid som hade serveringen på festplatsen och hon satte igång att
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lagamat.När de aret efter åter var i Sverige och fick frågan vad de kom ihåg från forra årets

tumd svarade de middagen på Masten (Oskar Kristiansson:6f).

Mellan 1953 och 1963 var Masten en mycket populiir dansplats, niir sedan dansplatsen i

Eringsboda byggdes kunde en minskning av besökare märkas. Midsomrarnas festligheter höll

dock igång festplatsen.19T6 stod det i tidningen att: "dansbanden är Sveriges bästa,

scenartisterna iir de mest efterfrågade". Masten var också vid denna tidpunkt en av de tio mest

eftertraktade folkparkerna enligt en enkät och många av artisterna menade att publiken vä

speciellt bra på Masten (81t760708). Så hiir menade en av alla de trogna besökare som fanns

på Masten om festplatsen: "Alla tror jag gick dit. (. . .) Man gick ju dit, det var ju bara så att

man skulle dit. Det fanns ju inget som kunde stoppa en egentligen, inga ftir§lningar. Då

skulle man vara död nästan!" (Lolita Andersson:19). Hon berättade också att man helst skulle

vara uppklädd niir man gick till Masten:

I synnerhet Valborgsmässoafton skulle man ju ha klänning, sommarkläder. Och det vet

du hur det kan varapäValborgsmässoafton. Det har htint att det varit snö. Det var det

ett är, det kommer jag ihåg, -66, dä snöade det som fanken i april, det 1åg kvar, alltså det

var snöstorm. Du vet det kan bli snöstorm här så man kommer inte ut på flera dagar. Då
1åg det snö kvar så man fick skotta dansbanan, dagen innan Valborgsmässoafton. Det
1åg en jättedriva diir. Sen blev det fint, som nästan alltid slog det över och blev vackert

väder. Det spelade ingen roll. Det varbaragivet att det kom så mycket folk. (Lolita
Andersson:11)

-Marina Storberg, en annan trogen besökare berättade att hon alltid stod liingst fram då

artisterna spelade och sedan vlintade man i kö vid gaveln av scenen efteråt på att artisterna

skulle komma ut så de kunde skriva autografer (Marina Storberg:18).

Säsongen startade alltid på Valborg och höll på till in i augusti. Vissa år var det festligheter

varje lördag, detferodde lite på vilka artister som kunde ordnas (Oskar Kristiansson:4).

Ett exempel på hur upplägget en danskvällpå Masten under 7}-talet kunde se ut är en
'r*
lnidsommarkväll1976. Ungdomsorkester var då "Tonix", Medelåldersorkester var "Mats

Elmds" och artist var "Rockfolket" (Prograrn 1976). Det fanns under denna tid två dansbanor,

en inomhus med inriktning på medelåtdersdans och en utomhus med inriktning på

ungdomsdans. Senare kom discon att dominera på inomhusdansbanan och liveorkester fanns

då endast på utomhusdansbanan (Storberg:3). Ett annat exempel är fran pingst 1976 dä var det

festligheter med två orkestrar, men inget uppträde. Flamingokvintetten spelade som

ungdomsorkester och Rhymics som medelåldersorkester (Program 197 6).
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Förutom midsommarens tre-firra festdagar anordnades under 60- och 7}-talet en julifest, med

uppträde och dans i tre dagar. Då gick ett bland annat kamevalståg i sambastil, från centrala

Kristianopel till Masten (Marina Storberg:6).

Manga av informanterna hade klara minnen från artister som uppträtt på Masten. En del

menade att de blivit bortskiimda med alla dessa stora, berömda dansband och stjärnor som de

kunde se varje lördagskväll under sommarhalvåret. En besökare berättade om en hiindelsö

som hon aldrig kommer att glömma:

Det var en kille, Bertil Englund, hette han. Han var ju sån här smörsångare på 50-60-

talet. Spelade med i någon Åsa-Nisse-film och så där. En väldigt snygg kille. Jag stod

längst fram, det gjorde man ju ftir det mesta. Då satte han sig ner och sjöng for mig, jag

fick någon blomma så där, han plockade av, jagvar väl i tonåren, början av tonåren,

väldigt ung. Det var något sånt som alla "oh så", jätteroligt. Sen var det väl en del andra

sådana hiindelser, att man höll sig framme. Så fick man ju autografer då. Sen jobbade

jag i Stockholm i afftir och han bodde alldeles bredvid. Han kom in och handlade där,

han kiinde ju så klart inte igen mig, men jag kände ju det, jag rodnade nästan varje gång

han kom in. (Lolita Andersson:16)

En annan besökare berättade om ett minne som har etsat fast sig hos henne, det var när

"Burken" spelade:

Då satt jag på stora scenen, artistscenen och somnade när han uppträdde. Och då

kommer han fram och väcker mig mitt under uppträdet "ia,iagtror jag ska sluta med

det här ftr åir jag så tråkig så att du somnaf". Men sen hade han mig till att gäupp på

scenen, vi sjöng "varmkorv-boogie". Det etsade fast sig! Jag hade ju den ftirdelen att

träffamånga av artistema. Jaghar ju minnen från många av artisterna som jag träffade

personligen. (Marina Storberg: 14)

Det var inte bara musikartisterna som imponerade på Masten.1962 var Leoni, den levande

kanonkulan, på besök. Oskar Kristiansson berättade: "De kom med en stor kanon. De hade en
I

fiäder så samtidiftt som de utlöste den där fiädern, de hade satt upp presenning, så smällde det

frll och ut flyger den där killen in i presenningen. Och dtir jag stod, damen bredvid, hon

svimmade!" (Oskar Kristiansson:3). En annan gång, under 7}-talet,,togs en luftballong dit,

vilket blev en sensation enligt Kristiansson (Oskar Kristansson:16).

Exempel på uppträden på Masten genom åren (ej fullständig)

1955 Charlie Norman Show, Taikons zigenarorkester.

1956 Alice-Babs. Ingmar Nordströms.
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1957 Ingmar Nordströms.

1958Lazze Palms, Nalenfavoriterna Carl Henrik Norins jazzband, Gert-Åke Walld6n -
Sveriges största dansorkester. Ingmar Nordströms - 2000 personer.

1959 Ingmar Nordströms.

1960 Lill-Babs, Charlie Norman, Ingmar Nordströms.

1961 Robertino - 2353 personer, Arne Lambert, Papa Bue. Ingmar Nordströms

1962 Lill-Babs, Leoni - den levande kanonkulan, Ingmar Nordströms.

1963 Ingmar Nordströms

1964 Sigvard Wallenberg, Cacka Israelsson, Lennart Nyhlen, Kennert Svanheim, The Two

Kagans, Bob Stivens, Yvonne och Bertil Franke. Bertil Englund- radio och tv-idol. Ingmar

Nordströms.

1965 Tages. Ingmar Nordströms.

1966 Ingmar Nordströms.

1967 lngmar Nordströms
t

'#9 68 Ingmar Nordströms

1969 Bosse Parnevik - midsommar 8 000 personer. Pop Flip Show med Ola Håkansson,

Tommy Blom och Doris. Marianne Kock och Roffe Berg. Nya Shanes med Lennart Grahn.

Streaplers. Ingmar Nordströms.

1970 Ingmar Nordströms.
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l97lLena Andersson, Family Four, Ewa Roos. Rockfolket. Ingmar Nordströms.

lgT2Middle of the Road, Rockfolket. IngmarNordströms.

1973TedGärestad, Anna-Lena Löfgren, Mac & Katie Kissoon, Little Gerhard, Hoola

Bandoola band, Ekseption, Bill Champlin, Ewa Roos och Stefan Riiden, Rockfolket. Ingmar

Nordströms.

l974Björn Skifs, Scafell Pike, Mouth & McNeal, Lena Andersson, Tomas Ledin, Ted

Gärestad, Rockfolket. Ingmar Nordströms.

1975 Abba - 6000 personer, Björn Skifs, Lee Hazelwood, Charlie Norman, Ted Gärestad,

Pugh Rogerfeldt, Rockfolket, Spotnicks, Ann-Louise och Glenmarks, The Triplets, Mats

Rådberg och Rankarna, Jokkmokks-Jocke. Ingmar Nordströms.

1976 Procul Harum, Björn Skifs, Ted Gåirestad, Harpo och Banana Band, Scafell Pike, Grus i

dojjan, Svenne och Lotta, Landslaget, Swinging Blue Jeans, Peps Blods Band, Tremeloes,

Andres Glenmark med Maritza &Hadal Pugh & Rainrock, Ola Magnell, Paul Paljett,

Monica Forsberg, Göran Mtihlert, Country Road, Rockfolket, Rankarna och Mats Rådbergs,

-spotnicks, Thorleifs, Vikingarna. Ingmar Nordströms.

1977 rJriahHeep, Lill-Babs, Scaffel Pike, Jerry Williams, Björn Skifs, Ulf Lundell, Ted

Giirestad, Pugh Rogefeldt, Greta & Malou, Göteborgsrockarna, Rankarna och Mats Rådberg,

Tjadden Rerryn, Grus i dojjan, Swinging Blue Jeans, Svenne och Lotta, The Triplets,

Landslaget, Paul Paljett och Pastellerna, Rockfolket. Ingmar Nordströms.

,
'i978 The Runaways - 2000 besökare. Barbi Benton. Elvis Costello, Jerry Williams, Tomas

Ledin, Björn Skifs, Pugh Rogerfeldt, Kal P. Dal. Svenne och Lotta, Rockfolket. Ingmar

Nordströms.

1979Lars Berghagen, Lill-Babs, Pugh Rogerfeldt, Scafell Pike, Tomas Ledin, Magnum

Bonum, Rockfolket. Ingmar Nordströms.
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1980 Kultisfestival. Chuck Berry, Jerry Williams, Pugh Rogerfeldt, Py Bäckman, Dan

Hylander, Raj Montana Band, Harry Brandelius, Bosse Larsson, The Boppers, Little Gerhard,

Rockfolket. Ingmar Nordströms.

1981 Kultisfestival. Gyllene tider, Boppers, Lasse Lindbom, Packet, Dag Vag, Jerry

Williams, Tomas Ledin, Pugh Rogerfeldt, Snöstorm, Hansaband, Kim Larsen, Magnum

Bonum, Dr Feelgood, Noice, Rockfolket. Ingmar Nordströms.

1982 Jerry Williams, Ulf Lundell, Wisex -Kicki Danielsson. Ingmar Nordströms.

1983 Thin Lizzy-medlemmen Phil Lynott, Jerry Williams, Kim Larsen, X-models, Hasse

Andersson och Kvinna Böske Band, Aston Reymers Rivaler, Nam nam, Wisex med Kikki.

Ingmar Nordströms

1984 Ted Åström, Ingmar Nordströms

1985 Pemilla Wahlgren. Ingmar Nordströms.

1986 Hasse Andersson och Kvinna Böske Band, Style, Lena Philipsson. Ingmar Nordströms.

1987 Trance Dance

1993 Arvingama, Sven Ingvars.

1995 Kikki Danielsson.

!

$noddas, Toots Thielemans, Rock-Olga, Hootenanny singers, Nisse Ahlrot, Janne Schaffer,

Östen Warnebring, Brian Chapman, Hurriganes, Two Aristos, The Radio tir några artister som

också spelat på Masten.

Exempel på orkestrar som spelat på Masten, många återkom år efter ar: Ingmar Nordströms,

Dannys, Jackpots, Schltts, Curt Haagers, Flamingokvintetten, Mats Elmds, Bengt Ferms,

Streaplers, Tonix, Thorleifs, Vikingarna, Jigs, Claes-Freddys, Leif Bloms, Wisex.
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(Jubileumsskrift 2001:42-46, Hemsidan r.uq/-w.kristiaryapelsgoit.corrl 051121, Blt 1953-1995,

Autografrum)

Midsommarfesterna

Midsomrarna var den tidpunkt då Masten varje år var som populärast, varje år återkom

dansbandet Ingmar Nordströms som var mycket folkkiira. Bandet skrev till och med en sång

om Masten under 60-talet som uppft)rdes varje år. Marina Storberg kommer ihåg en del av

texten: "Masten, masten, masten det är allt vi håller av, masten, masten, masten det tir

sortmar, sol och hav." (Marina Storberg:13). På midsommardagen fanns det aktiviteter under

hela dagen ftir både \,uxna och barn. Artisterna som uppträdde var familjenöje som till

exempel Jokkmokks-Jocke, ibland var diir cirkusartister eller trollkarlar som roade publiken.

Ingmar Nordströms höll varje år i en talanglävling for barn under 13 år (Oskar

Kristiansson:5).

Ingmar Nordström berättade om tävlingen i en bok om dansbandet:

Jag hade ett ftirslag som Oskar nappade på direkt: 'Ska vi inte göra midsommardagens
eftermiddag till en familjefest? Vi kan utlösa en sång- och musiktävling för barn upp till
13 år. Sånt tycker folk är kul. Ska en unge uppträda kommer ft)räldrar och syskon, far-
och morföräldrar - ja hela släkten. Varje unge drar med sig 10-20 besökare.' Nästa
midsommar utlyste Oskar stor familjefest på Masten med sång- och musiktävling for

. bamen. Det blev succd direkt och Mastens midsommarfest blev större fran år till år.

-- §ilsson:121)

Trummisen i bandet Ingmar Nordströms hade ett särskilt minne fran midsommardagens

talangtävling:

Jag kommer ihåg in på 80-talet, då var det min uppgift att ta emot de nervösa
ftjräldrarna i forsta hand och se efter dem vid repetitionerna som var nägratimmar
innan. Drir stod jag med en nervös marnma som nyss hade skickat in sin dotter som då

var i 1l-14.5rt åldern. Helt plötsligt säger mamman till mig: "Ja, Sven, nu åir det några
". är sedan jag fick pris av dig" sa hon. Då visade det sig att den hiir mamman hade stått

'* som 13-åring och sjungit och jag hade delat ut priser, for det var min uppgift av någon
konstig anledning. Där fär man ett litet perspektiv hur låinge man hållit på med det hiir.
Det är rättkul tycker jag. (Radioprogftrm, Radio Blekinge)

Marina Storberg berättade om sina minnen från midsolffarna under hennes uppväxt. Från hon

var fyraår till hon var 13-14 tävlade hon varje ar i sångtävlingen. Första året sjöng hon "vem

kan segla ftirutan vind?". Som pris fick de tävlande signerade skivor av Ingmar Nordströms

och blommor. Det var idrottsftireningen tillsammans med lngmar Nordströms som avgjorde
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vem som vann. Marina kommer ihåg att hon övade lang tid innan och att det var något hon

såg fram emot under hela året (Marina Storberg:5f).

Aktiviteter och liirändringar av området

Fran början bestod festområdet av en utomhusdansbana med scen, deir både dans och uppträde

hölls. Det fanns en ingång ut tillvägen och det fanns bodar med olika aktiviteter. Efterhand

utökades området med nya byggnader och mer aktiviteter. Ytterligare en ingång byggdes fran

fotbollsplanen ftir att undvika köer ut på vägen. Niir det var stora alrangemang användes äock

båda ingangarna.I början av 60-talet (troligen 1963) köptes fterligare en dansbana, "den nya

dansbanan" i folkmun, in. Efter några år byggdes ett tak på stolpar över den, vilket blev en bra

regnftirsiikring.lgT6 byggdes dansbanan in helt och den fick namnet "Kajutan".

1973,till festplatsens 20-års jubileum, uppft)rdes en scen till artistuppträdena. Oskar

Kristiansson berättade om bakgrunden till scenbyggandet. Arrangörerna planerade attta dit

Flamingokvintetten till Masten och en bokning gjordes ett år i ftirväg:

Under den tiden blev de så oerhört populiira. Vi fick affischer, Ivan Martinsson och jag,

vi åkte och affischerade, vi åkte till Kalmar och till södra Öland och på vägen tillbaka,
inte en affisch satt kvar. Då undrade vi, det hade aldrig hänt ft)rr. "De är nog så

populiira" sa Ivan. Och det var dem. Vi fick så mycket publik och vi fick så mycket
pengar över så att vi byggde en artistscen. (Oskar Kristiansson:2)

-En skjutbana fanns norr om dansbanescenen, d?ir luftgevärsskjutning och pilkastning

anordnades. En lang länga med olika aktiviteter fanns i områdets sydvästra hörn, där fanns

servering med enklare ftirtiiming: kaffe, smörgåsar, läsk och ö1. Dtfu fanns godiskiosk,

lotterift)rsäljning, korvforsäljning och chokladhjul. Den korvbar som står på området byggdes

till på 7}-talet. Mitt på festområdet finns en liten bod, dtir såldes korv och på den satt själva

masten med flagflspelet. Det fanns en vaktbod, som fungerade som arrest och under 80-talet

uppfordes en modemare variant i områdets nordvästra del. I områdets östra del fanns en länga
?*
fned toaletter. Under 60-talet började arrangörerna atthyra ut aktiviteter, främst under de stora

helgerna, när festplatsen fick allt mer besökare. Det ordnades ett tivoli, Olympia festspel fran

Emmaboda, på fotbollsplanen. Det var karuseller och spelhall med enarmade-banditer,

boxningsboll mm. (Marina Storberg:3, 4,17, och Oskar Kristiansson:3,6). På området fanns

en del träd och det 1åg grus på marken. En informant menade att det var ett måste attf'rätta

kläderna när man besökt Masten, gruset blev fort upptrampat och hade det regnat blev det lätt

kladdigt (Dane Andersson: 3 ).
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Beskrivning av området idag

Mastens festplats ligger cirka en kilometer noff om Kristianopel. Området ligger alldeles intill

vägen på höger sida och det man ftirst möts av är den gamla fotbollsplanen. Vid ena sidan av

planen syns en gul träbyggnad med "Masten" i klar text. På varsin sida om byggnaden iir de

båda ingangarnamed avgränsare och en snulra i metall som endast låter en person i taget gå

ut. Träplank går runt själva festplatsen och taggtråd finns uppsatt på toppen av planket. Det 
"

slitna träet och fallfrirdiga byggnaderna ger en känsla av autencitet sedan verksamheten vär

igång. Det är inte svårt att ftreställa sig tält och ivriga ungdomar i väntan på sina idoler. Väl

inne på området ligger byggnaderna i en krans med ett grönområde med träd i mitten. Till

höger, ut mot havet till, finns två scener intill varandra. Den närmsta, huvudscenen,

innehållande ett autografmuseum, enligt texten på sidan. Inuti pryds samtliga väggar med

autognfer, troligenbäde i*ta och oäkta, från artister som uppträttpå Masten genom aren. Hiir

och där har ungdomar också satt dit sina miirken och på detta sätt forevigat sig själva. Vid den

andra scenen, den äldre, finns ett trädäck med staket runt kvar, som minner om somrarnas

dans. Fortsätter man kommer man till Kajutan, en modernare inomhusdansbana, en

träbyggnad målad i mörkbrun frirg. Liings områdets vänstra sida finns en lang smal byggnad

dåir lotteri, pilkastning, skjutbana mm anordnades. Diir finns även "Mastens korvbar". Det

finns ytterligare en ingang till området, den äldsta, som ligger utmed vägen. Ut till vägen

-finns också ett litet vitt bostadshus som idag står tomt, men som tidigare varit bebott. Runt om

festplatsen finns en del ftilt, även på andra sidan vägen, där camping och parkering

anordnades vid de stora arrangemangen. Öster om festplatsen ligger havet och erbjuder en

naturskön miljö.

Autografrum

Hul.udscenen pÅrlasterrs festplats byggdes lg73.Ien artikel i Vecko-Rer,yn ftirklaras att

ånledningen bakom byggandet av en ny scen var att Ted Giirestad och Lena Andersson fått

strömavbrott på dansbanescenen när de uppträtt där. Publiken kunde därmed inte ens dansa.

Arrangörerna ville undvika en sådan situation i framtiden och en ny scen byggdes speciellt ftir

artistuppträdena. Mac och Katie Kissoon var de ftirsta som uppträdde på scenen och Ivan

Martinsson på idrottsftireningen frågade dem om de inte ville rita något ftir att liva upp de

tråkiga väggarna bakom scenen. Efter det har artistenia fortsatt rita och skriva på väggarna

(Vecko-Rerryn). Rummens väggar, tak och dörrar iir täckta av klotter, till och med på toaletten

har vissa valt att skriva ner sina tankar och signaturer. Här och var finns klotter fran personer
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som inte åir artister, kommentarer har skrivits tillmm. Ett exempel på en falsk namnteckning

är fran Beatles med samtliga medlemmarnas namnteckning, visserligen mycket likt,

nedtecknat.

Organisationen

Från 1953 till 1984 var det idrottsftlreningen Kristianopel GoIF som drev festplatsen. Det var

ett gediget ideellt arbete diir föreningens ledning, medlemmar och deras familjer hjälpte till 
.

ftir att affangemangen skulle bli av. Förutom miinniskor involverade i foreningen hjälpte även

invånare kring festplatsen till på olika sätt. Under de senare åren började ftireningen dock att

betala ut löner till de engagerade, det blev svårare att få medlerlmar att ställa upp ideellt.

1984 hyrdes festplatsen ut och 1987 såldes den till slut. Av anteckningar från 1954 framkom

att 31 frivilliga behövdes ftir att driva verksamheten med servering, garderob mm.

(Jubileumsskrift 2001 :42).1en semestertidning frän 1976 kan man läsa att ingen som jobbar

på Masten ffir mer tin en kaffe som ersättning ftir arbetet (Blt 760618). En av fotbollsspelarna

som själv hjälpt till på Masten menade att det idag ftirmodligen inte hade fungerat attbygga

en verksamhet helt på ideellt arbete på samma sätt. Han menade: "Idagnär man spelar fotboll

är det ju pengar med i bilden, men på den tiden var man glad om man fick en läsk i halr,tid.

Det iir lite skillnad. Vi spelade for det var roligt." (Gunnar Andersson:4).

-Om några engagerade i Masten och idrottsftireningen ska niimnas var Lennart och Kickan

Ingers mycket drivande under Mastens ftirsta år. Lennart Ingers var ordftirande i

idrottsforeningen mellan 1949 till1956. Oskar Kristiansson obh Ivan Martinsson satt i

festkommittdn under lång tid och var ansvariga for artistuppträdena. Oskar var ordftirande i

idrottsftireningen mellan 1973 till I 982 och Ivan var kassör frän 1969 till 1982

(Jubileumsskrift 2001:77). Naturligtvis fanns det många fler som under hela Masten-tiden
x

ställt upp, inte nfinst Axel Torstensson som bodde i huset alldeles intill festplatsen (Marina

§torbery:7). I en artikel i Blt från 1978 står det att ftireningen hade ett 25-talfunktionåirer som

varje festkväll ställde upp (Blt 780821). Idrottsftireningen hade 1976 en omsättning på 1,5

miljoner vilket då motsvarade ett fotbollslag i Allsvenskan. Föreningen fick då 200 000

kronor i överskott. I Expressen skrevs:

Masten iir den enda nöjespark av denna omfattning som drives ideellt och det iir det som

iir ftirklaringen bakom framgången (...) Varje midsommar besöks lilla Kristianopel med

100 invånare av 10 000 personer! Alla butiker länsas. Efter två dagar finns bara kex att

köpa. (Expressen 7 60814)
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Oskar Kristiansson berättade om en händelse 1965 som han särskilt kommer ihåg:

Midsommaren -65, det glömmer jag aldrig, då hade vi Tages. De var så populära. Det
blev så mycket folk att allt det vi hade köpt som skulle räcka hela midsommaren, de tog
slut midsommarafton faktiskt. Vi hade midsommardagen också. Vi var uppe tidigt på

morgonen, Ivan och jag ringde runt. Bageriet i Fågelmara de satte igång och bakade och

i Bergkvara hade de läsk och körde ner med bilar med läsk. Och sen köpte vi upp allt de

hade i kioskerna, det kunde vi inte få ihop på annat sätt. Så vi fick ihop mycket. Vi fick
ta in så de kunde köpa tombola med. Så vi klarade ut det. (Oskar Kristiansson:4)

Artistbokningarna skedde ofta på så kallade programsättningar som ofta ägde rum i februari'

varje år. Det gick till ungeftir som en auktion menade Oskar. Ibland blev det lottdragning om

det var flera som var intresserade av samma artist: "Jag satt i många lottdragningar och jag

forlorade aldrig!" fbrklarade han (Oskar Kristiansson:4). Planeringarna började redan niir

säsongen var slut och Oskar höll sig uppdaterad på vilka artister som var populiira genom TV

Nästan varje vecka ringde han till EMATelstar, som hade hand om de stora progralnmen.

Oskar menade också att han efter hand blev våin med de ansvariga vilket underlättade ett

samarbete (Oskar Kristansson:10). Oskar berättade om den balansgång som var viktig som

artistbokare:

Ja, det var ett forftirligt jobb. Sen är det inte nog med det för alla orkestrar ringde och
ville ha jobb. Vi kom ju upp så vi jagade bara de stora och inte vågade man snäsa av
dem ftir kanske man väntade ett halvar till, sedan blev de populära. (Oskar
Kristia:rsson:7)

..Annonsering skedde friimst i dagstidningarnarunt Masten, Blekinge liins tidning, Sydöstran,

Ostra Småland och Barometern. Infi)r de stora festerna sattes även annonser in i Expressen

och Aftonbladet. Affischeringen var också en stor del av arbetet inftr varje fest. Oskar

brukade köra runt 35 mil och affrschera i hela sydöstra Sverige (Oskar Kristansson:9).

Här iir ett urval av slogans i annonserna genom tiderna:

"Fest, glädje, trivsel" (Blt 530703).

"Angenäma kval{ar väntar på MASTEN" (Blt 550713).

§Hela sydöstra Sverige har stiimt möte på de gladaste midsommarfestligheterna på natursköna

Masten" (Blt 580619).

"Succ6-kvä11ar, succd-orkestrar, succ6-ställe" (Blt 5 80704).

"Masten - Träffpunkten ftir landsiindans trevligaste ungdom" (Blt 580725).

"Välkomna till Masten - Festplatsen MED TOPPARTISTER" (Blt 610711).

"Välkomna till Masten - Träffpunkten ftjr ung och gammal fran Blekinge till Småland" (Blt

6107t2).

"Masten - med publik från hela södra Sverige" (81t730621).
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"Allt i topp på Masten - ostkustens nöjescentra" (Blt 750705).

"Allt fler träffas och trivs på Masten" (Blt 760709).

Dansen

Varftir tog man då till Masten och vad gjorde man när man var där? Huludsyftet att ta dit var

att dansa, Masten hade en ovanligt dansant publik menade en av informantema (Marina

Storberg:17). Från början var det alltid livemusik som gällde, det dansades foxtrot, vals och

ibland schottis och hambo. Buggen giorde sin entrd så småningom och under 80-talet blev dät

disco på ena dansbanan. Dane Andersson, som spelade många kvällar på Masten under 60-

talet menade att det speciella med att spela på Masten var at det alltid kom mycket folk när

det var danskvällar (Dane Andersson:7).

Lolita Andersson, som var besökare på Masten under många år, berättade det hiir om hur det

gick till på dansbanan:

Då stod man där och hiingde på räcket och vtintade på att bli uppbjuden. Så var det. Sen

blev man uppbjuden. Sen fick man bjuda upp på damemas, det fanns ju tre damemas.

Tre besvarningar på det och sen sistan. Om allt klaffade då så skulle den man bjöd upp
på ft)rsta damemas, det var ju den man hade valt ut, den man var intresserad av. Då
skulle han bjuda tillbaka på ftirsta besvarningen diir och sen skulle han bjuda upp på

sistan, då fick man gå ut tillsammans. Ordning och reda. Man behövde aldrig pratal
(Lolita Andersson:15)

-i en text i Blekinge läns tidning från 1958 kan man läsa om hur det kunde se ut och gå till på

en festplats under 50-talet. Det framgår inte fran vilken dansbana reflektionema är komna

men liknande iakttagelser kunde troligen också göras på en festplats såsom Masten.

"Det var dans..." Arne
Varifran de kommer iir inte lätt att räkna ut nu i bilismens tid. En hel massa olika
länsbokstäver syns ute på parkeringsplatsen, men säger egentligen inte mycket om det
geografiskg. beroendet ft)r ordnandet av en s.k. fest. Men som sagt, kommer gör de.

Kommer ilLil. Samlas awaktande hela vägen fullt. En sv?irm mopedister i bästa

slyngelåldern briljerar med att cirkla runt under mesta möjliga oväsen. Under tiden
börjar musikens trudelutter och niir tiden iir inne drar de punktliE enligt avtal på med

sista schlagern. Dansplatsen ligger speglande grant nästan ute i sjön. Under en ansenlig
rad somrar har den fullt sin funktion ftr bygdens fortbestånd. Dessutom har pengar

kunnat tjänas och pengar forstöras. Niir skymningen börjar falla speglar sig rader av

kulörta ljus i det stilla insjövattnet. Sorl och musik rinner ut i lördagskvällens ledighet.
På avstånd betraktat verkar det hela riktigt inbjudande. Sen kan inte hjälpas att
atmosf;iren av tristess smyger sig på vid biljettkurens girlanger av ljus; sånt hör sådana

platser till. Hit tir det de kommer ftir att glömma vardagen och få ett par timmars
kontant betald lördagsglädje. Några slantar i inträdet ft)r arrangörer och överhet att

samsas om annars inget insläpp. Slantar om det ska svävas ut över dansbanans slitna
bräder. Dansbaneglädje rir det då minst av allt. Affu bara som allting annat; ftir

,,*
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hemparten klingande mynt, den andre en partners ftir natten. Dansbanan är kraftf;iltet i
lediga kvällars hiindelselöshet. Som en magnet suger den åt sig ungdomens från byarnas

och samhällenas vardagsleda. Kanske iir det inte så kul att lördag efter lördag hänga

kring dansbaneräcket men någonstans ska det ju tas vägen. Och alltid något kan htinda

... I ftlrsta ledet och hiindelsernas centrum samlas.de yngre argangarna: spontana,

framfusiga, girigt bevakande varje chans till htindelser. Läsflickornas vaknande

kvinnlighet utmanande framhävd i risk annars att inte bli betraktade som vtxna. Tiocka
lager av fullkomligt onödig kosmetika. Röda trutar som mal och mal. Som kontrast det

bakersta skiktet kring dansbanemagneten - de lite till åren komna. Av gammal inkörd
vana håller de på och kör på fest. Kommer sig inte annat för; begär heller inte så mycket
mer än att ä röra sig bland mtingden och om det vill sig slå sig ner vid ett av de

halvskumma borden och utom ordningsvakternas bistra ögon samman med ett par

likasinnade fälättaupp tillvaron med en kopp halvljummet kaffe och en tröstare.

Kvällen rinner iväg. Allt tätare triinger sig ringen samman kring dansbaneflaket.

Stämningen stiger, musiken livligare, sorl och rop och skjutbanesmällande. Klart de har

skoj, dansar, träffas och så. Det blir damernas. Kvällen har nått sin kulmen. För några

ögonblick stannar det hela upp, glädjen flyktar iväg ftir jakten. Hur det sen än blir så

kommer bilnycklar fram. De försvinner i par och grupper ut i mörka natten. I ett skjul
sitter de ansvariga över koppar med kallt kaffe och adderär högar av solkiga sedlar. I
buskama snokas efter tomflaskor. Ordningsvaktema stryker över området och ser till att
inga olagligt dröjt sig kvar längre iin biljetten berättigar till. Det är lördagsnatt. Ännu
speglar sig ljusen i sjöns vatten, men det rir tyst och tomt. Tomt så niir som på nägra
bilar som glömt sig kvar på for insyn skyddade platser. (Blt 580724)

Mötesplatsen

Masten var också en mötesplats för miinniskor kring byn. Förutom att dansa var det en social

tillställning där man som besökare promenerade och umgicks med människor (Dane

-Andersson.4f). Nya kontakter skapades och det var vanligt att man träffade sin respektive på

festplatsema, detvar ett naturligt sätt att mötas på. På festplatsen samlades miinniskor i alla

åldrar. Barn ftljde med sina ftiräldrar i tidig ålder. Från början dansade ungdomar och

medelålders bredvid varandra, men senare kom dem att delas upp genom att en

ungdomsorkester spelade på ena dansbanan och en medelålders på den andra. En informant

reflekterade övetdetta: "Ungdomarna accepterade att äldre kom dit, det gjorde dem på dent
tiden. På slutet var det mer att ungdomarna tyckte att'gamla gubbar, vad ska de hiir och

'rS

\öra?'. Nästan lite så att de inte ville att ryktena skulle komma hem till ft)räldrarna." (Dane

Andersson:8).

Carina Sjöholm har skrivit om biografgående under 40- och 50-talet och menar att

biografgående fungerade som identitetsformande bland ungdomama. Biogåendet fick sin

betydelse genom att det kontrasterades mot vardagen och de mer generationsspecifika

mötesplatser som fanns (Sjöholm t997:130). På liknande sätt kan dansparks-gåendet ses. Det
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var också generationsbrytande till stor del och en mötesplats mellan olika samhällsklasser.

Musiken och dansen kan bidra till att skapa en känsla av gemenskap mellan olika grupper.

Etnologen Owe Ronström menar i sin boklff gestalta ett ursprung att dans och musik är

specifikt effektiva redskap ftir att skapa en samhörighet mellan grupper eftersom de talar till

hela kroppen. De iir icke-verbala ftireteelser som berör oss genom alla sinnena (Ronström

1992:23,28). Dansfester och musikuppträden kan innebiira en forhöjd emotionell laddning

där miinniskor iir beredda att ge sig hiin och ryckas med. Ofta iir det just sådana icke-verbala.

verksamheter som kommer i centrum ftir identitetsskapande. Musiken och dansen på en '

festplats kan på detta sätt verka gemenskapsbildande, det kan vara lätt att ryckas med i

musiken och tillsammans med alla andra besökare bildas då en gemenskap. Kanske var det

just musiken och dansen på Masten som möjliggjorde en samvaro mellan generationema.

Tiderna ftiriindrades sedan och ett mer generationsspecifikt umgåinge skapades, då festplatsen

skiljde på arrangemang specifikt ftir ungdomar och ftir medelålders. Kanske var denna

ftiriindring en av bakgrunderna till att folkparkerna efter hand kom att ftirlora sin popularitet

och så småningom ftirsvinna.

Stämningen

Till Masten kom besökare från hela södra Sverige. På sk'ogsbackama och tingarna tältade de

langväga besökama medan andra samkörde eller cyklade. "Det var tält överallt, fullt: Och

dämere all de ängarta, det var smockat." menade en Masten-besökare och tillika granne

(Lolita Andersson:2). Alkamest var det under midsommarens festligheter då många valde att

spendera hela helgen på Masten. Placeringen av festplatsen i Kristianopel, långt från några

större städer, gjorde att de flesta var tr,ungna att övernatta eller samåka i bil ftrr att kunna delta

i festligheterna. På detta säff ftirliingdes händelsen, det var inte bara dansen och aktiviteterna

på Masten som var upplevelsen utan också livet runt festplatsen med camping, f;irden dit och

hem, mat och urfi-gänge.

'å.

Hur var då stämningen på Masten? Tidningarna rapporterade en del om stökighetema på

Masten och det här berättar Bengt Pettersson, som var ordningsvakt på Masten, om

stiimningen:

Du vet det samlas 15 000-20 000 människor, alla håller ju inte med varandra. Det kan ju
hända att de råkade i luven på varandra. Det läste man ju mycket om i tidningarna och i
gamla tidningsutklipp, jag skakade på hurudet (...) Så farligt var det inte på Masten.
(Radioprogram, Radio Blekinge)
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Det flesta informanterna menade också att det var en lugn ståimning på Masten. Marina

Storberg menade:

Nä, men ... jag upplevde ju det som så att allapratade med alla. Rätt om det fanns

giingbråk, aåt itogs ju mycket, oh ja. Och det var ju byarna emellan. Man vågade ju inte

ragu uU man komfr-ån Jämjö och så vidare. (. . .) Men jag menar det var ju inte slagsmål

pålet viset, det var ju åirliga slagsmål. Några smällar med knytnävarna sen så. (Marina

Storberg:10)

En annan besökare berättade

Jag tror inte föräldrar var rädda att släppa sina ungdomar hit. Det var som sagt väldigt

sälan något allvarligt hlint. Mycket lugnt tycker jag. Det brukar ju ändå bli stökigt med

mycket folk. Men sen tror jag det beror mycket pä att det var blandade åldrar. Man ser

ju på festivaler och sånt idag med, (...) så liinge unga och gamla mtinniskor är

tillir**uns tir det lugnt. På något sätt är det en bra kombination. (Lolita Andersson:9)

På festområdet fanns ingen möjlighet att inhandla alkohol och det var ftirbjudet atttamed sig

alkohol in på området. Men utanftir inhägnaden ftirekom en del berusning. En besökare

berättade:

De som inte hade bil de gömde det i buskar och murar. Lite överallt så dar. Ibland

glömde de väl bort det, så 1åg det kvar, någon annan som fick glädje av det. Jo, visst det

dracks och så, men det iir kanske också bättre det hiir att man ftir det ftirsta 2ir ute och

sen att man inte dricker allt på en gång. Man tog lite då och då, det tror jag giorde att

man inte blev så där himla asberusad och dansade man så var det ju inte läge, det blev ju
inte mycket drickande. (Lolita Andersson:10)

Mastens betydelse fiir byn

Så htu menade en Kristianopelbo om hur synen på Masten varit från lokalbefolkningens sida:

Men annars var det naturligtvis som alltid att vissa personer var mycket positiva till
Masten framftirallt handelsmiinnen och sedan fanns det alltid nägra som tycker det är

besvärligt atthaen massa som kommer och stör dem. Dem som vill vara ifred. Så det är

alltid öms§m vin ömsom vatten. De flesta tyckte nog iindå det var positir,t tror jag med
- liv och rörelse på somrarna. (...) Man kan väl säga att Masten varit nyttigt på manga

'* olika sätt genom att det har gett en social samvaro ftir människor på många sätt. (...)
Framftir allt tror jag att Masten har bidragit till au göra Kristianopel känt. Manga åkte ju

I hit. Mangakomjutillbakahitvarje sommar." (GunnarAndersson:6,10)

En Kristianopelbo menade att midsommarhelgerna var stökigast i området. Besökare välte

bland annat gravstenar på gamla §rkogården i Avaskär. Han menade att man som bybo inte

vågade ge sig ifrån samhället under midsommarhelgen, man ville bevaka sitt hus så att

ingenting skulle hrinda (Dane Andersson:2). Annars verkade det finnas en positiv inställning
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till festplatsen bland byborna, man kunde uppskatta vad den forde med sig fbr byn och

idrottsfi)reningen.

Tragedin

På Valborgsmässoafton 1981 skulle Gyllene Tider uppträda på Masten. På grund av en

publikinvasion på 6000 personer inträffade kaos vid inträdet. Tre personer trampades ihjäl

vilket innebar en stor tragedi for dansplatsen (Jubileumsskrift 2001:44). Flera ungdomar fick.

dagen efter uppsöka läkarvard ft)r sina skador och många upprörda loräldrar ringde till polisen

av oro for deras bam. Polisen rapporterade: "Stämningen var sån att ingen annan festplats

skulle klarat av den uppkomna situationen" (Blt 810502). Det fanns tillfredsställande

bevakning på området och kassorna öppnade i god tid innan uppträdet. Förklaringen till att det

kunde hrinda lades på sprit, köer, panik och idolhysteri. Scenframträdandet hindrades inte på

grund av rädsla ftir att ftirvärra situationen. Bandet Gyllene tider blev chockerade då de efter

sitt framträdande fick beskedet om de skadade. De ställde in sina tre kommande spelningar av

respekt ftir det som hiinde (Blt 310502). Så hiir sa en av besökama om vad som hände under

kvällen: "Alla skrek. Ingen kunde göra något for att hjälpa varandra. Det fanns inte minsta

utrymme inne i ungdomshopen" (Blt 310502). Efter olyckan hade polisledningen i Karlskrona

möte med Mastens arrangörer om hur man i framtiden skulle kunna ftirhindra liknande

håindelser. Slutsatsen av mötet blev att säkerheten skulle ftirbättras, att flera insläpp skulle

-byggas med ffillor ftir att undvika stora folkmassor samt att ftirstiirka området framftir scenen

(81050s).

Marina Storberg var på plats kvällen då Gyllene tider skulle spela. Hon berättade attkön in till

Masten började flera hundra meter från insläppet. Det var diirfor det blev ett sådant tryck

framme vid grindarna, menade hon. Hon berättade:

Jag flyddeäärifrån. Jag klättrade över kiosktaket in på Axels (tomten bredvid) och

flydde dtirifrån ftr jag tyckte det var otäckt. Så jag var aldrig kvar. Jag vet ju inte om jag

var diir när olyckan håinde. Jag tyckte det var trångt, man kunde lyfta ftitterna och iindå

htinga kvar, man hringde i luften alltså av folk från alla hå11. (...) Den kvällen ftill
Masten. (Marina Storberg:9)

Marina berättade att besökare från Småland diirefter bojkottade festplatsen, eftersom två av de

döda kom just från Småland och man menade att festplatsen inte hade haft tillräckligt med

vakter och ftirsummat säkerheten. Arrangörerna ställde in all aktivitet i några veckor efter

'r*

24



olyckan av respekl ftir de skadade och ftirsta dansen efter olyckan hade besökarantalet sjunkit

drastiskt (Marina Storberg:9, 2 1 ).

Masten under senare år

Efter tragedin verkade det gå något sämre ftir festplatsen och 1982 valde både Oskar

Kristiansson och Ivan Martinsson att avgå från arbetet med Masten. Så htir berättade han om

detta:

Jag tyade bara i 35 år. Och man kunde inte gå diir, det måste bli en ändring på det-och
det hiinde på det viset att, det hade varit lite stökigt en kväll. Ivan skulle upp och titta på

kyrkogården och då hade de varit och lagt omkull flera gravstenar. Och då gick Ivan och
jag där till klockan tre på morgonen och reste upp de diir stenarna. Då sa jag: 'Nu ska

det bli slut på dettd' . (Oskar Kristansson:13)

Manga andra festplatser hade slagits igen redan tidigare, folkparkernas tid verkade vara ft)rbi.

Under senare år ha olika ftirsök gjorts atl äter fä liv i dansplatsen. Det har dock inte

ft)rekommit några större danstillställningar utan det har varit i privata affangemang som oftast

ägt rum på Kajutan, inomhusdansbanan. Andra aktiviteter som anordnats har varit

loppmarknader, cafeverksamhet och campingverksamhet (Gunnar Andersson:5).

1984 valde idrottsftireningen att arrendera ut festplatsen. Claes Olsson som drev Erir-rgsboda

och som spelade i bandet Claes-Freddys drev festplatsen under en period. Under våren 1987

-sålde Kristianopel GoIF Masten till bolaget Astafort AB och en man vid namn Håkan

Bäckelin drev festplatsen under nägramånader. Efter någon månad kom det dock fram att

Bäckelin var ftirbjuden att driva verksamhet på grund av personlig konkurs och att han därftir

drivit Masten olagligt. Personal hade dessutom inte fåU lön, artister inte ffitt gager o s v.

Tidningamarapporterade om skandalen (Blt 870722). Karlskronadansplatsen Statts ägare

hyrde Masten ettla1tillsammans med en krögare från Kalmar, men det verkade vara svårt att

åter fa liv på platsen.
'.!

' { nio fu, 1995 till2003, ägdes festplatsen av lnge Närenbeck som i sin tur under perioder

hyrde ut lokalerna ftir olika verksamheter. Inge kommer fran Småland och hade tidigare ingen

koppling till varken Masten eller Kristianopel. Han hade varit där på några danser men det var

allt. Hans drom var att få igang dansbanan i gammal stil med chokladhjul, gammeldans mm.

Första aret hade Närenbäck danser på Masten, bland annat med Carina Janek och Kicki

Danielsson men det blev inte den succd han behövde ftir att ffi ihop verksamheten. Niirenbäck
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menade att det var svårt att locka orkestrar till platsen, speciellt eftersom han var ny i

branschen, och att konkurrensen mellan dansbanorna var stor. Innedansbanan Kajutan

renoverade Närenbäck 1996 så den rynnde 1250 personer. Efter atthaprovat med danser

under det ftirsta året kom han ftljande år istället att driva camping på området under

somrarna. En del av de gamla bodarna ft)r lotteri mm byggdes om till stugor och camping

anordnades på gräsområdena mellan byggnaderna §tirenbä ck 05 1202). 1999 arrenderade

Marina och Kjell Storberg området ft)r att driva camping och fester. Marina berättade: "Jag

tyckte det var synd och skam att Masten fick stå och ftirfalla. För att jag k?inner det som'a"tt

Masten är en del av mitt liv, i och med all jagvarit drir så mycket sedan jag foddes." (Marina

Storberg:1 1). Ntir mogendans inte fungerade på grund av konkurrens från dansplatsen i

Eringsboda provade de att anordna disco i inomhusdansbanan ftlr slutna sällskap. Första året

var det svårt att få igång verksamheten på området berättade Marina eftersom området fätt ett

dåligt rykte genom åren. Paret började att köra med "Rockabilly", vilket gick bra och Marina

menade att det kanske hade gått attbyggaupp Masten med hjälp av alrangemang ftir

"motorfolket". 2002 provade de med lite "utlandsaftnar", de hade rysk afton, litauisk afton o s

v. Det var då gratis inträde och det som Marina och hennes man klarade sig på var

serveringen. Familj och vänner ställde upp ideellt som hjälp. I augusti 2002 var de viird ftir

den internationella HD-träffen, genom Harley Davidson club Sweden. Det var fura dagar och

idrottsloreningen hade hand om serveringen. Den offrciella siffran var 2300 motorcyklar,

Marina uppskattar att det var minst det dubbla. Det var HD-klubben själva som hade kontaktat

Marina om att de ville ha träffen just på Masten. Det kom till och med Mc-ft)rare från Japan

som hade kört upp till Sverige fiir att delta. Det anordnades också ett HD-bröllop i Bröms med

kortege till Masten. Efter HD-träffen ville jordägaren dubbla hy.an ftlr området och det ville

inte Marina och hennes man gå med på. Paret avslutade sin tid på Masten med att gifta sig och

ha bröllopsmiddagen på Masten (Marina Storberg:12).

t
p003 köptes Masten av Per-Olof Holtz och Jan Svensson. De är själva uppväxta i östblekinge

och har själva många minnen från festligheterna på Masten. Deras planer är inte att fortsätta

någon verksamhet med Masten utan vill istället bygga bostäder. Planerna på området är idag

att byggnaderna ska rivas och nya bostadshus ska uppftiras. En fornminnesutredning gjordes

under sofllmaren 2005 och rekommendationema var att scenen på något sätt skulle tas tillvara

som ett kulturarv. Vid scenen finns en mängd autografer som påminner om alla de berömda

artister som uppträtt där. Eftersom scenen åir placerad i områdets ena hörna menade ägarna att

scenen kan smälta in i nybyggnationerna på ett bra sätt (Holtz 051128).
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Sommaren 2005 anangerades en Kristianopelfestival av musikföreningen "Bang the drum"

(Blt 050317). Festivalen ägde rum på Kristianopels ftistning och på Masten anordnades

camping under festivaldagarna (www.kristianopelfesti 05l 12l). På detta sätt fortsätter

musik- och dansverksamheten i området, fast genom nya uttryck.

,')
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"Flera insläpp mindre köer", l: Blekinge ltins tidning 810505.

"Masten lämnas öde och tom?, I: Blekinge ldns tidning 870722

Internet

Kristianopel GoIF : s hemsida u*,rv. kri sti anopels goif. corn 0 5 | l2l .

Kristianopelfestivalens hemsida u.qrv. kri stianopeitbstival. se 0 5 l l2l
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Övrigt

Radioprogram, Radio Blekinge, början av 2000-talet. Blekinge museum.

Program - Mastens festplats 1976. Blekinge museum.
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