
NOMINERING till Årets utställning 2011 
Popstad Lund – 25 år av engagemang
Kulturen i Lund
Utställningsperiod: 30 okt 2011- 13 jan 2013

Popstad Lund är en unik utställning som utstrålar glädje, engagemang och 
delaktighet. Här har Kulturen lyckats med att använda sociala medier och 
delaktighet som en grundsten i projektet. Popstad Lund är en epok, 
minnen, drömmar, en stad, ett fenomen. Det är engagemang och 
entusiasm, hårt jobb, drömmar och ambitioner. Utställningen är en 
mötesplats som knyter ihop historien med nutiden och det som pågår 
på dagens musikscen.

Om utställningen
Mellan 1971 och 1996 var Lund en musikalisk metropol. Hit kom 
världsartisterna och här startade många svenska musiker sin karriär. 
Musik- och artistlivet blomstrade och satte sin prägel på hela Lund och 
påverkade dess utveckling. 

Kulturen berättar denna historia tillsammans med musiker, arrangörer, 
föräldrar, politiker, grannar och alla de som lyssnade och dansade.
Utställningens innehåll bygger på föremål som har lånats in till Kulturen 
från dem som var med. Museet arrangerade speciella insamlingskvällar för 
att få in material till utställningen. Det blev en stor mängd bilder, tidnings-
klipp, biljetter, affischer osv. Större föremål samlades in av Popstad Lunds 
“turnébuss” som åkte runt och hämtade större föremål hemma hos folk. 

Den stora mängd platta föremål som kom in visas i en gigantisk rörlig 
mobil som berättar om engagemang, unga människor, musik och en stad. 
Facebooksidans deltagare har fått önska innehåll i utställningen. De ville 
se miljöer och museet har bland annat skapat en replokal, tonårsrum och 
skivbutik med hjälp av deltagarna i projektet. I en monter visas 
kuriositeterna, som alla har en speciell historia att berätta. Det finns 
intervjuer med de som var med och musik att lyssna på. Utställningen 
rymmer många lager och manar till flera besök. Under utställningsperioden 
guidar personer som var med under perioden. Museet har också pop-
pedagoger i utställningen på helgen.



I en annan del av utställningen är besökaren huvudperson. Här finns en 
scen, kläder och instrument för den som själv vill bli rockstjärna. Scenen 
används också av nutida band.

Titeln Popstad Lund refererar till att Sveriges Radio och radiokanalen P3 
1996 utsåg Lund till Popstad. Det var den första stad som fick den 
utnämningen. 

Motivering: 
Kulturen i Lund har tagit sig an ett initiativ som kommit utifrån och 
tillsammans med över 2500 personer skapat en utställning som berör 
ännu fler. Utställningen är unik genom att den helt bygger på berättelser, 
föremål och kunskap som personer utanför museet bidragit med. Kulturen 
vågar utmana expertrollen, ta delaktighet på allvar och skapa en utställning 
som är relevant för fler än de som var med. Det handlar om mod, 
engagemang, entusiasm, drömmar och nostalgi.

Jag som nominerar är:
Samuel Thelin
Museipedagog
Malmö Museer
samuel.thelin@malmo.se
0734-224125

Bilder: 
Detalj av monter. © Kulturen Viveca Ohlsson 2011
Replokalsmiljö. © Kulturen Viveca Ohlsson 2011
Insamlingskväll. © Kulturen 2011
Band på scen. © Sofie Bergkvist
Besökare i mobilen. © Kulturen Viveca Ohlsson 2011












