Bandsamling efter MEF/MONSAB
Preliminärt förtecknad av Wictor Johansson 2016-12-02
Omfattande bandsamling av inskickade demotaper till Musiketablissemangens förenings
artistföremedling (MEF) och Monsab Musik- och nöjesservice(MONSAB). MEF förmedlade
musikunderhållning till restauranger och andra nöjesinrättningar och var även avtalstecknande part
för arbetsgivarsidan gentemot Musikerförbundet till några år n på 1970-talet. MEF lade ned sin
verksamhet på 1980-talet som då togs över av en av de anställda, Gert Geller, som bildade företaget
Monsab Musik- och nöjesservice.
Samlingen är intressant av flera skäl. Den dokumenterar den ett musikliv som ägnats föga intresse av
musikforskningen. Den upptar musik med coverband, bartrubadurer, singbackshowartister med
mera som ofta ses framträda på kryssningsfärjor, krogar, semesterorter, stadshotell med mera.
Särskilt imponerande är den stora samlingen av inspelningar med barpianister. MEF/MONSAB
satsade bland annat på att utbilda barpianister som varit särskilt efterfrågade. Samlingen ger också
en bild av utländska artisters verksamhet i Sverige. Inte minst barpianisterna rekryterades från
Östeuropa under många år.
Samlingen är preliminärt förtecknad och behöver sorteras och registreras noggrannare. Nuvarande
ordning bygger på att inspelningarna sorterats efter uppskattad genre/kategori och efter tyå av
ljudbärare.
Samlingen donerades till Svenskt visarkiv av Gert Geller hösten 2016 och är fritt tillgänglig för
forskning. Eventuellt kommer mera material (affischer, foton, korrspondens, kontrakt m.m.) doneras
vid senare tillfälle. Det vore också värdefullt att intervjua Gert Geller för bättre förståelse av
samlingens proveniens.

1. Inspelningar, ej utgivna
CD-R
Visa/Trubadur/Singer songwriter
Pianoentertainers
Coverband/Dansband
Singback/En- & tvåmansband
Diverse underhållningsmusik

Vol. 1
Vol. 2
Vol. 3-5
Vol. 6
Vol. 7-8

Kassettband
Coverband/Dansband
Pianoentertainers
Singback/En- & tvåmansband
Trubadur/Visa/Singer songwriter
Diverse underhållningsmusik + ej kategoriserade band

Vol. 9-14
Vol. 15-22
Vol. 23-25
Vol. 26-29
Vol. 29-30

Vinyl
Privatinspelat & provpressningar, ej kategoriserade

Vol. 31

Övriga format
DAT-band, Minidisc & rullband. Ej kategoriserade

Vol. 32

2. Inspelningar, utgivna
Kassetter, Svenskt, ej kategoriserat
CD & Vinyl, Svenskt, ej kategoriserat
Kassetter, utländska artister, ej kategoriserat

Vol. 33-34
Vol. 35 (1 flyttkartong)
Vol. 36

3. Film
VHS + DVD, outgivet, ej kategoriserat
VHS + DVD, utgivet, ej kategoriserat

Vol. 37-38 (flyttkartonger)
Vol. 39-40 (små kartonger)

4. Övrigt material (ej ljud och film)
Korrespondens m.m.
Bokföring, hårddiskbackuper m.m. (okänt lagringsformat)

Vol. 40-41
Vol. 42

