
redovisning av  
 

LÅNGEDPROJEKTET - BRUK 2021 
 

en historia om eldsjälar, mångfald och samarbete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. BAKGRUND OCH SYFTE 
 
Långedprojektet är en ideell förening som bildades 2014 i samband med att Rexcell lade ner pappersfabriken i 
Dals Långed. Föreningens mål har varit att dokumentera och berätta historien om fabriken och dess 
omgivningar, samhället Dals Långed. Vi har givit ut två böcker, genomfört flera utställningar och konserter och 
BRUK 2021 är tänkt att vara finalen i vår berättelse. 
 
1.1 Konst och musik, är det nödvändigt? 
 
Konst och musik har i alla tider varit en omistlig del i människors liv. Vi delar ett universellt behov av att vilja 
undersöka, försöka förstå dom stora sammanhangen, att få uttrycka oss och låta oss beröras, hänföras och 
påverkas av kulturuttryck. 
Konst och musik är en del av livet, inte något vid sidan av som kan exkluderas. 
BRUK 2021 tar avstamp i historien om hur två brukssamhällen blev ett, hur konst och musik blev en lika 
självklar och viktig del av ett samhällsbygge som att jobba på ortens fabriker, att skaffa sig en utbildning och att 
få mat på bordet. Projektet berättar historien om vad som skedde när människor möttes i en miljö där allt var 
ett oskrivet blad, när samarbete och mångfald blev framgångsfaktorer och när eldsjälar förverkligade sina 
visioner. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med BRUK 2021 var att utgå från begreppen samarbete, mångfald och eldsjälar där slutmålet var en 
konst och musik föreställning i den nedlagda pappersfabriken vid Rexcell i Dals Långed. Vi ville skapa ett 
evenemang med hög konstnärlig kvalité och originalitet som riktade sig till en bred publik. 
 
1.3 Den första idén - Samarbete  

 
Idén till BRUK 2021 började växa fram hösten 2019 då Långedprojektet genomförde ljudutställningen 
"Retrospektiva ljudmiljöer" på Rexcell samtidigt som konstnärsgruppen KÅDA inom ramen för Gothenburg 
design festival genomförde konstinstallationen "Fake empire". Detta något slumpartade samarbete gav 
mersmak och tillsammans nådde vi en stor och mångfacetterad publik där en del hade rötter i, och/eller hade 
jobbat på fabriken, medan andra var studerande vid Steneby. Det blev en mix av ortsbor och konststuderande 
och ett möte mellan ung och gammal. Fabriksmiljö mötte moderna konstuttryck och människor "utsattes" för 
oväntade och oförutsägbara möten. 



Här föddes idén till BRUK 2021 och vi började gräva i historien om vad som gjort den lilla orten Dals Långed till 
ett regionalt kulturcentrum. 
 
1.4 Upptäckter i arkiven 
 
”Vid en konsert i Stockholms konserthus på 60-talet inträffade denna egendomlighet: Konsertens dirigent var 
Öivin Fjeldstad, i orkestern spelade Ester Näslund, konsertens pianosolist hette Arne Torger och närvarande var 
dåvarande orkesterchefen Allan Stångberg vid Sveriges Radio. Alla med anknytning till Dals Långed.” (Ur boken 
Gamla Steneby del 1) 
 
Fyra musiker från samma bruksort som nått den absoluta toppen möts av en slump i Stockholms konserthus på 
60- talet. Hur är det möjligt? 
I de kraftigt expanderande samhällena Mustadfors och Långed vid förra sekelskiftet sker snabb utveckling då 
folk från när och fjärran anställs vid fabrikerna. Ett starkt kultur och musikliv är under framväxt trots (eller tack 
vare) enkla och fattiga förhållanden.  
 
(Ove Magnusson oboist vid operan i Oslo och Norrköpings symfoniorkester samt Margaretha Svan, pianist 
under många år hos Göteborgs symfoniker är två andra musiker som nått toppen under samma tidsperiod) 
 
1.5 Eldsjälar 

 
IOGT Logen ledstjärnan som bildades år 1900 var central för den kulturella utvecklingen och här spirade 
musiklivet under 1900 talets först hälft. Den lilla hornmusiksextetten växte till en blåsorkester som under Carl 
Oscar Åströms ledning utvecklades till en salongsorkester. En annan blåsorkester fanns vid Mustadfors bruk 
och leddes av Martin Fjeldstad. Dessa båda musikkårer slogs så småningom samman till Mustadfors musikkår 
och dessa miljöer utgör rötterna till alla de namn som nämns ovan. 
Erland Borglund och Josef Andersson, grundare av Stenebyskolan som idag bedriver konstnärliga utbildningar 
på universitetsnivå, startade på 1920- talet föreläsningsserier i IOGT logen ledstjärnans lokaler.  
 
1.6 Mångfald 

 
Ovan nämnda eldsjälar var alla inflyttade från andra delar av landet (och Norge). I en expansiv miljö gynnades 
mångfald och samarbete och bidrog till den snabba och starka samhällsutvecklingen. Konst, musik och kultur 
var en naturlig del av detta framväxande samhällsbygge och hade sin självklara plats bland människor. 
 
2. GENOMFÖRANDE i kronologisk ordning 
 
November – dec. 2019 
 
Från skissboken: Symfoniorkester möter jazztrio i fabriksmiljö. Konst möter musik. 
 
Med detta som utgångspunkt började vi leta medverkande och samarbetspartners. Rexcell, vars ledning hela 
tiden varit tillmötesgående i de projekt vi genomfört på fabriken ställde sig även positiva till denna idé.  
 
2.1 Upprätta samarbeten – Musik 
 
Hösten 2019 användes till att expandera idén med att låta konst och musik mötas i fabriksmiljö. Kontakter togs 
med två symfoniorkestrar, en svensk och en norsk som båda tackade ja till att medverka. Kontakter togs också 
med en jazztrio från Malmö (men med rötter från Dals Långed) som också tackade ja till medverkan. Av de 
båda symfoniorkestrarna valde vi så småningom att samarbeta med Östfold symfoniorkester från Norge 
mycket tack vare en bra personkemi med den konstnärlige ledaren som precis som vi brann för samarbeten 
över genre- och landsgränser. På den musikaliska sidan kompletterade vi med lokala musiker som skulle vara 
en bro och katalysator mellan jazztrio och symfonisk orkestermusik, 
 
 
 
 



Januari – feb. 2020 
 
2.2 Samarbeten konst 
 
Stenebyskolan, som haft en enorm betydelse för samhällets kulturella utveckling, var en självklar aktör att 
samarbeta med. Mötesplats Steneby, vars syfte är att vara ett nav mellan Steneby, lokalsamhället och företag 
kontaktades, och vi inledde samtal med Anders Lindgren i syfte att få konstnärer och studerande från Steneby 
att medverka. Vi bollade idéer över telefon och planerade en träff med studenter från Steneby under början av 
Juni 2020 för att söka deltagare till BRUK 2021. 
Vi rekryterade Jörgen Moberg, alumn från Steneby, och som också deltagit i tidigare projekt tillsammans med 
Peter Halvordsson. 
 
2.3 Fler samarbeten 
 
Vi kontaktade och föreslog samarbeten med IOGT, Studieförbundet Vuxenskolan och Bengtsfors kommun. Vi 
sökte projektstöd från Dalslands sparbank, Västra Götalands regionens kulturnämnd, Nordisk kulturfond och 
Kulturrådet.  
 
Sedan förändrades i ett slag allt när vi gick in i Mars 2020 då Sverige och världen drabbades av 
coronapandemin. 
 
2.4 Coronapandemin 
 
Mars – juni 2020 
 
Medan allt kulturliv stängdes ner och vi uppmanades hålla avstånd fortsatte arbetet med BRUK 2021. Mötet 
med Steneby studenter som var planerat till Juni ställdes in. Alla fysiska möten ersattes av digitala dito. Två 
preliminära tider för konsert bestämdes där utvecklingen av pandemin var avgörande för vilket tillfälle som 
passade bäst, antingen maj 2021 eller sept. 2021. 
Allt arbete med projektet f o m nu skedde under en världsomfattande pandemi med alla hänsyn som måste tas 
kring detta faktum. I juni 2021 stod det klart att våra samarbetspartners och finansiärer blev Studieförbundet 
Vuxenskolan, Bengtsfors kommun, Rexcell och Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Vi kunde nu definitivt 
trycka på ”kör” knappen! 
 
2.5 Repertoar 
 
Juli – dec 2020 
 
Det musikaliska temat för BRUK 2021 var att jazz skulle möta ”klassisk” orkestermusik och Peter Halvordsson, 
projektledare för BRUK 2021 skulle skriva ett orkesterverk som skulle framföras av Östfold symfoniorkester. 
Kompositionen är i gränslandet mellan jazz och nutida konstmusik. Detta orkesterstycke ”Three modes of 
beeing” samt kompositioner framförda av det lokala bandet Now and then skulle utgöra katalysator och ”bro” 
mellan jazz och orkestermusik. 
 
2.6 Fastställande av medverkande 
 
Efter att pandemin omöjliggjort fysiska möten med studerande på Steneby togs kontakt med konstnärsgruppen 
KÅDA som projektledaren Peter Halvordsson tidigare samarbetat med. Efter att KÅDA tackat ja till medverkan 
fanns nu en komplett lista med medverkande: 
 
MUSIK 
Östfold Symfoniorkester NORGE 
Per Oscar Nilsson trio MALMÖ 
Now and Then DALS LÅNGED och MELLERUD 
Peter Halvordsson, Stefan Halvordsson, Albin Halvordsson, Tommy Christenssen, Kirsti Aasum. 
 
 



KONST 
 
KÅDA, konstnärskollektiv STOCKHOLM med rötter i Stenebys konstnärliga utbildningar 
Jörgen Moberg DALS LÅNGED med rötter i Stenebys konstnärliga utbildningar 
 
2.7 Komposition 
 
Under sista halvåret 2020 slutfördes arrangering och komposition av två kompositioner som skulle framföras av 
Östfold symfoniorkester och pga. ett kraftigt försämrat pandemiläge i slutet av 2020 bestämdes att 
slutkonserten skulle flyttas fram till 18 september 2021 
 
2.8 Coronapandemin - Väntans tider och fler samarbeten. 
 
Januari – maj 2021 
 
När vi gick in i 2021 såg läget mörkt ut när det gällde coronapandemin och dess effekter på kulturlivet som 
under ett helt år i princip omöjliggjort musikutövande och konserter. Arbetet fortskred ändå och noter 
levererades till den norska symfoniorkestern. KÅDA levererade en idé´ med verket ”It´s a gamble” som skulle 
interagera med konserten. 
I mars blev vi en av deltagarna i GIBCA extended och fick ytterligare en samarbetspartner/sponsor med 
Föreningen Norden. BRUK 2021 kom också att ingå i Bengtsfors kommuns 50 årsfirande, ett evenemang som 
växte och som involverade flera residens i Västra Götalandsregionens program för regional kulturutveckling 
Musiknod Dalsland. Ett festivalliknande program för orten Dals Långed (den 18 september) var under 
konstruktion och skulle komma att växa och få stor betydelse för BRUK 2021. 
Coronaläget omöjliggjorde dock för Östfold symfoniorkester att repetera, men i täta kontakter med den 
konstnärlige ledaren bestämdes att vi skulle vänta och se, med förhoppning att situationen skulle förbättras. Vi 
hade också en plan B och C i beredskap om coronaläget inte förbättrades snabbt nog. 
Projektet började marknadsföras via hemsida och sociala medier hela tiden med brasklappen 
”coronapandemin”. Fortfarande i maj 2021 var det omöjligt för större orkestrar att repetera och publika 
evenemang med fler än 8 personer var ej tillåtet 
 
Mailkonversation 4 maj mellan Peter Halvordsson och Rune Halvorssen- konstnärlig ledare Östfold 
symfoniorkester: 

Hei Rune! 

Följer med spänning vad som händer i Norge med vaccinering och corona och hoppas verkligen att ni kan börja 
repetera snart. Här i Sverige har vaccineringen nått mycket långt. Vi har påbörjat sista fasen och jag har själv fått en 
spruta. Jag tror att ett vaccinintyg kommer att bli en biljett till att kunna mötas över landsgränserna. Ur svensk 
synvinkel ser det mycket realistiskt ut att kunna genomföra BRUK 2021 med ett publikantal på 300 personer i 
september. Hoppas det öppnar upp sig för er också (som ju har mycket, mycket lägre smittspridning än Sverige). Jag är i 
startgroparna för att gå ut med bred marknadsföring nu men "trycker inte på knappen" förrän ni gjort bedömningen 
att 18 sept. är genomförbart, 

Jag skissar på ordningen på programmet men känner redan nu arr Norsk Rapsodi nr 2 är ett givet slutnummer! 

MVH Peter Halvordsson 

Juni – juli 2021 
 
2.9 Ljusning i coronamörkret 
 
I början av Juni började corona situationen förbättras och plötsligt kändes det som om allt skulle gå att 
genomföras som planerat. Även i Norge fanns nu möjligheter för symfoniorkestern att träffas, vilket dom inte 
gjort på ett helt år. Efter ett års ”standby läge” gick nu projektet in i ett skede av förvekligande. 
 
 
 
 



Prövar akustiken på Rexcell 

2.10 Repertoar och detaljplanering 
 
Efter ett besök på Rexcell midsommaraftonen 2021 började repertoar och konsertinnehåll struktureras. 
Lokalens katedralliknande akustik utgjorde inspirationskälla för repertoarvalet och flera av kompositionerna var 
skrivna med tanke på lokalens akustik. Jag vick ett definitivt tummen upp från Östfold symfoniorkester och nu 
var det bara att köra på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resten av juni och juli ägnades åt detaljplanering av projektets alla delar: teknik, marknadsföring, repertoar, 
repetitioner, konstinstallationerna och volontärer som kunde hjälpa till med kringuppgifter, t. ex Dals Långeds 
utvecklingsråd som bidrog med logistik och arbetskraft. Hela tiden med en gnagande känsla av oro när det 
gällde coronapandemins utveckling. Men nu var allt klart för ett genomförande. 
 
2.10 Ett rejält bakslag 
 
I mitten av juli drabbades projektet av ett rejält bakslag då Rexcells ägare DUNI Group deras huvudfinansiär 
Willis Towers pga. försäkringsskäl ej tillät projektets genomförande på Rexcell. Detta kom som en blixt från klar 
himmel och vi kontaktade genast två alternativa spelplatser om Rexcell ej skulle vara genomförbart. Dessa var 
Dalsland center i Håverud och Not Quite i Fengersfors. Jag tog personlig kontakt med VD på Rexcell och HR 
ansvarig på Duni Group för att om möjligt få en omvärdering av deras beslut. 
 
Augusti – sept. 2021 
 
2.11 Ytterligare bakslag 
 
I början av augusti blev skillnaderna i coronahanteringen mellan Norge och Sverige tydliga. Gränsrestriktioner 
gällde fortfarande vid norsk svenska gränsen. I Sverige var läget fortsatt ljust och det var numera tillåtet med 
300 personer inomhus vid publika evenemang men i Norge var läget så besvärligt fortfarande att Östfold 
symfoniorkester tvingades säga nej till sin medverkan. Detta pga. fortsatta gränsrestriktioner och svårigheter 
att repetera tillsammans. Efter 1,5 års planering varav mer än ett år under en världsomfattande pandemi så 
verkade alltihop stupa på mållinjen. 
 
Mejl 4 aug: 
 

Hej Peter, 
 

Min ständiga optimism rundt BRUK 2021 har nu förvandlats till en sorts blandning av förtvivlan och apati. Det är rakt ut 
sagt omöjligt att förhålla sig till restriktioner (och färger på kartan) som koronaviruset säter i gång här i världen. Det 
tycks inte vara nåt problem för mig som privatperson att resa mellan Norge och Sverige, men för en hel orkester (som 
inte har musiken som yrke) är det forfarande MYCKET svårt att resa fram och tillbaks inom en kort tidsperiod. Detta på 
grund av olika nivå av vaccinering, och testregimen på den norsk gränsen. 

 

Mejl  från konstnärlig ledare ÖSO, Rune Halvorssen 11 
juni: 

Hej, Peter! 
 

Nu verkar det vara lite ljusning i skogen! Vi 
genomförde sektionsrep i går, där jag hade ett 
urval av blåsarna, och konsertmästaren hade det 
samma med stråkarna. Kommande torsdag 
planerar vi faktiskt att spela tutti, och då känner 
jag mig ganska säker på att vi skall vara 
musikaliskt presentabla den 18. september. Om 
inte det vänder igen med tanke på pandemin, ser 
det bra ut vidrörande genomförandet av Plan A! 

 
Jag har några frågor om noterna, jag samlar ihop 
dom och skickar i eget mejl. 

 
Bästa hälsningar, Rune Halvorsen 

 



Råmaterial till Its a Gamble, hämtat från de djupa dalsländska skogarna. 

Det råder heller ingen tvivel om att dessa utmaningar gör det svårt att komma i gång med det frivilliga orkesterlivet 
igen: många vågar inte vara med i konceptet som skall ta oss över gränsen och till Dals Långed. Några vågar inte att 
spela tillsammans med andra överhuvudtaget. 
Genom kommunikation med orkesterns styrelseledamot, Barbro Kvaal, den senaste vecken, måste jag därför meddela 
att vi inte formår att komme till er i september. Det gör mig ledsen och ont att säga så, men vi kommer inte att klara av 
att ha en spelbar orkester på den svenska sidan av gränsen i september. 
 

2.12 Omstart 
 
I mitten av augusti verkade läget hopplöst. Allt var genomfört och det enda som återstod var sluteventet den 
18 september. Förutom problem med konsertlokal och att den norska symfoniorkestern var ute ur leken dök 
fler hinder upp. Bengtsfors kommuns 50 års firande ställdes också in pga. ett återigen försämrat coronaläge.  
Det enda positiva som hände var att Duni Group omprövade sitt beslut och nu lät oss genomföra BRUK 2021 på 
Rexcell! 
Vi bestämde oss då för att göra en mindre version som visade projektets huvudidé; att låta konst och musik 
mötas i fabriksmiljö. 
 
2.13 Något nytt växer fram 
 
I slutet av augusti börjar ett nytt samarbete växa fram. Västra Götalandsregionens program för regional 
kulturutveckling Musiknod Dalsland kontaktade BRUK med frågan om deras residens skulle kunna ingå i en 
festivalkväll den 18 september på Rexcell. Eftersom BRUK handlar om samarbete så tackade vi självklart ja och 
en gemensam festivalkväll började planeras med en nedbantad version av BRUK 2021 och Musiknod Dalslands 
residens med avantgarde metal bandet Maulén, folkmusikduon Aigua och liveslöjdare. 
 
Sista månaden ägnades åt att utveckla detta samarbete vars mål var en festivalkväll på Rexcell. BRUK 2021 blev 
samordnare för hela idén och spindeln i nätet i kommunikationen med Musiknod Dalsland, deras producenter 
och akter, samt ljud och ljustekniker. 
 
2.14 It’s a gamble  
 
I september införskaffades timmer till KÅDA´s installation It´s a gamble. Detta gjordes möjligt tack vare Jonas 
Eriksson på Dalslands flis som fraktade 12 massavedsstockar till Rexcell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.15 BRUK 2021 preview 
 
Vi tvingades till ändringar vad gäller BRUK 2021 i sista stund. Östfold symfoniorkesters medverkan fick skjutas 
på framtiden och vi beslöt därför att även pausa Per Oscar Nilsson trios deltagande. Istället lades all kraft och 
tid på samarbetet med Musiknod Dalsland. BRUK 2021 blev en av tre delar i Festivalkväll på Rexcell. 
 
 
 



2.16 Festivalkväll på Rexcell – BRUK 2021 preview, Maulén, Aigua och liveslöjdare. 
 
Efter en månads turbulens började något nytt växa fram. BRUK 2021 (preview) blev ett av inslagen i 
Festivalkväll på Rexcell. Vi blev samordnare och spindeln i nätet för de nya akter som skulle in på Rexcell och vi 
möjliggjorde evenemanget tillsammans med producenterna Helen Smitterberg, Jonathan Björk, Emma 
Johansson och Jonathan Malm. 
Vi använde oss av stora delar av fabriken där den ena av de stora hallarna disponerades av avantgarde metal 
bandet Maulén och den andra av BRUK, Aigua (en worldmusic duo som spelad katalansk musik) och slöjdare. 
Dalslands foodtruck serverade mat och dryck under kvällen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenbygge och förberedelser inför konsert 
 
2.17 Press och marknadsföring 
 
Pga. osäkerheten kring corona och de många ändringar i  
ursprungsprogrammet som detta medförde under sommaren 2021 
var det först då Festivalkväll på Rexcell spikades som vi brett kunde 
marknadsföra evenemanget. Hemsidan och facebooksidan hade  
funnits länge, uppdaterade med senaste informationen, och några  
veckor före konsert gick vi ut med annonser och pressrelease i 
lokalpressen. Vi bestämde oss för att ha gratis entré och max 50  
personer i publiken då entrén var fri för Musiknod´s akter.  
Studieförbundet vuxenskolan hjälpte till med biljettförsäljning och 
vid entrén. 
 
2.18 Festivalkväll på Rexcell 
 
BRUK 2021  genomfördes till slut den 18 september och  
bestod av tre delar: 
     
1. Ljudinstallationer och en utställning av Långedprojektets                  Upphängning av timmer i fabrikstaket 
tidigare bokutgivningar och utställningar mötte publiken på dess  
väg mot de två fabrikshallarna. 
2. Verket It´s a gamble av KÅDA var placerat i fabrikshallarna och interagerade med scenerna. 
3. En konsert genomfördes där ett stort fokus låg på att samverka med lokalens akustik. 

 
Konserten blev mycket uppskattad av en fullsatt publik. Ett stort arbete lades ned på att skapa en upplevelse 
från att besökaren klev in i lokalen till dom nådde de båda konserthallarna.  
Efter BRUK fortsatte kvällen med Aigua och liveslöjdare och avslutades med Maulén. 
Festivalkväll på Rexcell besöktes av uppskattningsvis 120 – 150 personer. 
 
 
 
 



Foton från kvällen den 18 sept. Det mesta på förberedelser inför konsert men några är från konserten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Its a gamble – konstinstallation                                                   Slöjdare och folkmusiker                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
Ljussättning och förberedelse fabrikshall 1: BRUK 2021       Ljussättning fabrikshall 2: Maulén 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
BRUK 2021                      BRUK 2021 inledning 
 
 



2.19 Utställning 
 
Söndagen den 19 september hölls en utställning av Långedprojektet och Its a gamble av KÅDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Its a gamble dagen efter konserten  
 
 
 
3. SAMMANFATTNING OCH SLUTORD.                                                    BRUK 2021 med It´s a gamble 
 
3.1 Måluppfyllelse                                                                                          
 
Målet med BRUK 2021 var att genomföra ett kulturevenemang där konst och musik skulle mötas i fabriksmiljö. 
Vi skulle ta avstamp i historien genom att hylla begreppen eldsjälar, mångfald och samarbete och vi hade ett 
brett samarbete som omfattade konstnärsgruppen KÅDA från Stockholm, jazztrion Per Oscar Nilsson från 
Malmö, Östfold symfoniorkester från Norge samt lokala musiker och konstnärer. 
BRUK 2021 genomfördes under en världsomspännande pandemi som helt kom att prägla projektet. Trots detta 
genomförde vi allt enligt plan och var i juli, två månader före konsert, helt i fas och redo att genomföra eventet 
enligt urspungsplanen. I början av augusti när smittspridningen tar fart igen meddelade Östfold 
symfoniorkester att deras deltagande omöjliggjordes pga gränsrestriktioner och de inte tilläts repetera. Vi 
beslöt då att göra en nedbantad version av BRUK 2021 och inledde i stället ett samarbete med Västra 
götalandsregionens residens för populärmusik, slöjd och folkmusik; Musiknod Dalsland. 
 
3.2 Slutresultat. 
 
BRUK 2021 blev till slut precis det vi angett i vår målsättning: Ett kulturevenemang av hög konstnärlig kvalité 
präglat av begreppen eldsjälar, mångfald och samarbete.  
Speciellt det förstnämnda präglade de sista veckorna då projektet på mycket kort tid blev något annat än 
ursprungsplanen. Istället för att ge upp så tog vi tillvara på vår längtan efter musik, konst och kulturupplevelser. 
Med kraft och beslutsamhet, som visserligen präglades av ett visst kaos och kommunikationsproblem, gjordes 
enorma ansträngningar för att få till det som kom att bli Festivalkväll på Rexcell. Alla ändringar vi tvingades 
göra i sista minuten krävde verkligen eldsjälar och samarbete och slutresultatet präglades verkligen av 
mångfald då konst mötte musik, slöjd mötte folkmusik och avantgardemetalbandet Maulén avslutade en 
oförglömlig festivalkväll på Rexcell.  
 
3.3 Epilog. 
 
Vi har inte gett upp tankarna om att låta jazz och symfoniorkester mötas i fabriksmiljö och har fortfarande 
kontakt med Östfold symfoniorkester och Per Oscar Nilsson trio. Vi har också fortlöpande kontakt med 
Musiknod Dalsland och deras residens om ett ev. framtida samarbete. Tankar finns om en årligt återkommande 



festival i Rexcells fantastiska lokaler. Detta vore i så fall en fantastisk utveckling av BRUK 2021 och en ytterligare 
förstärkning av Dals Långed som ett regionalt kulturcentrum. 
 
Medverkande i Långedprojektet BRUK 2021 den 18 september: 
 
Now and then 
Stefan Halvordsson gitarr, Albin Halvordsson kontrabas, Tommy Christenssen piano, Peter Halvordsson 
trummor. 
Jörgen Moberg – ljudinstallationer, percussion 
KÅDA – J.P Wallner, Rasmus Alexander, Alvaro Ambúru 
Lena Waldau Långedprojektet 
Lena Grönlund Långedprojektet 
 
Tack till: 
Dals Långeds utvecklingsråd – för lån av stolar 
Dalslands flis – för lån av timmer 
Sören Oksvold SO Fastighetsvård - för lån av skylift 
 
Projektledare, samordning Musiknod Dalsland och komposition 
Peter Halvordsson Långedprojektet 
 
Samordning/scenbygge 
Stefan Halvordsson 
 
Ljud/ljus 
musical images 
 
Medverkande Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling Musiknod Dalsland: 
 
Maulén 
Carlos Ibarra – gitarr, Stefan Johansson – trummor, Carlos Sepulveda – gitarr, Sakarias Westman – sång , Marie 
Wefring – sång, Mikael Tuominen – bas 
Aigua  
Lies Hendrix, durspel, Belgien och Joan Peiró Aznar, gitarr och sång 
Liveslöjd 
Hedvig Flärdh, Jenny Soddu och Thobias Bågmark  
 
Emma Johansson – folkmusikkonsulent 
Jonathan Malm – slöjdkonsulent 
Helen Smitterberg – producent 
Jonathan Björk – producent 
 
Mat 
Foodtruck Dalsland 
Biljetter 
Anna Sara Bjaaland – Studieförbundet vuxenskolan 
Ljud/ljus Maulén 
Ljudmakaren  
  
 
 
 
 
 
BRUK 2021 ingick i GIBCA Extended 
 
Hemsida: https://langedprojektet.se kontakt: 0761-347958 e post: info@musicalimages.se 


