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Ordnat och förtecknat av Wictor Johansson
Svenskt visarkiv 2018-06-08

Ulla Ohlsson (1931-1995, från 1976 gift Akminton) var musiker och kompositör/textförfattare
verksam i Malmö från 1960-talet och framåt. Hon bodde i stadsdelen Lugnet i Malmö och kallades
följaktligen för ”Ulla i Lugnet”. Hon skrev texter som handlade om människor och miljö i stadsdelen.
Hon tonsatte själv sina texter och samarbetade även med andra kompositörer, bland annat Ulf
Stenquist. Hon skrev visor till olika artister och orkestrar liksom till lokalrevyer och på uppdrag från
föreningar, till födelsedagar, bröllop med mera. Till yrket arbetade hon på lokaltidningen Arbetet.
Ulla i Lugnets arkiv innehåller i huvudsak hennes egna texter, i förekommande fall med tillhörande
noter. Här finns även ett antal amatörinspelningar där Ulla Ohlsson själv spelar och sjunger samt
inspelade lokalradioprogram där hon medverkar. Arkivet innehåller även fotografier och
tidningsklipp som ger ytterligare kontext till Ulla i Lugnets verksamhet.
Kommersiellt utgivna fonogram har placerats i SVA:s skivbibliotek och tryckta texthäften har
införlivats i SVA:s bibliotek. Dubbletter och kopior har gallrats, liksom ett antal ljudband med innehåll
som inte direkt rör Ulla i Lugnets gärning som musiker och kompositör/textförfattare.
Arkivet donerades till Svensk visarkiv av Christer och Carin Ohlsson, son respektive dotter till Ulla i
Lugnet, i maj 2018 och är fritt tillgängligt för forskning. En hemsida om Ulla i Lugnet finns på
https://ullailugnet.wordpress.com/

Innehåll

E Inkomna handlingar
E1 Korrespondens
E2 Handlingar från STIM

F Ämnesordnade handlingar
F1 Handlingar rörande revyn ”Hallo Skåne”
F2 Festtelegram
F3 Personliga handlingar

K Fotografier

L Trycksaker
L1 Tidningsklipp
L2 Övriga trycksaker

M Musikalier
M1 Texter och noter

Z Inspelningar
Z1 Rullband
Z2 Kassetter
Z3 EP-skivor

Serie/Placering

Innehåll

E1 Korrespondens
Arkivkapsel

- Brev till och från Ulla Ohlsson

E2 Handlingar från STIM
Arkivkapsel

- Kontrakt etc.

F1 Handlingar rörande revyn ”Hallo Skåne”
Arkivkapsel

- Programblad
- Tidningsklipp (recensioner)
- Kontrakt
- Repetitionsscheman
- Utbetalningsavier
-Texter

F2 Festtelegram
Arkivkapsel

Författade av Ulla Ohlsson

F3 Personliga handlingar
Arkivkapsel

- Vigselbevis
- Pass
- Program vid UO:s begravning

K – Fotografier
Arkivkapsel

Fotografier dels föreställande Ulla Ohlsson i sällskap med JokkmokksJokke och Owe Thörnqvist m fl, dels porträttfoton på Ulla Ohlsson med
gitarr etc. Registrerade och sökbara i SVA:s fotosamling med
accessionsnummer SVA-bild 6314-6359. Se också bilaga 2.

Serie/Placering

Innehåll

L1 Tidningsklipp
Arkivkapsel

Diverse tidningsklipp, i huvudsak rörande Ulla Ohlssons verksamhet som
kompositör/textförfattare.

L2 Övriga trycksaker
Arkivkapsel

- Vykort
- Reklamfoldrar
- Affisch
- Tidskrifter

M1 Texter och noter
Arkivkapsel

Texter och noter till Ulla Ohlssons egna kompositioner. För
repertoarförteckning, se bilaga 1. Titlarna registrerade och sökbara i
SVA:s databas ”Vis- och låtregistret”.
Innehåller också en pärm med tillfällighetsvisor (festtelegram,
födelsedagsvisor m.m.) samt ett stort antal texter utan angiven titel,
utkast till texter etc. Dessa har inte tagits med i repertoarförteckningen.

Z1 Rullband
SVA:s bandsamling

Registrerade i SVA:s ljudsamlingar med accessionsnummer SVA BC
2322-3231.

Z2 Kassetter
SVA:s bandsamling

Registrerade och sökbara i SVA:s ljudsamlingar som SVA BC 2332-2334
och SVA BB 7730-7739. Kommersiellt utgivna kassetter överförda till
SVA:s fonogrambibliotek, K-serien.

Serie/Placering

Innehåll

Z3 EP-skivor
Arkivkapsel

Provskiva till singel med Jan-Åke Lörqvist som spelar en av Ulla Ohlssons
kompositioner. Kommersiellt utgivna kassetter överförda till SVA:s
fonogrambibliotek, EP-serien.

