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20tal/Betänkande med förslag till förordning med tulltaxa - SOU 1927:20.txt:amatörfotografier avsedda albumen i tillverkningsavseende äro likställda med
20tal/Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården. Historik, memorial angående minnesvårdens nuvarande ståndpunkt, utländsk lagstiftning
samt bilagor - SOU 1922:11.txt:amatörpriser torde icke vara möjligt för en offentlig samling, allraminst med
20tal/Betänkande med utredning och förslag angående statstjänstemännens bisysslor - SOU 1928:14.txt:amatörarbete, som personer kunna
20tal/Folkomröstningsinstitutet i Nordamerikas Förenta Stater - SOU 1923:8.txt:amatörtävlingar
20tal/Förslag till strafflag, allmänna delen, samt förslag till lag angående villkorlig frigivning jämte motiv - SOU 1923:9.txt:amatörfiske i
20tal/Statistiska undersökningar angående åttatimmarslagens och bagerilagens verkningar - SOU 1925:45.txt:amatörarbete, som
20tal/Tryckeri- och pappersförädlingsindustri i Sverige - SOU 1925:6.txt:Amatöralbum*
20tal/Tryckeri- och pappersförädlingsindustri i Sverige - SOU 1925:6.txt:Amatöralbum»
20tal/Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande - SOU 1922:8.txt:amatörfrågor gälla för de olika idrottsgrenarna respektive specialförbunds bestämmelser, liksom även respektive
specialförbund äro högsta instans i
20tal/Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande - SOU 1922:8.txt:amatör-, rekord-, mästerskaps- och märkesbestämmelser samt tävlingsregler. Överstyrelsen äger därvid rätt att
vidtaga ändringar i de
20tal/Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande - SOU 1922:8.txt:amatör-, rekord-, mästerskaps-, medalj- och märkesbestämmelser samt tävlingsregler. 1
20tal/Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande - SOU 1922:8.txt:amatörfrågor och övervakar såsom sådan
20tal/Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande - SOU 1922:8.txt:amatörbestämmelser, föreningsstadgar
20tal/Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande - SOU 1922:8.txt:amatörbestämmelser, föreningsstadgar, riksförbundets årsbok m. m. ävensom för anskaffande och underhåll av
bibliotek;
20tal/Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande - SOU 1922:8.txt:amatörbestämmelser. föreningsstadgar, riksförbundets årsbok m. ni.,
20tal/Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande - SOU 1922:8.txt:amatörer och professionella idrottsmän uppehälles med stränghet. I varje fall är det uppenbart, att statsunderstöd
20tal/Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande - SOU 1922:8.txt:amatöridrott. D å denna ändring genomfördes, framhölls av många bland dess för e s p r å k a r e , att kommunerna
kunde antagas vara villiga att med de influtna skattoinkomsterna understödja de idrottsgrenar, som vore i behov
20tal/Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande - SOU 1922:8.txt:amatör-, rekord-, mästerskaps- och
20tal/Yttranden i anledning av Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen. - SOU
1929:30.txt:amatörs eller dilettants famlande försök efter vissa
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:Amatörteatern
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteaterverksamheten under senare åren
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:Amatörteaterns närmande till det folkliga bildningsarbetet är ett tecken på att teaterns
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteaterföretag av lokalt
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörrörelse, som under årens lopp alltmer centraliserats och givit upphov till större
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteatrar, som framföra en litterär repertoar inför ett mindre auditorium
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteatern just nu håller på att genomgå och som måste ses som en parallellföreteelse till de aktuella rörelser i utlandet, för
vilka ovan redogjorts. Även i
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteaterverksamheten och
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:Amatörteaterns intresserade krafter ha välvilligt ställt sig i publikorganisationernas tjänst. På några platser, t. ex. Halmstad
och Kristinehamn, ha i
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörer, synes någon betänklighet ej finnas mot att acceptera denna
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:AMATÖRTEATERN.
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörsällskap
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:Amatörverksamheten, som sedan gammalt haft sin
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteaterverksamhet, som kombineras med studier i dramatik, talteknik och andra
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:Amatörteatern, som i stor utsträckning verkar mitt i hjärtat av
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörverksamhet med allt fastare band knytes till det
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteaterns alla avarter.
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörverksamhet, som här är tal om, torde även på ett mera
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteatern.
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteater, som glädjande nog för varje år tillvunnit sig allt mer popularitet
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörerna själva som bland den stora publiken. Vid sidan av
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteaterverksamhet existerar emellertid en
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteatertyper, alltifrån de halvprofessionellt arbetande revybanden till de mera anspråkslösa sällskapen inom loger och
ungdomsklubbar, som ännu dröja vid den äldre repertoaren av sällskapsbagateller
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörbandens verksamhet blir kringskuren
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteatern att det erhålles ett centralt organ, som kan verka
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteatern såsom en kulturform. Den inom Arbetarnas bildningsförbund
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteaterrepertoar sökt sprida intresset för den ideellt inriktade amatörteatern. Det amatörteaterförbund, som genom
sammanslutning
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteaterns vidare utveckling i
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteatern,
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörteaterns förfogande i instruktionsarbetet. Tillfälligt disponibla krafter vid de statsunderstödda teatrarna böra genom det
nya amatörteaterförbundets försorg kunna utsändas såsom instruktörer och härvid medverka vid kurser, som anordnas antingen
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörföreställningar, varvid avgifter upptagas blott i ändamål att täcka lokalutgifter o. d. skola vara underkastade
koncessionstvång. Så snart ett större antal

30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörer. Framför allt böra flera än
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörer torde komma att hänskjutas till teaterrådets prövning. T det hela taget torde intet tvistigt fall
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörer. Såsom amatörrörelsen för närvarande utbreder sig, kan det vara av vikt,
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörhåll,
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörerna själva genom en kontakt med elevskolan skulle få
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörer, lärare, präster, politiker, föreläsare. För studerande av denna icke
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörer. Stycket kan således spelas endast
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörgrupper jämte några platsmusiker. Dessa lokala krafter måste
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörerna torde numera organisatoriskt icke bereda några svårigheter, sedan amatörernas centralstyrelse i Stockholm kommit till
stånd och
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörmötet i Wendelsberg. Blir produktionsutskottet ett livskraftigt teaterföretag
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörgrupperna och kontrollera deras arbete med den utdelade
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatöruppgifterna sammanhållas gruppvis, räcker det sedan med
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörerna. För att få möjlighet till dylik samrepetition
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörer och yrkesskådespelare bli möjligt att åstadkomma större teatraliska föreställningar än som eljest kan bjudas
landsortspubliken, moderna pjäser med stor personal, inslag av talkörer, musik, sång, dans och statisten.
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörer och ett naturligare intresseutbyte mellan dem. Kostnaderna för de lokala krafternas arbete bör givetvis komma
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:21.txt:amatörer,
30tal/1933 års teaterutrednings betänkande. - SOU 1934:3.txt:amatörteaterverksamheten och framför allt på vad Andelsföreningen
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskefrågan enligt deras mening bör verkställas.
Skälen för detta
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarenas antal till följd av motorbåtstrafikens
utveckling och campinglivets utbredning undan för undan stegrades. Särskilt gällde detta Mälaren. Under
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena. Yrkesfiskarena vågade därför numera ofta
icke taga större
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare, som ansåge sig vara på allmänt vatten.
Resultatet bleve, att
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena finge något intresse för fiskets
förkovran. De sökte endast fånga så mycket som möjligt, och av fruktan för att andra
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarenas allt mera överhandtagande i vissa delar
av denna
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskeklubbar och amatörfiskeföreningar, som då bleve
ensamma h e r r a r på
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket, som med
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskets stora sociala och etiska betydelse samt
anförde vidare följande: I tider med
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatör- eller
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörmässiga redskap såsom metspö, drag och pimpel.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket. Härjämte kan ifrågasättas, om icke
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare i egentlig bemärkelse, än sker det
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena finnes ett större antal
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare anginge antingen inga resor eller endast
kortare
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare kommit tillstädes, blev alltid, med ledning
av anteckningslistan för de närvarande, varje tillstädeskommen person tillfrågad om sin
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket. Meddelande av särskilda
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarenas önskemål;
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket kan kräva; samt
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket, intar en särställning i jämförelse med de
andra stora
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiske kan i allmänhet ej med någon fördel
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskares sida hävdats, att fisket ansetts vara fritt
utanför
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske i stor utsträckning praktiserats, men mot
detta fria
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket borta från vad de räknat vara deras enskilda
fiskevatten. Allenast mete torde mera allmänt ha fått bedrivas utan att ingripande häremot
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarenas önskemål i fiskerättsfrågan
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena i Mälaren var det väsentligen endast
medlemmar av en amatörfiskaresammanslutning i Södertälje, som med tanke huvudsakligen på Södra Björkfjärden uttalade sig för inrättande av frivatten. I allmänhet yrkades från
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarehåll endast, att vissa former av
amatörmässigt fiske skulle förklaras i större eller mindre utsträckning fria. — Vid Hjälmaren yrkades, på

30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare yrkades endast frigivande av vissa
fiskesätt. — Vid Vänern anslöt sig det övervägande antalet strandägare och fiskearrendatorer till 180-m:sregeln. Av de egentliga frivattensfiskarena uttalade
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskarena yrkade, att vissa fiskesätt
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare krävdes endast frigivande
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarintresset var vid sammanträdena kring Storsjön
så fåtaligt representerat att det är
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarenas önskemål. Det synes emellertid sannolikt,
att önskemålen gå ut på allmänt frigivande av amatörfisket.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket och fiskevården. Undersökningarna i dessa
hänseenden ha synts kunna i anslutning till vad som vid
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfisket.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket i de stora sjöarna
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskets intressen icke kunna lämpligen tillgodoses
under formen av fastställande av
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskefrågan.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskefrågan har för de stora
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörmässigt fiske. För 14 större egendomar
tillstädeskommo
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskarena.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskarena bedriva i alldeles övervägande
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskarena hålla
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare. Pimpelmete efter abborre å grund kan vara
så givande, att även
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskaren spelar den däremot
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena spelar gösen en mycket underordnad
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena har siken ingen betydelse.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarenas sida gjordes gällande, alt
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatör- och
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare, från olika håll och idkade fiske med rev
och
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörer och drängar», som lade ut »revstumpar» i
skärgårdarna. Dessa vållade obehag för notfisket. - - En fiskare på Kållandsö uppgav, att revfiske fått
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare. För 13 större egendomar tillstädeskommo
antingen ägarna eller
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare, som
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare. Det vore önskvärt, att »den nuvarande
ordningen» i fråga om fiskerätten bibehölles.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare ginge in i viken. Faktiskt fiskade för
närvarande
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare i trakten i viken och något ingripande
häremot hade icke ägt
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiske med pimpel och spö hade dock icke
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörmässigt bedrivna flugfisket med
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare i Jönköping (född därstädes 1859; hållit på
med
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske i hela sin tid) anförde: Fisket utanför
stadens strand borde förbehållas
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare i Huskvarna (född därstädes 1882; sysslat
med amatörfiske sedan
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare i Huskvarna (född 1889 i Jönköping; sysslat
med fiske sedan omkring 1904) anförde: Vid Stenrevet hade han
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare. Notdrätterna hade av arrendatorerna
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiske förekomme visserligen där men bestode
huvudsakligen i mete, och de, som
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörmässigt egentligen blott på våren och gjorde ej
något förfång. Det yrkesmässiga
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare, med grundutter och svirvlar, där han hade
sina nät utsatta. Nätfisket efter »lax» bedreves dels från slutet
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare, som gjort intrång. — Föreståndaren för
statens fiskodlingsanstalt vid Borenshult upplyste, att fiskearrendatorerna i Lindenäs och N. Freberga vatten bedreve fiske med strö, nät och något rev efter sik, abborre och braxen samt i
mindre
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske men utövades kanske också av en del
yrkesfiskare. Risken för skada

30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatör30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare. De över sammanträdena hållna protokollen
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare torde icke ha medräknats. —
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatör och husbehovsfiskare, om vilka uppgiftsinsamlarna
fått kännedom. — De
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare, synnerligen betydande. Deras antal är av
lätt
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare, ger däremot huvudsakligen abborre.
Dragfiske torde mest utövas av amatörfiskare och husbehovsfiskare. Utövat i närheten av stranden och särskilt vassarna ger det
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatör fiskare.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörf iskarehåll framkommo en del uttalanden om att
frivatten ansetts finnas i Mälaren. — En amatörfiskare, som
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare i Stockholm anförde: F r å n
fiskeritjänstemannahåll
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskare hade han hört göra gällande,
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare sagt något härom.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare så befaras, att det bleve stora obehag
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske. Ägaren av Amnö gärd har tillika i en efter
sammanträdena
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskarena skulle
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiske måste ske innanför 180-m :sgränsen.
Djupvattensfiske
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare i Södertälje, att i någon del av Södra
Björkfjärden skulle vem som helst ha rätt att bedriva
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskeklubb mot en avgift av 5 kronor per år.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarenas intrång i fiskevattnet ej längre kunnat
fortsätta med
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare, som kommit dit från Södertälje.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatör30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena bedrivna dragfisket. Han ville ej yttra
sig i frågan om den framtida regleringen av
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskeklubb arrenderade,
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske. — Följande uttalanden torde få återgivas.
Ordföranden i Södertälje amatörfiskeklubb (kom till Södertälje 1912; sysslat med fiske
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske sedan 1905): Han hade haft den uppfattningen,
att fisket i Södra Björkfjärden vore
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörmässigt ute på Södra Björkfjärden hört, att det vore
frivatten, och den allmänna uppfattningen vore alltjämt den, att vattnet ute i Södra Björkfjärden vore
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare,
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatör fiskeklubbens ordförande: »Så gott som samtliga,
som bruka vara på
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskeklubb [enligt uppgift frän klubben är den
bildad 1929]. Vid denna
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare i Stenhamra i Sånga socken förklarade, att
arrendefiskaren på Kärsö i Ekerö socken hävdade ensamrätt till fisket endast ut till 180-m:sgränsen.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskarena skulle också i så fall komma att inkräkta
på fisket med drag, slantspö och
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena finge fritt hållas, »då ha vi dem
överallt». Det bleve detsamma som nu vore förhållandet med jakten. Om någon hade jakträtt på ett mindre
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskeklubb (se [651]) — uttalade följande:
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare gjordes däremot uttalanden, som giva vid
handen, att det bland dem är en utbredd
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena i stor utsträckning räknat med att 180m:sregeln skulle vara tillämplig å Mälaren torde också få anses vara uppenbart.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskarena inskränkte sig huvudsakligen till att
yrka, att vissa fiskesätt skulle
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena ett mera allmänt omfattat önskemål om
fastställande av frivatten, varvid föreslogs tillämpning av 180-m :sregeln. Några av de uttalanden, som i nu berörda avseenden gjordes ifråga om de större fjärdarna,
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarenas grupp] påstods emellertid i fråga om
Norra Björkfjärden, att fritt fiske tidigare i viss utsträckning praktiserats. En lägenhetsägare och fiskare [Flottvik i S:t Olofs socken], vilken omkring 1910 varit ägare
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatör fiskarenas intrång i fiske vattnet.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfisket, som vad
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare hade fått gå stranden hur nära som helst.
Ingen fiskare på

30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena).
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket fölle bort, och att en något
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare än
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:AMATÖRFISKET I DE STORA SJÖARNA
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskefrågan.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket och betydelsen härav i vissa
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskarena kunna u r en synpunkt indelas i två
huvudgrupper. Den ena gruppen utgöres av dem, som bedriva amatörfiske i
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske mer eller mindre avlägset från boningsorten.
Amatörfiskare av den första gruppen voro förr de enda, som m a n egentligen behövde räkna med. Den andra gruppen h a r tillkommit eller i varje fall fått
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket på många sätt till uttryck. Som en annan
huvuddel av
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket i de stora sjöarna och framför
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket där numera huvudsakligen h a r
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskefrågan i dessa sjöar alltmera brännande. Så
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske endast bedrevs i mindre omfattning väsentligen
endast av ortsbor (»sockenbor» och dylikt), h a r det varit av mindre betydelse och väl i allmänhet mötts med välvilja av strandägare och yrkesfiskare. Sedan emellertid »främmande»
amatörfiskare börjat infinna sig med
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare blivit skärpta.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket försvårar också den rättsliga regleringen av
amatörfisket i mycket hög grad.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskets
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarenas önskemål.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfisket har olika omfattning och delvis
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena ha också i någon mån skiftat vid dessa. Om
omfattningen av
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket ha de sakkunniga självfallet ej kunnat
erhålla några mera
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket i de olika sjöarna sökte de sakkunniga
däremot vid sammanträdena få närmare belyst och åt frågan, vilka önskemål, som hystes av amatörfiskarena, ägnades stor uppmärksamhet.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena främst vara att söka i de
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske, samt dessutom i Mariestad. Amatörfiskarena
önskade i främsta rummet frigivande av metspöfiske och pimpelfiske helt
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket varit besvärande för strandägarna eller
yrkesfiskarena,
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket i denna sjö ha förhållandevis
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarehåll vid
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare i Jönköping och Huskvarna framfördes
önskemål
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket i Vättern icke ha. — Vid S t o r s j ö n
gingo
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarenas önskemål i riktning mot frigivande
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske, som i denna sjö framför allt utövas,
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket i denna sjö är svårt att på grundvalen av vad
som framkom vid sammanträdena göra något mera bestämt uttalande. Det torde emellertid i varje fall ej vara utan betydelse. — Vid H j ä l m a r e n yrkades från amatörfiskarehåll fritt metspöoch pimpelfiske.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskarena voro även vid denna sjö fåtaligt
representerade men amatörfisket torde otvivelaktigt här spela en icke obetydlig roll. Det gäller ej
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena i denna sjö, är emellertid tydligen
pimpelfisket.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena få frigivet utan några förbehåll. I fråga
om en del andra fiskesätt, framför allt
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfisket har up30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena i allmänhet icke. De enda mera allmänt
omfattade önskemålen om bestämmande av frivatten gällde Södra Björkfjärden i Mälaren och därvid syftades huvudsakligen på åtkommande av rätt till bedrivande av dragfiske efter gös
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket med eller utan
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske skulle få bedrivas.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket ägnades stor uppmärksamhet vid sammanträdena.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske. Mot frigivande av flugutterfisket i södra
delen
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske i enskilt fiskevatten. — Vid H j ä l m a r e.n
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske men 36 på något varierande sätt för fritt
metspöfiske och fritt pimpelfiske. — Vid M ä l a r e n

30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske, 16 uttalanden
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskefrågans lösning genom fiskekortsystem gjordes
uttalanden såväl vid M ä l a r e n som vid H j ä l m a r e n . Vid förstnämnda
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske skulle få bedrivas.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket i de stora sjöarna, som framför allt torde
kunna komma i fråga, äro
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare i föreningar, som arrendera fiskevatten.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske i de av sammanslutningens medlemmar
disponerade fiske vattnen.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörmässiga former av fiske med eller utan
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske tillätes med eller utan kombination med
fiskekort.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare, som arrendera fiskevatten. Den anslutning,
som dessa vunnit, visar, att de var på sin ort fyllt
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena av denna form är, att den ger möjlighet
till
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskets direkta förenande med fiskevård. Om
fiskearrendena som väl vanligen sker gälla samma fiskevatten år efter år, torde fiskevårdande åtgärder
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket kunna emellertid svårigheter möta. Lämpliga
arrendevatten kunna ej överallt erhållas. Förutsättningarna för åstadkommandet av sammanslutningar av amatörfiskare
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörmässigt fiske, vilja säkert icke binda sig vid att
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare, som numera torde vara den mest
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena, och de betinga numera endast ett pris av
2 kronor för år.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske kunde allmänt genomföras, skulle otvivelaktigt
därmed också amatörfiskefrågan vara praktiskt taget löst. Inom
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskefrågan vore löst genom det av
Västeråsföreningen införda fiskekortsystemet. En strandägare, som tillika var fiskare, anförde, att som Västeråsföreningen ordnat med amatörfisket »kan det inte vara bättre». Amatörfiskarenas
tillfredsställelse kom i ett par fall direkt till uttryck men framgick kanske tydligast genom det nästan fullständiga uteblivandet av amatörfiskarena vid sammanträdena inom det nu avsedda
området.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske intresserade, som finnes i Stockholm och dess
närmaste omnejd vid
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare i vissa fiskevatten och deras oskäliga
belastande därigenom äro olägenheter, med vilka man där torde få
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket än nu kunnat åstadkommas. Vid de sakkunnigas
utredning har också framkommit, att på åtminstone ett par håll
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena vid sammanträdena huvudsakligen hänvisat.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket skulle upptagas, komme därmed att
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket ha
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfisket är i gällande lag helt och hållet underkastat
de allmänna bestämmelserna och någon som helst frihet i enskilt fiskevatten framför det
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket sålunda icke
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskefrågan samt att
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörmässigt fiske mångenstädes fått öppet försiggå utan
att
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket torde ha varit den huvudsakliga orsaken till
sådana ingripanden.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskets ordnande skall först prövas ur
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske än sådana, som äro
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena icke få frihet att bedriva sådant
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskesätt, som medgiva åtkommande av gädda, skulle,
om
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörmässigt utövande kunna märkbart skada
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarenas önskemål, skola ur fiskesynpunkt några
ord tilläggas. — Det ena fisket
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena i
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskarena ha däremot i allmänhet gjort gällande, att
fångsten är helt ringa
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskets utövande; b) faran för och olägenheterna av
att vissa fiskevatten
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare och överhuvud taget att amatör30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena hölle sig enbart till de frigivna
fiskesätten.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket ej får utövas inom ett visst bestämt avstånd

från utsatt fiskeredskap.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena utan någon
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare torde frestelsen att övergå till mera
lönande fiskesätt komma
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare skall för den händelse ingenting vidtages
till förekommande härav bli verklighet. Det är självfallet särskilt för fiskevatten i
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket kombinerades
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskaren såsom en förutsättning
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskarena på de olika enskilda fiskevattnen skulle
genom
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket, skulle icke upptagas på något fiskekort. Om
dessa
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskare i Vänern samt Mälaren och
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskefrågan skulle
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskarena i de senare sjöarna skulle i stor
utsträckning icke kunna få någon egentlig nytta
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskets ordnande
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske tillätes med eller utan kombination med
fiskekort. Såsom
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske, skulle detta därmed kunna få lämpliga
replipunkter vid de
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket så, att ej genom detsamma andra intressen
skadades. Särskilt torde det vara anledning att överväga amatörfiskerättens anknytning till förvärv av fiskekort. Dessa kunde till antalet på
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske, kunde också inskränkas till vissa fiskesätt.
Den förlust, som kronan kunde lida
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatör30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket under övervägande vid sin prövning av frågan
om enskilt och fritt fiskevatten i de
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskets intressen icke kan
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskarenas intressen gälla praktiskt taget helt och
hållet fiskesätt, som utövas i närheten av land, där det
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskefrågan har därför måst prövas ur delvis andra
synpunkter än de, som göra sig gällande i den allmänna frivattensfrågan.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskefråga av
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskefrågan för deras del har, om man bortser från
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket föreligger ej allenast för de stora sjöarna
utan
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket delvis måste ske genom det allmännas
medverkan,
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörmässigt fiske skulle kunna med vissa restriktioner
frigivas i det enskilda fiskevattnet, dels ock ett övervägande av om ej kronan
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskefrågan särskilt angeläget i avseende å Mälaren,
som de
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiske dock hittills i så stor utsträckning
praktiserats.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfiskefrågan enligt deras mening bör upptagas till
allmän utredning.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfisket s. 88. — Lagförslag s. 88.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:AMATÖRFISKET I DE STORA SJÖARNA.
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskefrågan
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:amatörfisket och betydelsen härav i vissa avseenden
30tal/Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. - SOU 1937:10.txt:Amatörfiskets karaktär och omfattning i de olika sjöarna
samt amatörfiskarenas önskemål s. 496. — Strandägarnas och yrkesfiskarenas ställning till amatörfisket s. 497. — Olika sätt att ordna amatörfisket s. 497. — De sakkunniga s. 504.
30tal/Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet - SOU 1935:26.txt:amatörer skyndat
30tal/Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet - SOU 1935:26.txt:amatörbotanisters
önskningar som utan vidare tillgodosågos, då Abisko nationalpark avsattes.
30tal/Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet - SOU 1935:26.txt:amatörer och
egentligen grundad på deras botanisering kring Abisko turiststation.
30tal/Betänkande med förslag rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiskevatten - SOU 1939:28.txt:amatör- och sportfiskare.
30tal/Betänkande med förslag rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiskevatten - SOU 1939:28.txt:amatör- och sportfiskare
30tal/Betänkande med förslag rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiskevatten - SOU 1939:28.txt:amatörfisket.

30tal/Betänkande med förslag rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiskevatten - SOU 1939:28.txt:amatörfiske» — skulle kunna ordnas för allmänheten i de stora sjöarna, främst
Mälaren. En tänkbar möjlighet skulle
30tal/Betänkande med förslag rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiskevatten - SOU 1939:28.txt:amatörfiskeklubbar bildades, vilka arrenderade egna vatten.
30tal/Betänkande med förslag rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiskevatten - SOU 1939:28.txt:amatörfisket.
30tal/Betänkande med förslag rörande svenskt penninglotteri - SOU 1937:4.txt:Amatörteaterns riksförbund
30tal/Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. - SOU 1935:39.txt:amatörmässig nivå utan musikaliskt skönhetsvärde, varför
30tal/Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. - SOU 1935:43.txt:amatörmässighet, varmed även så ömtåliga förhållanden behandlas.
30tal/Betänkande med förslag till statliga åtgärder för stödjande av privatflygningens utveckling i Sverige - SOU 1938:39.txt:amatörflygare;
30tal/Betänkande med förslag till statliga åtgärder för stödjande av privatflygningens utveckling i Sverige - SOU 1938:39.txt:amatörflygare ställas två staten tillhöriga övningsplan till
klubbens förfogande;
30tal/Betänkande med förslag till statliga åtgärder för stödjande av privatflygningens utveckling i Sverige - SOU 1938:39.txt:amatörflygare inom klubben;
30tal/Betänkande med utredning angående behovet av legala kompetensföreskrifter för utövande av hantverksyrken - SOU 1939:46.txt:amatörfilm (oaktat 'fotograf-yrket är hantverk); framställning
och
30tal/Betänkande med utredning angående behovet av legala kompetensföreskrifter för utövande av hantverksyrken - SOU 1939:46.txt:amatörer på grund av sin prisbillighet beslag på en del av den
arbetstillgång, som annars skulle komma medlemmar av yrkeskaren tillgodo, dels undergräva de allmänhetens förtroende till de yrkeslärda mästarna, vilka fått rykte om
30tal/Betänkande med utredning angående behovet av legala kompetensföreskrifter för utövande av hantverksyrken - SOU 1939:46.txt:amatörer ha vi vid olika tillfällen enligt bilagda
30tal/Betänkande med utredning angående behovet av legala kompetensföreskrifter för utövande av hantverksyrken - SOU 1939:46.txt:amatörer. Med
30tal/Betänkande med utredning och förslag rörande organisationen av försöksverksamheten på växt- och trädgårdsodlingens område - SOU 1934:4.txt:amatörer inom trädgårdsodlingen äro redan vana
att
30tal/Betänkande med utredning och förslag rörande produktions- och avsättningsförhållandena inom trädgårdsnäringen - SOU 1938:5.txt:amatörer i
30tal/Betänkande med utredning och förslag rörande tillgodoseendet av behovet av allmänna samlingslokaler - SOU 1939:30.txt:Amatörteaterns Riksförbund
30tal/Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer - SOU 1936:50.txt:Amatörer och personer med tvivelaktig begåvning
30tal/Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid - SOU 1936:28.txt:amatör, qui inter cetera frugalitatis ejus
30tal/Utlåtande över utkast till näringslag m. m. - SOU 1931:13.txt:amatörfilm (oaktat »fotograf»-yrket är hantverk); framställning
30tal/Utredning och förslag angående rundradion i Sverige - SOU 1935:10.txt:amatörer sammansatta orkestersammanslutningar, såsom Akademiska orkestern i Lund, Hofors musiksällskap,
Kammarorkestern i Stockholm, Svenska ungdomsringens orkester och Söderhamns blåsorkester.
30tal/Utredning och förslag angående rundradion i Sverige - SOU 1935:10.txt:amatörkörer landet
30tal/Utredning och förslag angående rundradion i Sverige - SOU 1935:10.txt:amatörsällskap bedrivna rundradioverksamheten koncentrerades 1926 i ett programbolag, A.-B. Finlands
30tal/Utredning och förslag angående rundradion i Sverige - SOU 1935:10.txt:amatörer.
30tal/Utredning och förslag rörande frågan om avgift för hemlån av böcker från bibliotek - SOU 1935:22.txt:amatörorkestrarna; a t t dessa helt
30tal/Yttranden över preliminärt förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap. - SOU 1935:13.txt:amatörer, så hälsovådligt, att åtgärder snarligen måste vidtagas häremot. Styrelsen
ansluter sig därför i huvudsak till det förslag, som av abortkommittén framlagts.
40tal/1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m. - SOU 1944:42.txt:amatörteaterverksamheten och
40tal/1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m. - SOU 1944:42.txt:amatörteatern hyste teaterutredningen den uppfattningen att
40tal/1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m. - SOU 1944:42.txt:amatörteaterverksamheten med allt fastare band knötes till det allmänna
40tal/1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m. - SOU 1944:42.txt:amatörteaterns alla avarter. Utredningen rekommenderade ett samarbete
mellan amatörteaterns riksförbund och riksteaterns
40tal/1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m. - SOU 1944:42.txt:amatörteater och skolteater (§ 2).
40tal/1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m. - SOU 1944:42.txt:amatörsällskap. I särskilda fall må centralstyrelsen även göra andra
undantag. Av å föreställning uppkommen vinst erlägger ansluten förening 25 procent till centralstyrelsen (§ 10).
40tal/1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m. - SOU 1944:42.txt:amatörteaterns riksförbund och ABF, medan kurserna anordnats av RPO:s
40tal/1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m. - SOU 1944:42.txt:amatörverksamheten icke omhuldas till förfång för fackets representanter;
40tal/1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m. - SOU 1944:42.txt:Amatörteaterns riksförbund
40tal/1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m. - SOU 1944:42.txt:amatörteaterklubbar borde bliva företrädda
40tal/1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m. - SOU 1944:42.txt:amatörteater och skolteater.
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatöridrott, d. v. s. utövas utan
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatöridrott. Framställningen
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatöridrotten samt
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatöridrottsrörelsen är uppbyggd på
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatör-, rekord-, mästerskaps-, medalj- och
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatörbestämmelsernas tolkning, överstyrelsen har även att särskilt vaka över den frivilliga gymnastikens
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatörbestämmelser inom ramen av riksidrottsförbundets
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatörbestämmelser och vederbörande internationella federations stadgar och bestämmelser. Av specialförbund fastställda amatörbestämmelser
träda dock icke i kraft, förrän de godkänts av riksidrottsförbundets
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatörreglernas efterlevnad inom vederbörande idrottsgren. Vissa tvistemål
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatörinstruktörer och idrottsledare. Vissa specialförbund
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatör, och hava vunnit anslutning och
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatöridrott, och vidare tillämpades inkomst- och förmögenhetsskatteförordningen liksom värnskatteförordningen på idrotlsorganisationer och
idrottsföreningar, i den mån deras
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatöridrotten. De ansåge, att denna verksamhet, även då den vände sig till allmänheten för att visa sina resultat vid uppvisningar och
tävlingar, icke borde klassificeras såsom »rörelse». Idrotten
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:Amatöridrotten i Danmark är sammansluten i ett riksförbund, Dansk
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatöridrottsorganisationerna, vilka
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatöridrottsorganisationerna äro i princip underkastade
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatöridrottstävlingar.

40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatöridrotten organiserad inom ett riksförbund, Norges idrettsforbund, under vilket höra särförbund (specialförbund), idrottskretsar
(distriktsförbund), särkretsar (specialdistriktsförbund) och föreningar. Även korporationsidrotten är ansluten till riksförbundet. Idrottsorganisationerna hava
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:Amatöridrotten i Finland är uppdelad på två centrala förbund, Finlands
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:Amatöridrottstävlingar äro i Finland icke underkastade nöjesbeskattning,
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatörinstruktörer. Den centrala kursverksamheten under
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatörinstruktörer inom distrikten, dels kurser för utbildande av domare och
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatörinstruktörer, vilken skall äga rum under 1946 och beräknas omfatta
40tal/1944 års skattesakkunniga. - SOU 1946:56.txt:amatörteater, andra ordna studiecirklar, lyssnargrupper o. dyl. Ej sällan är idrottsföreningen en verklig kulturhärd inom samhället eller
bygden och den enda organisation, som ordnar sund och frisk förströelse för ungdomen under fritiden.
40tal/Betänkande angående revision av gällande rekvisitionslagstiftning - SOU 1941:37.txt:amatörstation eller privat experimentstation jämte personal, ut40tal/Betänkande angående rundradion i Sverige - SOU 1946:1.txt:amatörskådespelare i pjäser av folklig karaktär, i vilka det gällt att få fram en äkta
40tal/Betänkande angående rundradion i Sverige - SOU 1946:1.txt:amatörer, som ibland samverka med fackmusiker. Dessutom finnas
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatörer såsom mannen eller fästmannen, modern, annan anhörig eller bekant och likaledes många framkallat
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatörer eller av kvinnorna själva. Denna uppfattning bestyrkes av
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatörer utföra ingreppet. Särskilt undersökaren i Lund är mycket bestämd på denna punkt
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatör. En person
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatörer och kvinnorna själva i ganska stor utsträckning stå
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatören på detta område.
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatörabortörerna finnes praktiskt taget ingen kunskap. Deras kvalitet växlar säkerligen inom mycket vida gränser och av deras brev i bilaga 5
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatörer ängsliga: »Jag har själv undersökt med användande
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatörer i större utsträckning företa
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatöringrepp bland brevklientelet.
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatörer ha ju
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatörer, vänner eller
40tal/Betänkande i abortfrågan - SOU 1944:51.txt:amatörhjälpare också motsvara verkliga förhållandet, är svårt att säga. I breven är det vanligast, att kvinnorna göra ingrepp
40tal/Betänkande med förslag angående fiskets administration m. m. - SOU 1947:8.txt:amatör- och nöjesfiskare. Fångstvärdet beräknades före kriget
40tal/Betänkande med förslag angående fiskets administration m. m. - SOU 1947:8.txt:amatör-, nöjes- och sportfisket, som
40tal/Betänkande med förslag angående försvarets organisation. - SOU 1947:72.txt:amatörmusikkår eller frälsningsarmémusikkår, någon hade varit anställd
40tal/Betänkande med förslag angående pensionering genom Statens pensionsanstalt av vissa icke-statliga befattningshavare - SOU 1948:47.txt:amatör-, rekord-, mästerskaps-, medalj- och
märkesbestämmelser och tävlingsregler samt att såsom högsta instans
40tal/Betänkande med förslag angående pensionering genom Statens pensionsanstalt av vissa icke-statliga befattningshavare - SOU 1948:47.txt:amatörbestämmelsernas tolkning, överstyrelsen har
även att särskilt vaka över den frivilliga gymnastikens
40tal/Betänkande med förslag till åtgärder för höjande av trafiksäkerheten - SOU 1948:20.txt:amatörmässigt utförd affisch har aldrig förmåga
40tal/Betänkande med förslag till ordnande av den andliga vården vid sjukhusen - SOU 1949:53.txt:amatörteater m. m.
40tal/Betänkande med förslag till organisation av Telegrafverket - SOU 1940:27.txt:amatörsändstationer) ,
40tal/Betänkande med förslag till organisation av Telegrafverket - SOU 1940:27.txt:amatörsändarstationer)
40tal/Betänkande med förslag till statliga åtgärder för stödjande av den privata motorlösa flygningens och modellflygningens utveckling - SOU 1943:12.txt:amatörmässigt utförda byggena ofta ej
kunde ur säkerhetssynpunkt godkännas av luftfartsmyndigheten. Man fann sig för den skull, trots fördyringar,
40tal/Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning - SOU 1940:12.txt:Amatörer på svamp plockade
champinjoner även inom betesskogar, som vore belägna intill gårdarna och inhägnade med taggtråd. Skadegörelsen vore svår att värdesätta.
40tal/Betänkande med utredning och förslag angående yrkesutbildning av sjöfolk av manskapsgrad samt åtgärder till höjande av sjöfolkets allmänna och medborgerliga bildning - SOU
1945:5.txt:Amatörastronomen. 1942
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1946:68.txt:amatörteaterstudier, dock under villkor att vederbörande
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1946:68.txt:amatörteatergrupper, handarbetsföreningar eller gymnastikföreningar, även om dessa kalla
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1946:68.txt:amatörteaterledare ha förekommit.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1946:68.txt:amatörteaterverksamhet och studier av bildande konst.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1946:68.txt:amatörteater och film; ett särskilt stöd åt folkbildningsverksamheten på dessa
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1946:68.txt:amatörteaterverksamheten. Till denna fråga återkommer utredningen i andra delen av sitt
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1946:68.txt:Amatörteaterns riksförbund, Musikfrämjandet. Därjämte böra universiteten representeras
genom en
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1946:68.txt:amatörskådespelare att
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1946:68.txt:amatörteater. Studielokaler i samma hus som skolan.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterutövning s. 65. — b) Kontakten med
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer till skapar- eller utövarverksamhet på konstlivets område. Det föreligger så
mycket större anledning att
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer bedrivna utövningen av
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer som lärare. Att bereda dessa amatörer tillfälle till sådan utbildning, att de
kunna göra det bästa möjliga av sina förutsättningar, samtidigt
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamheten inom nykterhetsrörelsen går tillbaka till 1900-talets första
årtionde, kan dess verkliga genombrott inom folkbildningsorganisationerna förläggas till 1930-talet. Ungefär samtidigt kommer den stora tillväxten av konstintresset inom bredare lager.
Studiecirkeln
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusiker med musiken som enda
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörmusikkårer.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusiker.

40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörblåskårer av profan typ. Förbundet anordnar dirigentkurser för de lokala ledarna,
varvid militärmusiker
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusikutövare,
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer med någon utbildning på det musikaliska området. — Även en sammanslutning av
musikföreningarna inom förbundet planeras.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässiga musikutövandet såsom varande ett vanhelgande av den
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusiker, jämte skyldigheten att utföra
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer med bristfällig utbildning men med hängivet intresse för musik. SLS, som
arbetsåret 1945/46 undersökte hur lärarfrågan hade
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer som lärare
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer ökade förutsättningar för lärarverksamhet, men i någon mån har
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusicerandet,
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer besatta
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamheten
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterutövare, som ägna sig åt en allvarlig repertoar och medvetet sträva att
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatergrupp, så småningom komma att få blicken öppnad
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteater
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns område saknas sålunda motsvarighet såväl till de fristående lokala
musikskolorna som till cle riksomfattande specialsammanslutningarna (exempelvis Sveriges Körförbund) på
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterensembler finnas visserligen i stort antal, men de utgöras i det övervägande
antalet fall av revysällskap eller andra gruppbildningar utan egentlig konstnärlig ambition, och i
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörerna vägledning och främja förståelsen för dramatisk konst. Ävenledes böra vissa
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamhet, men i deras uppgifter ingår stadgeenligt att främja och stödja den
goda amatörteatern på
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörernas förfogande för instruktion i exempelvis maskering. I ett
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörteaterns Riksförbund (ATR; se vidare nedan!) och i samarbete
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatercirklar och andra teaterintresserade. Dessa kurser
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatercirklarnas medlemmar en favör genom att låta dem inköpa biljetter till
Riksteaterns föreställningar till särskilt reducerade priser.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern. Att den ändock här omnämnes, beror på att den kan anses vara ett uttryck för
ett folkligt intresse för teaterkonsten. Då den når ut till åtskilliga
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern vanliga. Av betydelse är också, att dess verksamhet är förlagd till
sommarmånaderna, då föreställningar i regel icke ges på övriga scener. Folkparksteatern och Riksteatern kunna således sägas komplettera varandra.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterutövare, vilkas verksamhet kan betecknas som fullgott bildningsarbete.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatervcrksamhet, ha
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörteatern
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern och ställt föreläsare och instruktörer
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamhet och studium
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamheten omkring år 1920. Omfattningen var i början synneligen obetydlig
men tillväxte under början av 1930-talet hastigt. Kulmen uppnåddes
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterledare, som anordnats av detta förbund. Förbundet propagerar också
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns område sedan år 1930. Antalet lokala
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamheten, av vilka den
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterkurser anordnar
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterfrågor meddelas, och förbundet propagerar för bildandet
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteater, uppges clock vara
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamheten, och denne bedriver instruktion i ganska stor omfattning ute i
lokalföreningarna. Vid ordens folkhögskola ägnas olika konstgrenar, även teatern, stor uppmärksamhet, och dit ha också förlagts de instruktionskurser för teaterledare, som alltsedan år 1933
brukat anordnas.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern givits ut, och förlaget förmedlar även pjäser, som utgivits
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatergrupper. Den geografiska spridningen av dessa grupper är egenartad
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteater företrädesvis idkas dels i storstäderna, dels i de
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamhet, bl. a. genom
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns problem. Härvid har man prövat två
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörteaterverksamhet har dock förekommit sedan ett 10-tal år, och cle senaste åren
rapporteras teatercirklar till ett antal som betydligt överstiger 100. Till dessa
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamhet »endast i den mån spelvärda pjäser kunnat påvisas». Radiotjänsts
dramatiska serier ha uppmärksammats och i några fall lett till ordnat studiearbete. Sammanlagda antalet utövar- och lyssnargrupper är dock
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterledare. Ett 20-tal personer deltogo i kursen. Förbundet avser att fortsätta
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörgrupper som lyssnargrupper.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamhet.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamheten, bl. a. genom att uppmana
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörskåclcspelare.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteater inom folkrörelsernas ungdomsorganisationer

40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteater med det egentliga studiearbetet och ge
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern utgör. Medlemmarna i sådana teatergrupper, som varit knutna till en
ungdomsorganisation, ha kommit
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamhet förekommit sedan år 1906. På
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern i sin tjänst som ett medel att samla ungdomens intresse kring föreningarnas
arbete. En organisation, som kan bjuda sina medlemmar tillfälle till
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamheten.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatergrupperna synas företrädesvis
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterledare, som efter genomgåendet av en eller
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern avsedda
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern och stöder grupperna genom sin allmänna
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörerna distriktvis till kurser,
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörbesättning.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörteatergrupper förekomma sålunda stundom med såväl militära som civila deltagare.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatergrupperna.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteater. Kursen har sedan sin tillkomst genomgåtts
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatersällskap, reklamen kring en föreställning och liknande.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörgrupperna ha i regel lagt an på att endast förvärva sådana medlemmar, som i något
sammanhang ådagalagt att de
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässiga teaterutövningen kommit att stanna på en påfallande låg nivå, Men ytterst
måste
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern icke uppfattats som en
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässigt bedrivna teatern. Medan
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatör mera som en gradskillnad än
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatören måste
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässiga prestationer. Man har därför icke på den amatörmässiga teatern kommit att
ställa det kravet, att clen skulle förmedla konst40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern därför
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterutövning.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterutövning har
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamhet, ha
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässiga utövandet varit utgångspunkten, och det till ökad
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns nivå, I dessa fall har det egentliga studiearbetet icke kunnat bli särskilt
omfattande. Arbetstiden har splittrats,
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatergrupper.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörgruppen synes vara
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteater, och clen kommer då att av studieförbundet redovisas som en sådan, även om
dess arbete saknar varje inslag av allvarlig
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern som ett medel att
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässigt och den yrkesmässigt bedrivna teaterverksamheten. Riksteaterns styrelse anför
i denna
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteater, som bedrives inom, folkrörelsernas olika
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatercirklarna
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörteaterns Riksförbunds ytterst begränsade ekonomiska resurser.»
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatör
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamheten kunna således
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer. Av dessa tre kategorier spela de två förstnämnda en kvantitativt underordnad
roll. Sådana regissörer, som ha intresse för amatörteater
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern. I den mån de erhålla teaterengagemang, äro de också förhindrade att ägna
amatörteatern sina krafter. Därefter återstå endast
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörernas egna led.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer för lärarverksamhet inom det folkliga teaterarbetet har därför länge betraktats
som en viktig uppgift inom cle organisationer, som ha amatörteaterverksamhet på sitt program. Huvudlinjen i detta
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer med förutsättningar för instruktionsverksamhet kallas till riksomfattande kurser,
ledda av
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteater,
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer sättas att lecla sin hemorts teatergrupp, eventuellt
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns, uppgifter och syfte, om arbetssättet i en teatergrupp, om repertoarval, om
scendekoration o. d., vidare övningar i rollanalys
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern har prövats endast inom
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern utges icke f. n., sedan det visat
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörteatern. I stället anlita de olika organisationerna sina förbunds allmänna organ för
instruktiva
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatergrupperna, I stället har
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörutövarna av bildande konst synas icke ha bildat särskilda rikssammanslutningar för

att tillvarata sina intressen, utan deras lokala gruppbildningar ha antingen kommit att bli fristående eller också ha de — vilket torde
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatöralster
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörernas vidkommande.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörutövning i mindre grupper har förekommit.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer, exempelvis i croquisteckning, skulpturritning och modellering, ha förekommit.
Några sommarkurser ha varit
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer tillfälle att utvidga sina kunskaper i teckning, dels skola de hos personer med
lämpliga förutsättningar väcka intresse
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässigt sysslande med teckning, skulptur och — framför allt — målning. Medan på
musikens område, i viss mån också på teaterns, en rikt varierad skol- och kursverksamhet vuxit fram, kan man sålunda i fråga om den bildande konsten knappast inregistrera några som helst
uttryck för en målmedveten strävan att ge den av amatörerna bedrivna konstutövningen en fast
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörerna vägledning i utövandet av konst äro av betydligt senare datum och ha icke
tillnärmelsevis samma omfattning. Emellertid torde det vara felaktigt att härav draga den slutsatsen, att intresset för
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässigt bedriven konstutövning skulle vara förhållandevis begränsat.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörernas intresse för
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer, som icke erhållit någon som helst
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer bedrivna konstutövningen till undantagen. De konstfrämjande organisationerna
avböja principiellt att uppmuntra amatörverksamheten. Deras inställning kan ha bidragit till att folkbildningsorganisationerna
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörernas konstutövning ett större bildningsvärde.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässiga utförandet av målning och skulptering kan
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörernas sysslande med konstutövning. Föibundet,
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörintresse
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörskapet blir i sådana fall ofta en väg till ökad konstförståelse och
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer som ledare synes sällan förekomma.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer för läraruppgifter inom de utövande konstcirklarna, förekommer icke i nämnvärd
utsträckning. Inte heller synas initiativ ha tagits för att genom kursverksamhet
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatersällskap, genom
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörsysslande med teckning, målning och skulptur, som utgjorde en motsvarighet till
musicerandet
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteater ofantligt utbrett och visserligen förefinnes
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer som lärare har därför blivit en nödvändighet. Denna
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörerna
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörerna till
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörerna, som genom en mindervärdig men publikfriande repertoar verkat
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamheten inom folkrörelseorganisationerna. Dessa ha nämligen sökt kontakt
med yrkesmännen och man
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns kvalitet
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer. Därmed har man från yrkesmannens sida fått en
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörgruppernas framfart. För folkrörelsernas del betyder samarbetet med yrkesmännen
givetvis den bästa om också otillräckliga lösningen av lärarfrågan
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamheten alltjämt i
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern i
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörgruppernas spelmöjligheter, är
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatergrupperna arbeta under yttre förhållanden, som ofta äro mycket svåra. De
lokaler, som de äro hänvisade att öva
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns nuvarande läge kan också sägas höra, att samarbetsorganet på området,
Amatörteaterns Riksförbund, icke erhållit anslutning från alla större organisationer, i vilkas arbete amatörteaterverksamhet
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässiga konstskapandet. Medan de förra helt vilja inrikta bildningsarbetet på att
skapa rikligare möjligheter för de konstintresserade att se — eventuellt också att inköpa — fullvärdig konst, önska de senare
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörerna ökade tillfällen att under kunniga lärares ledning syssla med teckning, målning
och skulptur, och de draga icke i betänkande
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer för att ge dessa möjlighet
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörerna, Man kan
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässiga konst
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässig konstutövning, principiellt skola anses i lika mån
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörernas
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns vildvuxna former skola vålla den professionella teatern
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns berättigande. Därtill göras
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteater, försök att stimulera grupperna att söka kontakt med den fullvärdiga
dramatiska konsten.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmässiga konstutövningen, medan man från konstpedagogiskt håll
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörverksamhet skall kunna betraktas som
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörgruppernas övningsarbete utformas så, att en

40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
för
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
värden.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
mindre antal fall — som
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
beräknas bli så omfattande, att tillkomsten av en fast institution vore motiverad. Varken
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
intentioner
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
pjäsmateriel. Den förra bristen är ekonomiskt betingad, den
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
omfatta dramatisk litteratur från äldre tider. Man har
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
men i det
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
möjlighet att erhålla vägledning genom
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
resekostnadsersättning för lärare också bör tillämpas inom övriga grenar av det estetiska
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
förändring.
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU

1948:30.txt:amatörmässig konstutövning kommer att locka många, som icke ha tillräckliga förutsättningar
1948:30.txt:amatörerna övervärdera sina egna prestationer och brista
1948:30.txt:amatörer ofta lockas att tro, att
1948:30.txt:amatör att övergå till
1948:30.txt:amatörmässig och professionell konstutövning inte får suddas ut. Vad
1948:30.txt:amatöralster kunna komma att
1948:30.txt:amatörteatergrupper som framföra andefattiga sketcher och revyer
1948:30.txt:amatörmålare bli stundom i sin hemtrakt föremål för en
1948:30.txt:amatörer bedriven konstutövning, som s}-ftar till att fördjupa förståelsen för konstnärliga
1948:30.txt:amatörer mera skickade
1948:30.txt:amatörer lämpade att användas som lärare,
1948:30.txt:amatörerna, som visserligen ofta kunna
1948:30.txt:amatörer önska sig en sådan utbildning, att de bli i stånd att på fritid eller — i ett
1948:30.txt:amatörer — kommer till stånd. Det är emellertid tveksamt, om en sådan kursverksamhet kan
de professionella skådespelarna eller amatörerna
1948:30.txt:amatörerna de teoretiska insikter, som för en
1948:30.txt:amatörteaterverksamhet.
1948:30.txt:amatörer för lärarverksamhet inom folkbildningsarbetet komma
1948:30.txt:amatörer ökas
1948:30.txt:amatörmässigt bedrivna konstutövningen.
1948:30.txt:amatörteaterverksamhet
1948:30.txt:amatörmusiker tillfälle till
1948:30.txt:amatörmässiga musikutövandet kan anses utgöra grunden för det samfällda musiklivet.
1948:30.txt:amatörerna i sin musikutövning främst bli hänvisade till sådana verk, där kompositörens
1948:30.txt:amatörutövning avsedda musikens område.
1948:30.txt:Amatörgrupperna på t e a t e r n s område uppge sig lida brist på dels scenrekvisita, dels
1948:30.txt:amatörteater är ytterst begränsad.
1948:30.txt:amatörteater, gjorts
1948:30.txt:amatörgruppernas verksamhet, då repertoaren därigenom skulle kunna utvidgas till att även
1948:30.txt:amatörerna ha en benägenhet att övervärdera betydelsen av
1948:30.txt:amatörverksamhet, vars
1948:30.txt:amatörteatern kunna knyta an
1948:30.txt:amatörer att anlita stiliseringen som hjälpmedel för att uppnå en verkningsfull enkelhet,
1948:30.txt:amatörteatergrupperna
1948:30.txt:amatörteatern, pjäser som med gediget idéinnehåll
1948:30.txt:amatörteaterns
1948:30.txt:amatörteatern användbar pjäsmateriel.
1948:30.txt:amatörteaterns behov av bättre vägledning vid pjäsvalet bör beaktas.
1948:30.txt:amatörteatern. En dylik sållning kunde lämpligen redovisas
1948:30.txt:amatörer spelbara. Då
1948:30.txt:amatörgrupper av
1948:30.txt:amatörgrupper äro i verksamhet, vilkas medlemmar besitta en
1948:30.txt:amatörteaterns är uppenbart. Emellertid torde ifrågavarande högkvalificerade grupper ha
1948:30.txt:amatörteaterverksamheten eller utövandet av bildande konst, gjorts gällande, att
1948:30.txt:amatörteaterns
1948:30.txt:amatörer, vilka genomgått utbildning vid relativt omfattande teaterledarkurser.
1948:30.txt:amatörer i viss utsträckning skall arbeta som
1948:30.txt:amatörernas estetiska sysslande att på detta område eftersträva en viss kvalitetsfrämjande
1948:30.txt:amatörgrupperna i musik, teater och bildande konst är emellertid
1948:30.txt:amatörteatern, kunna utnyttja det
1948:30.txt:amatören, innan han ger sig i kast med färgens problem, förvärvat en icke alltför
1948:30.txt:amatör kan anses vara mogen att övergå till färgbehandling. E t t totalt
1948:30.txt:amatörsysslande med musik, teater
1948:30.txt:amatörteaterverksamhetens sanering.
1948:30.txt:amatörmässiga utövandet av olika konstgrenar endast är ett medel — om

40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusicerande, som icke kunna anses falla under termen
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusikalisk verksamhet, som endast i mindre utsträckning är förenad
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteatern och konststudielitteratur, som i varje särskilt fall kan framstå som skäligt.
Statsunderstödda
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns område. Utredningen finner även denna verksamhet vara värd uppskattning men
anser den
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns område har intill senaste
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörteaterns Riksförbund. Som i kap. 4 omnämnts, har dock principbeslut nu fattats om
överförande av Riksförbundets verksamhet till Samverkande Bildningsförbunden. Utredningen föreslår därför, att uppgiften att
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterns område
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer i regel icke böra komma i fråga som lärare i konstcirklar, böra
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamheten. Vad utredningen
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörteaterns Riksförbund tidvis utgivit en tidskrift, benämnd Amatörteatern. Ingendera av
dessa organisationer
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:Amatörteaterns Riksförbund är, som tidigare omnämnts,
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörteaterverksamheten avsedda tidskriften torde icke behöva få samma
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörverksamhet på musikens, teaterns eller den bildande konstens område sysselsatt
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusikkårers instrumentinköp eller till främjandeföreningars administrationskostnader
har utredningen därför måst avvisa. Utredningen rekommenderar, att
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusiker icke alltför obetydlig rutin, så att
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer, som
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörorkester kan göra levande, och det finns musik exempelvis av
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer. Gör man sådan musik och gör den bra, uppskattas den av
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörorkester framför en yrkesorkester: arbetet kan få något mera otvunget över sig,
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer att från en vecka till en annan hålla i minnet de anvisningar,
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörorkester, så
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörorkester kan betyda för en liten stad utan möjlighet att hålla sig med en
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörorkester kan göra sitt bästa på själva konserten. Detta faktum beror
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusiker. Dock är utsikten att någon flyttar
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusiken, erhöll jag den upplysningen a t t Amerika har 150 professionella
symfoniorkestrar, av vilka ingen åtnjuter understöd från vare sig stat eller stad. De
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer».
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörer och professionella, som anordnade
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusikens intressen blivit tillgodosedda, antingen genom direkta initiativ från
skolmusikledningens sida eller helt enkelt därigenom, att ledare och lärare
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörorkestrar och körer, för sommarkurser etc.»
40tal/Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. - SOU 1948:30.txt:amatörmusikverksamhetens
40tal/Betänkande och förslag angående soldatvården - SOU 1941:30.txt:amatörer, talare m. m. finnas alltid. Men det fordras a t t dessa få en ledare,
40tal/Betänkande och förslag angående soldatvården - SOU 1941:30.txt:amatörteaterverksamhetens del bör
40tal/Betänkande och förslag angående soldatvården - SOU 1941:30.txt:amatörer för erhållande av amatörartister, rekvisita m. m. Pjäser kunna erhållas kostnadsfritt från försvarsstaben, avd Up.
40tal/Betänkande och förslag angående studentsociala stödåtgärder - SOU 1948:42.txt:amatörmässig prägel.
40tal/Betänkande och förslag rörande effektivisering av skyddshemselevernas eftervård m. m. - SOU 1945:10.txt:amatörteater, folkdans, gymnastik och idrott, friluftsliv och vandringar. Vi ha
alla åldrar företrädda inom våra orgnisationer liksom där
40tal/Betänkande rörande ett centralt arbetsmarknadsorgan - SOU 1947:24.txt:amatörorkestrar, musikcirklar eller andra sammanslutningar med ej yrkesmässig musikutövning på sitt program.
Sysselsättningsperioden omfattar
40tal/Den tyska propagandan i Sverige under krigsåren 1939-1945. - SOU 1946:86.txt:amatörmässigt och till synes med ett resultat,
40tal/Den tyska propagandan i Sverige under krigsåren 1939-1945. - SOU 1946:86.txt:amatörmässig och detta observeras och diskuteras i
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörfiskarena vid Vänern slutligen hade
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarena hade det väsentligen endast varit medlemmar av en viss
amatörfiskeklubb som, med tanke huvudsakligen på
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarhåll endast yrkats, att vissa former av amatörmässigt fiske (metspö-,
pimpel-, drag- och spinnfiske) skulle förklaras i
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfisket ha de sakkunniga uttalat att detta fiske, som vad
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare hade yrkats, att vissa fiskemetoder (metspö- och pimpelfiske) skulle
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarena, för vilka fisket ägde betydelse
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörflskeklubb.
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare i
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare yrkat, att
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörfisket.
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfisket. Vad beträffar
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatör- eller sportfiskare. Med anledning av vad sålunda förekommit har
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfisket och dess samband med
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare innefattas här alla de kategorier av
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatör-, sport-, nöjes- eller
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskemetoder äro drag-, pimpel-, ängel-, slant- och långrevsfiske, vartill

kommer det
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskets omfattning. I fiskevattensutredningens ovannämnda betänkande av år
1939 har med stöd av vissa inhämtade uppgifter antalet
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfisket kommit att utgöra en faktor av
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörfiskets
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarena kan man med hänsyn tagen till platsen för fiskets
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarena egna fiskevatten. En beklaglig följd härav är,
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare, å andra sidan,
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske. Nödvändigheten härav framstår så mycket starkare i betraktande av
detta fiskes växande omfattning, en företeelse som kan konstateras i alla länder. Den hastiga ökningen hänför sig särskilt till de grupper
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare, som bedriva sitt fiske utom hemorten.
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskefrågan
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfisket föremål för ett påtagligt
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske. Detta kan ske genom försäljning av fiskekort, som berättiga
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatör- eller sportfiskeförening för att nyttjas av dess medlemmar, Vanligt är, att
sammanslutningar av fiskerättsägare — ofta under benämningen fiskevårdsföreningar — upplåta medlemskap åt i orten boende personer, som ej ha del i vattnet, eller tillhandahålla fiskekort ät
såväl ortsbor
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskel
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskefrågan med hänsyn till förhållandena i de stora insjöarna. 1
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskets betydelse därstädes ha de sakkunniga som
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarenas intressen gällde nämligen
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörfiskefrågan hade därför av de sakkunniga måst prövas ur delvis andra
synpunkter än dem som gjorde sig gällande i den allmänna frivattensfrågan. Enligt de sakkunnigas uppfattning hade det förevarande spörsmålet för
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskets ordnande förelåge ej allenast för de stora sjöarna utan över
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare i föreningar, som arrendera fiskevatten;
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske i de av sammanslutningens medlemmar
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörmässiga former av fiske med eller utan
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske tillätes med eller utan kombination med fiskekort.
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörmässiga fiskemetoder ha däremot insjöfiskesakkunniga framfört
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörer utövade
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskeupplåtelser i kronans fiskevatten samt om tilllämpning av motsvarande
system i vatten tillhöriga enskilda. 1 Utredningen,
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskets —
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske genom upplåtelse av vatten på härads- och sockenallmänningar, genom
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske.
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske i kronans vatten. Fritidsutredningen, som föreslagit att på
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskefrågan synes utgöra en social angelägenhet av
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarenas intressen
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörer brukade fiskemetoder
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske på
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfisket ej bör ifrågakomma, är dock
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfisket. Det väsentliga lärer härvid vara, att möjligheter
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarena att utöva sitt fiske, vare sig detta sker i frivatten
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarenas förfogande. Om ock måhända det
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfisket bedrives närmare stränderna än 300 m samt i stor
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske bedrivas även på det fria fiskevattnet. Detta gäller exempelvis
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare. — Framhållas
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske fritt utefter hela kusten från gränsen mellan Blekinge
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskefrågan komma att föras ett stort steg framåt. Enligt förslaget skall
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske erbjuder del av
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare utjämnas, och detta
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskefrågan.
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskemöjligheterna i kronans fiskevatten mera kända
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske utgör ett mycket viktigt led i fråga om amalörfiskefrågans lösning. I
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarena bleve så gott som omöjlig att utöva.
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfisket. För att nå detta mål erfordrades vissa jämkningar i bestämmelserna om
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskets växande betydelse föranleder kommittén
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare med små siknät. Dessa fiskare bruka fråga fiskerättshavarna om lov
och det bruka de också få. Något yrkesmässigt fiske med nät
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörfisket liar på flera båll kommit
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare att fiskerättshavaren själv ibland icke kan få ut sina garn. På andra
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare sammansluta sig för att arrendera ett vatten, kan icke
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörer dra not efter annan fisk. De ha visserligen icke fiskerätt, men
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörer. Storryssjorna ga 50—60 famnar ut; djupet
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfisket.

40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare kunna få lösa sådana kort. — En olägenhet med den nuvarande
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskes och det borde
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfisket med spinnspö.
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske utan tillstånd, särskilt av pensionatsgäster. Om
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare fånga icke endast torsk utan huvudsakligen fjällfisk
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskandet inom skäliga gränser kunde införa samma regel som på sina håll lär
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskeklubb, som övertar
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörer men knappast av yrkesfiskare. — För ickc-jordägande
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörer från staden,
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörer eller yrkesfiskare
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare, som bär
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörerna använda ej löja som agn, utan daggmask
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarena fritt skulle fä lägga långrev på privat vatten,
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarena ibland fånga till och med så värdefull fisk som gädda. Den
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörer. I trakten av Hästholmen och Borghamn bedrives utterfisket så gott som
uteslutande av yrkesfiskare och ej av strandägare eller amatörer.
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörer,
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatör- och husbehovsfiske.
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare, t. ex. från Huskvarna, önska Visingsöborna ända
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörer från
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare, men just
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörer och yrkesfiskare, delvis från andra delar av
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare fiska på hans vatten med spinnspö och pimpel, så länge de icke
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarena med förkärlek sitt fiske just intill katsorna, ty där samlar sig
alltid en del småfisk, och om
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare, som fiska mot fiskekort. Ännu på
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskeföreningar, vilka nu sälja fiskekort till dem, som vilja sportfiska.
Delta intresse bör
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörfiskarena göra ofta
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörerna finns det lika väl som bland
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörerna, ty dessa kunna genom sina föreningar
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarena få ett ärligt tillfälle alt
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörerna bilda fiskevårdsföreningar, så komma de att hålla ordning
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiske bedrivas utan skada vare sig för fiskbeståndet eller för
yrkesfiskarena. Men
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörlisket bör
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörfiskarena böra icke få någon rätt till fritt fiske på enskilt vatten, utan de
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarena, bör det beaktas, hur
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörerna skulle få rätt
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörerna verkligen använda endast dessa
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörfiskarena hålla gärna till just omkring ryssjorna, ty där i grannskapet
samlar sig ofta en hel del fisk. Då händer det lätt att kroken fastnar i ryssjan,
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörfiskarena skola naturligtvis icke få röra eller skada annans redskap, men man
bör icke gå alltför hårt fram emot amatörmetarna. Låt
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskarena få uttryckligt lov att även inne vid stränderna åtminstone få
pimpla och meta. Amatörerna äro icke hjälpta med att bli hänvisade till
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfisket kanske man får göra skillnad på barn och vuxna. Ingen strandägare har
väl
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare, som tillhöra denna klubb, fiska icke hänsynslöst upp
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörer och skadan av utterfisket är minimal.
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:amatörfiskare vitsorda att fisket
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörfisket borde ordnas bättre. Många stadsbor vilja nog gärna betala en femma
eller till
40tal/Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. - SOU 1947:47.txt:Amatörfisket
40tal/Frivillig, förberedande yrkesutbildning för lantungdom - SOU 1949:59.txt:amatörteater böra även kunna ingå i verksamheten.
40tal/Klientelet på arbetshemmen - SOU 1949:37.txt:amatörskådespelare. Enligt vad han själv uppgav, var han eldsjälen i bildningsverksamheten inom arbetarkommunen. En del av de offentliga
uppdragen skulle
40tal/Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. - SOU 1945:26.txt:amatörer; många av dem veta
40tal/Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. - SOU 1947:44.txt:amatörteater. Det
40tal/Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. - SOU 1947:44.txt:amatörteater, studiecirklar, samtalsgrupper och dyl. 1 I kapitel XII angående sysselsättningsoch arbetsterapeutens
ställning inom sjukvård och arbetsvärd föreslås att,
40tal/Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. - SOU 1947:44.txt:amatörteater o. dyl. Härmed avses givetvis icke sådan underhållning, som
40tal/Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. - SOU 1947:44.txt:amatörteater o. dyl. Härmed avses icke sådan underhållning, som
40tal/Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. - SOU 1947:44.txt:amatörfotoalbum eller en provbok med lösa blad och spiralbindning eller portfölj eller en resefotografiram i
vykortsformat.

40tal/Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. - SOU 1947:44.txt:amatörkortsalbum med särskilda p ä r m a r eller urklippsalbum.
40tal/Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. - SOU 1947:44.txt:amatörfotoram eller livrem.
40tal/Naturvetenskapliga forskningskommittén. - SOU 1945:48.txt:amatörbotanister och av vissa praktiskt-botaniska statsinstitutioner ställas mycket stora krav i fråga om hjälp med
bestämningsarbeten
40tal/Naturvetenskapliga forskningskommittén. - SOU 1946:77.txt:amatörerna utgöra en betydande del av medlemmarna, bli dessa tidskrifter de naturliga organen för floristiska och taxonomiska
uppsatser, ehuru arbeten från botanikens alla övriga grenar influtit
40tal/Naturvetenskapliga forskningskommittén. - SOU 1946:77.txt:amatörer ha, sä ofta det varit möjligt, gratis lämnats frön och plantor. Sedan 1920 deltager trädgärden i det internationella
frö- och växtbyte, som
40tal/Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst. - SOU 1948:7.txt:amatörsändarstationer samt rundradioverksamheten.
40tal/Social upplysning - SOU 1949:31.txt:amatörändamål. I fråga om skol- och bildningsfilm samt föreningsfilm har smalfilmen i 16 mm-formatet vunnit betydande utbredning under det sista
årtiondet.
40tal/Social upplysning - SOU 1949:31.txt:amatörmusikerverksamheten. Gymnastik och
40tal/Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. - SOU 1943:25.txt:amatörorkestrar, musikcirklar eller andra sammanslutningar med ej
yrkesmässig utövning på sitt program, såsom musicerande instrumentalister, lärare, instruktörer eller dirigenter. Varje sysselsättningsperiod skulle omfatta
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1944:31.txt:amatörteaterlag. Sverges Godtemplares Ungdomsförbund uppger exempelvis, att ett 60-tal folkdanslag och omkring 150 teatergrupper
arbeta inom förbundets omkring 260 avdelningar. Modern och gammal dans förekommer stundom vid samkväm inom nykterhetsföreningar, dock
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1944:31.txt:amatörteater, musik och allsång. Inom Jordbrukare-Ungdomens Förbunds avdelningar förekommer en livlig studieverksamhet. År
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1944:31.txt:amatörteater
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1944:31.txt:Amatörteater utgör ett viktigt och uppskattat inslag i föreningarnas verksamhet.
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1944:31.txt:amatörteater, talkör, sång, musik och gymnastik samt nykterhetslagstiftning m. m.
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1944:31.txt:amatörfotografering m. m. Även om denna verksamhet icke uteslutande tar sikte på
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1944:31.txt:amatörteater återfinnas vidare bland verksamhetsgrenarna, och särskilda kurser
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1944:31.txt:amatörteater samt fredsarbete. Under 20-talet tillkommo sektioner för antituberkulosverksamhet och idrott. Folkbildningsarbetet
bedrevs från förbundets start inom ramen av Godtemplarordens studieverksamhet, men 1937 tillsatte
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1944:31.txt:amatörteater vill bidra till sunda nöjen i självverksamhetens tecken. Fredsarbetet slutligen
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterns
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteater etc. Den konstnärliga nivån på dessa nöjestillställningar når av naturliga skäl inte
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörer. Detta till trots kan de
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterverksamhet och teaterverksamhet överhuvudtaget skall kunna äga rum,
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterverksamheten i landsorten till
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterns verksamhet
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteatern som inte bara ger rikliga tillfällen att uppträda och agera
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteatern inte minst på landsbygden utgör ett efterlängtat och inte
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteatern har också en annan betydelse: den bristande kontakten mellan de unga och teatern, som påtalats i föregående avsnitt,
beror i
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteatergrupp, som har vissa ambitioner vid pjäsval, allvar inför uppgiften m. m., så måste detta bidra att stegra intresset och
förståelsen för
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörskådespelarna
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterverksamheten utgjort ett omtyckt inslag. Inte sällan torde föreningsarbetet i viss utsträckning ha finansierats genom
inkomsterna av denna
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteater för ungdom när den är som bäst, utgör en liten pjäs — Ali Baba
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterverksamheten är utomordentligt stort, så kan det å andra sidan inte förnekas, att verksamhetens konstnärliga och
intellektuella standard sådan
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterverksamheten ha betraktats såsom ett muntrande inslag i föreningsarbetet och som en inkomstkälla. En starkt bidragande
orsak till att uppfattningen om teaterkonsten framförallt i landsorten
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteatern tagit denna enkla syn på teaterns kulturbärande
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterverksamheten i landet. Då
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterfrågan till närmare granskning. Är 1933 bildades Amatörteaterns riksförbund som är ett samarbetsorgan mellan ABF,
Godtemplarorden, Nationaltemplarorden och Svenska landsbygdens ungdomsförbund.
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteater, som man
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterutövarnas sida. Många var
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterentusiasterna göra klart vilka möjligheter
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterarbetet. I andra
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteatergrupperna, och en på
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteatern som studieämne, pjäs- och
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:Amatörteatern» har också utgetts 3 till 4 gånger årligen, innehållande
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:Amatörteaterns riksförbund också utgett
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterverksamheten kunna
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörsällskapen blir i majoritet istället för i minoritet,
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterverksamheten i
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterverksamheten skall kunna k o m m a till stånd.
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:Amatörteaterns riksförbund också är med i samverkande bildningsförbunden, synes det kommittén vara en naturlig organisatorisk åtgärd,
a t t Amatörteaterns riksförbund ombildas till a t t utgöra en sektion av samverkande bildningsförbunden. Härigenom skulle uppnås, a t t en gemensam administrativ apparat
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteatern.
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteater, gymnastikuppvisningar etc.

40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterverksamhet, musikverksamhet och
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteater — sid. 224 — har kommittén a n t y t t lämpligheten av
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:Amatörteaterns riksförbund omorganiseras till en sektion av samverkande
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteater- och
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteater samt musik- och filmupplysning
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteaterupplysning
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1945:22.txt:amatörteater, musik- och filmupplysning
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteater, ansåg
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatör-) teater och dans. Där
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatör-) teater, teckning eller målning, ävensom idrott
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatör-)
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatör)teater,
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteater, motorteknik eller mer rekreativt
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteater och hushållsarbete, folkdanser, gymnastik och idrott. En intressant verksamhetsform som förekommer i fritidsverksamheten
i Göteborg och Malmö är de s. k. sysselsättningsaftnarna där ungdomarna inom en viss ram får ägna sig åt vad de vill: spela
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteater etc.)
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteater m. m. De senare ämnena bildar
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteaterns verksamhet, tills vidare i form av ett
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteatern.
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörföreställningar
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteatergruppen ta vägen?
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteater, sömnad och målning, dels
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteater och i modellplanstillverkning och modellflygning.
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteater och motorteknik har visat sig särskilt uppskattat. Nämnas kan att frågan om
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteater, gymnastik, studiecirkelarbete etc. på programmet.
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:Amatörteater i enkla former har fångat intresse på många håll (ex. Vita, Hässelby,
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörteater, idrott, utflykter.
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörfotografering, sång och musik.
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatörfoto samt teater, sång, dans och gymnastik. Bland teoretiska ämnen
40tal/Ungdomsvårdskommitténs betänkande. - SOU 1947:12.txt:amatöridrott.
40tal/Utredning beträffande privata skolor för yrkesutbildning med förslag till bestämmelser om tillsyn - SOU 1949:55.txt:amatörer, b) Fortsättningskurser och yrkeskurser.
40tal/Utredning med förslag om lösdrivarlagens upphävande m. m. - SOU 1949:4.txt:amatörmässigt prostituerade, som också har annat arbete
40tal/Utredning med förslag om lösdrivarlagens upphävande m. m. - SOU 1949:4.txt:amatörer på området. En anledning att misstänka detta har vi redan fått genom att
40tal/Utredning med förslag om lösdrivarlagens upphävande m. m. - SOU 1949:4.txt:amatörerna på området numera bär en vida större
40tal/Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. - SOU 1945:6.txt:amatörmässigt tillagade föda, som nu dominerar i kosthållet. En sådan utveckling kan förverkligas
endast på basis av teknisktvetenskapligt forskningsarbete, centralt bedrivet och frikostigt understött
40tal/Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. - SOU 1944:36.txt:amatör) och 99 uppgiven kunnighet i telegrafering
40tal/Välfärdsanordningar för sjöfolk i hamn - SOU 1947:29.txt:amatörteater. Lösningen av dessa uppgifter ansåg kommittén icke kunna ske
50tal/1944 års nykterhetskommitté. - SOU 1951:43.txt:amatörteater. Till praktisk verksamhet har hanförts deltagande i syjunta, handarbete, snickeri, kanotbygge, trädgårdsskötsel etc.
50tal/1944 års nykterhetskommitté. - SOU 1952:12.txt:amatörteater, sång- och musikcirklar etc. Nöjeslillställningar av olika
50tal/1944 års nykterhetskommitté. - SOU 1952:52.txt:amatörteatrar. Finland rapporterar en betydande utveckling på samma områden.
50tal/1955 års universitetsutredning. - SOU 1958:21.txt:amatörteater, danska och norska har förts
50tal/Arkiv- och biblioteksfilmning - SOU 1951:36.txt:amatörfotografien och amatörfilmen som för talrika
50tal/Betänkande angående psykopatvård m. m. - SOU 1952:46.txt:amatörteater och musik kan möjlighet vinnas att
50tal/Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m. - SOU 1952:13.txt:amatör- och
sportfiskare. Fjällvattnen skulle kunna bliva
50tal/Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m. - SOU 1952:13.txt:amatör- och
sportfiskare
50tal/Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m. - SOU 1952:13.txt:amatörfiske»,
varunder innefattas alla kategorier av fiskande, som pläga kallas amatör-, sport-, nöjes- eller tillfällighetsfiskare. Kommittén avvisar såsom icke
50tal/Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m. - SOU
1952:13.txt:amatörfiskarenas
50tal/Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m. - SOU 1952:13.txt:amatörfisket.
Enligt förslagen skulle betydande områden såväl
50tal/Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m. - SOU
1952:13.txt:amatörfiskefrågan föras
50tal/Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m. - SOU 1952:13.txt:amatörfiske
50tal/Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m. - SOU 1952:13.txt:amatörfiske
skulle beredas
50tal/Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m. - SOU 1952:13.txt:amatörfiskare
borde kunna i lagliga former bedriva sin sysselsättning, på några ställen kanske genom att fisket gjordes
50tal/Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m. - SOU 1952:13.txt:amatörfiske.
50tal/Bostadskollektiva kommitténs betänkande. - SOU 1955:28.txt:amatörteater, musik o. d. bedrivs i ungefär samma
50tal/Bostadskollektiva kommitténs betänkande. - SOU 1955:28.txt:amatörteater, dans och bordtennis, scoutverksamhet och olika slag av idrott
50tal/Bostadskollektiva kommitténs betänkande. - SOU 1955:28.txt:Amatörteatern har tillvunnit sig ett betydande intresse som en konstnärlig hobby. Ett i mitten av 30-talet bildat riksförbund av

amatörteatern
50tal/Bostadskollektiva kommitténs betänkande. - SOU 1955:28.txt:amatörmusikalisk verksamhet; olika organisationer för sång bildas; musiksektionerna inom folkbildningsrörelserna får stor
anslutning (inom
50tal/Bostadskollektiva kommitténs betänkande. - SOU 1955:28.txt:amatörorkestrar, främst
50tal/Bostadskollektiva kommitténs betänkande. - SOU 1955:28.txt:amatörmusiken som åt konsertverksamheten, jämte härav betingade ökade
50tal/Bostadskollektiva kommitténs betänkande. - SOU 1955:28.txt:amatörscen (3), andra större
50tal/Bostadskollektiva kommitténs betänkande. - SOU 1955:28.txt:amatörorkestrar, körer osv.
50tal/Civilförsvarets organisation - SOU 1958:13.txt:amatörradio
50tal/En anstalt för svårbehandlade - SOU 1950:47.txt:amatörteater.
50tal/Fiskeområde - SOU 1956:17.txt:amatörfiske.
50tal/Fiskeområde - SOU 1956:17.txt:amatörfiske, erhålla majoriteten mot
50tal/Flygfotogrammetrisk verksamhet - SOU 1955:26.txt:amatörfilm. Flygfilmen torde knappast uppgå till ens 5 % av den totala produktionen. Det
50tal/Flygfotogrammetrisk verksamhet - SOU 1955:26.txt:amatörfotografering är målet att framställa en bild, vilken så nära
50tal/Flygfotogrammetrisk verksamhet - SOU 1955:26.txt:amatörfilmen
50tal/Folkhögskolans ställning och uppgifter - SOU 1953:24.txt:amatörteater), konst (konstförståelse), psykologi och livsåskådningsfrågor, föreningsteknik; frivillig språkundervisning meddelas
också ofta i studiecirklar. Den i studiecirkelform bedrivna
50tal/Folkhögskolans ställning och uppgifter - SOU 1953:24.txt:amatörteater), varigenom h a n tvingas till ett omfattande förberedelsearbete. Stundom kan detta arbete något begränsas genom att
cirkeln följer en av exempelvis ett studieförbund utgiven arbetsplan; otvivelaktigt är det dock av värde, om även uppgörandet av en studieplan kan ingå
50tal/Folkhögskolans ställning och uppgifter - SOU 1953:24.txt:amatörteater, gymnastik o. d.), bör det i viss mån vara möjligt att hänvisa
50tal/Förband och bygd - SOU 1953:10.txt:amatörradioklubbar, modellflygklubbar, flygklubbar, golfklubbar,
50tal/Förband och bygd - SOU 1953:10.txt:amatörerna,
50tal/Hemmen och samhällsplaneringen - SOU 1956:32.txt:amatörer, fotoklubb, gymnastik, bordtennis samt Unga
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatöridrott.
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatöridrott.
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatör-, mästerskaps- och medaljbestämmelser samt tävlingsregler, med rätt för rikskorpstyrelsen att däri vidtaga
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatörinstruktörer skett. I Västerbottens
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:Amatörinstruktörer har anlitats vid behov.
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatörinstruktörer. Fast
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatörinstruktörs- och juniorverksamhet, omkring 20 kurser på olika platser samt kvinnlig
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatöristiskt hänseende. Anslagsfördelning enligt olympiska kommitténs normer anges som en tänkbar lösning. Kanotförbundet
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatöridrott. AAU:s huvuduppgifter kan sammanfattas i bl. a. följande
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatöridrottens
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatörsporten i landet och utgör tävlingsidrottens bästa rekryteringsbas.
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatöridrott. Som medlemmar kan upptagas danska amatöridrottsorganisationer. Anknutna är (vid viss angiven tidpunkt) 32 specialförbund med
tillsammans 4 736 föreningar med 472 030
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatörregler, tävlingsbestämmelser m. m.; 2) uppgifter av hälsobefrämjande karaktär (t. ex.
50tal/Idrotten och samhället - SOU 1957:41.txt:amatörer, som endast i ringa utsträckning är fast anställda.
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmåleriets betydelse — detta till trots av dess många iögonfallande
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmåleriet i så hög grad inriktats just på den färdiga tavlan är den kanske
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmålaren men kanske i lika hög grad av den handledning som ges honom. Med
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmässigt bedrivna
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörarbeten», »mycket tvivelaktig kvalitet» e t c ) . De uppgivna konstnärsnamnen
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmålaralster borträknades, bleve antalet skolor med konst säkerligen flera gånger lägre. Det är påfallande hur starkt konstinnehavet
varierar i olika landsändar, främst beroende på de lokala kulturella traditionerna
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörer i 12 skolor), i 7 skolor 25 akvareller, pasteller
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmålningar. Skulpturer och väggmålningar saknas helt, medan 2
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörarbeten. Grafiken i svart och vitt samt i färg
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmålarklubbar inbjuds till utställningsdemonstrationer, då ibland även konstnärer medverkar.
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmåleriets problem och 1952 en litograferingskurs, ledd av en framstående fransk yrkesman, för att bland konstnärerna öka kännedomen om den
litografiska teknikens möjligheter.
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmåleri som sannolikt på sina håll har en större anslutning än den
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmåleriet och
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmålare. Andra kategorier är skolungdomar som studerar för att få högre betyg i teckning, medan några betraktar undervisningen som ett
förstudium för att komma in på
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmålningar i stor utsträckning. Amatörmålaren betraktar ofta studiecirkeln som en slags yrkesutbildning och hänvisar ibland till att han
haft
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörkonst som anordnats av ett av världens konstpedagogiskt ledande museer, Museum of
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörernas självbiografier får
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatören att nå en fruktbärande kontakt
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmåleriets betydelse
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmässiga konstutövningen, och denna kan i viss män betraktas som
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmåleriets betydelse ur en mer renodlad konstbildningssynpunkt, må vissa klart negativa fakta framhållas. Detta måleri har under
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:Amatörmålare både utanför och inom studieförbundens cirklar har hänsynslöst
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmålarnas mödor skänkts bort eller genom arv gått vidare till
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmålaren vid mekaniskt upprepade och undermåliga uttrycksformer och därigenom varit

50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmässig konstutövning kan föra
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörer alltjämt bör fortgå, är det främst i den förvissningen att det slags
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmålare mer
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmåleriet, rätt bedrivet, kan ha en
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörskapets begränsade möjligheter och
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatör bör sträva
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmässigt själva ägnar sig åt
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörer eller yrkesmän utan konstnärlig ambition, skulpturer i trä eller
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmålare. I orten är också bosatt en verkligt god
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmålningar och reproduktioner. Härtill kommer en till
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmässig konstutövning kan vara mer
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörer alltjämt bör fortgå, är det
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörer alltjämt bör fortgå, kan jag icke ansluta mig. De kritiska erinringar som göres är enligt min åsikt så vägande, att en rekommendation
till
50tal/Konstbildning i Sverige - SOU 1956:13.txt:amatörmålarnas alster kan inverka dämpande på konstnärernas »legitima» marknad är likaledes tydligt.
50tal/Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget - SOU 1952:49.txt:amatörmässiga odlarna lämnades anvisningar om köksväxtodling på kolonilotter;
upplysningar meddelades om lagring av sålunda odlade produkter samt om insamling och
50tal/Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget - SOU 1952:50.txt:amatörorkestrar, musikcirklar eller andra sammanslutningar med ej yrkesmässig
musikutövning på sitt program (s. k.
50tal/Lag om rätt att utöva läkekonsten - SOU 1956:29.txt:amatörläkare, eller vad man skall kalla dem? Eller menar man, att man
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusikens nuvarande former
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens utveckling
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusikens målsättning
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörverksamhetens anknytning till skolan
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhetens förhållande till andra organisationers verksamhet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusiken och det allmänna
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörorkestrar som konsertgivare
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet i ett antal kommuner ävensom bidrag
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrarna.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska problem. Amatörmusiken
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik. En P. M. om tonsättarstipendier
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken har föranlett MU att företaga ganska väsentliga omarbetningar, framför allt av kap. 4 angående
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet, återfinnes i väsentligt omarbetat skick som avd. III i detta betänkande. Omarbetningen hänför sig i huvudsak till motiveringarna och
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet såsom inbördes kompletterande varandra. MU har sökt belysa, hur ett samarbete
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik avsedda statsbidragssystemets förhållande till vissa bidrag
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet i dess helhet, alltså såväl den av folkbildningsorganisationerna som av kommunerna bedrivna, förordas inrättande av en
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk nämnd (kap. 7).
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar såsom konsertgivare har omarbetats. En viktig nyhet ligger däri,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikkårer, Svenska musikerförbundet och ett flertal andra militära och civila kårorganisationer (Föreningen svenska tonsättare, Svenska
tonkonstnärsförbundet, Musiklärarnas
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar, militärorkestrar etc. i olika delar av landet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmässiga utövare
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet inte minst i vårt land.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet och utredningen återkommer
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken. I denna avdelning föreslås, att kommun, som påtager sig ansvar för dylik verksamhet,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet, finner MU vara en omständighet, som är ägnad att befordra
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik på enahanda sätt som för skolans verksamhet i
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamheten bland vuxna.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikarbete med statsbidrag
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikfrågor i stället för särskilda skolmusikkonsulenter.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet, till
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik har en avsevärd utbredning och den har kommit att
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska arbetet inom de
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet än den av folkbildningsorganisationerna bedrivna.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken ur mera vidsträckta synpunkter.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet utanför bildningsorganisationerna.

50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandets betydelse är
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmässiga musikutövningen. Framför allt hade man anledning befara, att den småningom skulle
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandet tvärtom efter den kritiska perioden
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandet har en mycket
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandet sin plats. Det skapar en tacksamt anammad kontakt med andliga och kulturella värden. I en tillvaro, där gamla
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken den viktiga uppgiften att fungera såsom en brygga mellan folket och det samtida musikskapandet, ty man behöver knappast tvivla på att
tonsättarna med glädje
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens behov, i den mån denna uppvisar en
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusikens nuvarande former
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet, som regelbundet samlar större
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatör musiken räknar ett avsevärt större antal deltagare än
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet i
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamheten i vårt land. Med hänvisning därtill finner MU ej anledning
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamheten på sitt
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikliv intas av de orkestrar, som är anslutna till Sveriges orkesterföreningars riksförbund, SOR.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar, medan övriga betecknas såsom yrkesorkestrar. För båda dessa grupper torde emellertid gälla, att yrkesmusiker och amatörer där
samverkar i
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken ovanliga
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörblåskårer, sammanslutna i Sveriges amatörmusikkårers riksförbund. Förbundet, till vilket ca 100 kårer
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikkårers riksförbund utger en
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens verksamhetsformer må
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörcirklar användbar besättning och av lämplig svårighetsgrad. Notmaterialet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens utveckling
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet, som kräver ringa
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamheten över
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer tillfälle att få direkt kontakt med tonkonstens
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörkör till och med åstadkomma resultat,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkester. Även de största
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer. Yrkesmässigt arbetande körer förekommer för övrigt
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet och blivit den enda eller viktigaste formen för musikalisk samvaro i inånga svenska samhällen. Utomhus har en manskör genom sin
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusikens instrumentala former skiljer sig från de vokala därigenom, att utbildningsmomentet står mera i förgrunden än beträffande de
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten även måste åtaga
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörverksamheten
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer, som finns inom
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandet, är många och av
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten i större utsträckning än hittills ägnade sig även åt dessa
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken urskilja följande former.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörarbete på det elementära stadiet, och det utgör ett förstadium
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmässiga musicerandet kan ledaren ej överallt räkna med samma besättning. Det blir därför nödvändigt att för amatörensembler välja sådan
litteratur, som är spelbar med flera olika besättningar. Lösningen torde ligga i att få fram litteratur, vilken är gjord för
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandet. Dessutom förefinnes en för denna verksamhet lämpad repertoar av svenska kompositioner i manuskript. MU uttrycker förhoppningen, att
arrangörer, komponister och musikförläggare
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkester i vårt land helt når upp
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer har kunnat nå en sådan
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikerna föremål
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörerna själva vill pröva sina krafter just på sådana
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer fått sin utlösning i blåsorkestrar av olika slag. Början kan ha skett ined en mindre blåsensemble, en
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörblåskårerna i stånd att i högre grad än hittills bidraga till det musikkulturella arbetet. Blåskårerna har betydelse även såtillvida, att de kan
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar av symfoniorkestertyp.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet, i vilka dessa båda grenar förenar sig med varandra.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet, som vid början av detta århundrade syntes dömt att tyna
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusikens
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerande.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik i dess ursprungligaste och riktigaste innebörd, är den i första
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandets betydelse för deltagarnas individuella personlighet är dess värde för snart sagt alla gemenskapsformer. Därför har också inom ett
stort antal organisationer vuxit fram en amatörmusikverksamhet, som bygger på samfällt musicerande. Ett dylikt musi5— 316705
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamheten får därför i en tid av starka åsiktsbrytningar och hastig
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens värde
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikdeltagarna. Att bereda möjligheter härtill

50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandets kvalitativa nivå är en av de viktigaste uppgifterna på detta område.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatör musik likväl kommer att
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusiken har också ofta mötts med ringaktning från fackmusikaliska
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens ledning alltid besinnade den begränsning, som är uppdragen för konstutövning av amatörer överhuvud.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken kunna fylla sin ideala uppgift ur individuella och
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörverksamhetens
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens livsmöjligheter och trivsel i synnerhet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhetens rekryteringssvårigheter. Härigenom skulle en
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerande. Där den frivilliga musikundervisningen nått en viss utveckling,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken till skolmusiken står flera möjligheter öppna. Man kan peka på den omfattande och under de senaste åren
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatör musikverksamhet sker anknytningen
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamheten. Anknytningen till skolan kan uppenbarligen bli avsevärt effektivare i den kommunala musikverksamheten.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerande. Enhetligheten i
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken öppnar särskilda
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörernas arbete måste under alla förhållanden ligga i den gemensamma övningen och den individuella utbildningen.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar, låt vara med mer eller mindre regelmässig komplettering av yrkesmusiker i växlande omfattning — för att bli
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar gör visserligen en jämförelse med yrkesorkestrarnas standard orimlig. När de fungerar som konsertgivande, måste man emellertid ställa
höga krav på prestationernas kvalitet, om ett statligt stöd för konsertgivande skall kunna motiveras, och denna har, såsom MU framhållit i avd. IV rörande konsertväsendet och de
statsunderstödda symfoniorkestrarna, mångenstädes visat
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer för deras
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliskt
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandet i vårt land organisatoriskt sammankoppla amatörarbete och konsertgivning. MU vill därför påyrka en klar boskillnad mellan å ena
sidan en
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörernas arbete,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrarnas verksamhet i allmänhet koncentreras på amatörmusikaliskt arbete och icke, såsom f. n. i fråga om SORorkestrarna är fallet, bindes av
villkor, som kräver prestanda i form
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer, yrkesmusiker med intresse för
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerande med framgång byggas upp. Att sådana orkestrar stundom samlar sig till offentliga
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet. Men antalet konserter,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar återigen, vilka av den centrala myndigheten, musikrådet (se avd. XIV), anses med hänsyn till kvaliteten av sina prestationer
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet enligt förevarande avd. Därest således
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkester skulle vara organiserad på sådant sätt, att bidrag utgår
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet, utgör detta icke hinder för att till
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörbidraget, en
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörensembler, t. ex. körer.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer, kan sägas, att kvalitet under alla förhållanden måste eftersträvas och att det är bättre att göra musik i mindre former och göra den
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusiken måste därför undvika sådana verk, som endast lämpar sig
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens program. Komponister
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens speciella behov, och MU
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten skulle ej allenast
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatör musikens repertoar anknyter
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken en rik och värdefull
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusikverksamheten kommer alltid att vara beroende av arrangemang och kan icke alltid syssla med originalkompositioner. Häri ligger en
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet, vill MU hänvisa till framställningen rörande förlagsverksamhet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamheten, med vilken den har naturliga anknytningspunkter och inom
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamheten bör frågan om konserter av yrkesmusiker icke förbigås. Musikamatörer, som icke får tillfälle att åhöra ur konstnärlig synpunkt
fullvärdiga
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet kompletteras av en ändamålsenligt upplagd konsertverksamhet av yrkesmusiker, kan en musikkultur i egentlig mening uppstå.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar. Såväl orkestermedlemmar som dirigenter
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten, utan ur ett särskilt anslag till bidrag till konsertgivning. Denna åtskillnad mellan amatörverksamhet som sådan och
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörensemblers
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer av kontakt med den fullvärdiga konsten och
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatör musikverksamhet, som nu bedrives i så stor skala och som mötes av ett uppenbart växande intresse, för
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken i vårt land uppvisar många ljusa och glädjande sidor — en utbredd spontan lust att vara
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerande.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet vanligen sker. I en del fall är det några få intresserade personers initiativ,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiker, ansluter sig till den och får deltaga i
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik har uppkommit
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken inom de
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens del. I synnerhet gäller
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken såsom

50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiker på en ort, eventuellt flera orter, oberoende av tillhörighet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens framtida gestaltning, som tidigare ut50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken, är värt allt erkännande och har säkerligen haft återverkningar på hela vår musikkultur.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens syften, sådana som MU ser dem, näppeligen låter sig göra
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens vidare utveckling.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet skulle vara av största betydelse. Som av den tidigare lämnade redogörelsen framgår, har denna utformats olika i olika
kommuner, allt efter vad som ansetts behövligt och önskvärt. Man har att
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens växt. Även ekonomiska överväganden leder ofrånkomligt till slutsatsen, att man måste eftersträva former för samarbete beträffande val
och avlöning av instruktörer och ledare.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörutförande och ur olika synpunkter önskvärda för verksamhetens
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhetens framgångsrika bedrivande, att under sådana omständigheter en
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik uppmuntras och utvecklas. Detta är för
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhetens förhållande till andra organisationers verksamhet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet skall
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet. I andra orter kominer denna att kompletteras av kommunernas insatser. Dessa är således icke avsedda att göra organisationernas
arbete obehövligt. Utvecklingen på respektive orter får själv anvisa
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörutbildning vunnit en viss färdighet i att traktera ett
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörensembler och körsammanslutningar kan värva värdefulla krafter bland dem som fått sina
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet kommer givetvis
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikarbete
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens stödjande, som utredningen föreslår, förlorar bidraget ur
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiker, vilket all6—316705
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandet. Emellertid måste man, vilket av den föregående framställningen
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet, vilka icke genom den kommunala organisationen kommer att kunna tillgodogöra sig statligt stöd i någon form och
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikkårer, Svenska sångarförbundet, Sångsällskapet De Svenske, Sveriges körbund m. fl. Då dylik sammanslutning prövas
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkester inom
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet och vill förorda att, sedan dylikt organ inrättats, medel ställes
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusiken
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmässiga musicerandet kan sägas, att det är en fritidssysselsättning, som bidrar till den personliga utvecklingen och åt sina deltagare förmedlar
väsentliga estetiska värden. Även i de enklaste former kan amatörmusicerandet bli till något mer
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik medför ofta icke ringa kostnad
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamheten sitt stöd.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet. Vidare låter
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet i våra
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet bör lämnas.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet, skall, därest vissa villkor beträffande verksamheten uppfylles, utgå statsbidrag.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik. Då
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten. Vidare kan befintliga skollokaler utnyttjas, och vid planläggning av
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet, har emellertid, som redan påpekats, fristående organ för denna verksamhet upprättats, musiknämnder eller musikstyrelser, vilka
bedrivit ett
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikväsendet, kan lämpligen bestå av
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet. I praktiken torde man dock böra räkna med att landstingen kommer att påtaga sig endast vissa mera speciella uppgifter, främst
anställande av konsulenter och s. k. instruktörer med särskild kompetens (se
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet, skall, därest vissa villkor uppfylles, utgå statsbidrag. Att staten efter vissa normer lämnar ekonomiskt stöd åt det kommunala
amatörmusiklivet torde vara oundgängligt, om man vill göra det
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet. Till frågan
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikkonsulentens uppgifter återkommer utredningen nedan i samband med spörsmålet om centralt organ för amatörmusiklivet. Frågan har också, vad
beträffar frivillig musikundervisning i
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörverksamhetens musikaliska kvalitet står och faller med dess ledare. MU vill i detta sammanhang starkt betona nödvändigheten av att
utbildningsfrågorna snarast möjligt löses. Nu rådande brist på kvalificerade
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiker kommer eljest att göra alla åtgärder till
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet mer eller mindre illusoriska. Det är därför
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens behov i lika mån kommer kommunernas och folkbildningsorganisationernas verksamhet tillgodo.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten under det sista årtiondet kunnat uppvisa, antalet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens arbetsvillkor och med den speciella pedagogik, som
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten visar en mängd varierande former
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet central angelägenhet. Vidare må erinras om att detta problem
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikkårers riksförbund till utbildning av dirigenter samt
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten på en ort
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens mångskiftande art måste inom densamma tagas i anspråk ledare och instruktörer av olika slag. Tämligen enhetliga är förhållandena inom
vokalmusiken. Allmänt förutsattes, att en
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer skall kunna hänvisas för att bedriva enskilda studier i
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1954:2.txt:amatörmusiken, och å
1954:2.txt:amatörmusiken.
1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet anställes en
1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamheten. Då
1954:2.txt:amatörmusikverksamhet utanför folkbildningsorganisationerna. Det är av största vikt, att de lokala ledarna får del av
1954:2.txt:amatörmusiken. Arbetsområdet för konsulenterna torde ofta
1954:2.txt:amatörmusiken.
1954:2.txt:amatörmusiken
1954:2.txt:amatörmusikväsendet.
1954:2.txt:amatörmusiklivet, kan utredningen hänvisa till folkbildningsutredningens
1954:2.txt:amatörmusiklivet av vissa redan
1954:2.txt:amatörmusiklivet, har utredningen sökt differentiera de erforderliga
1954:2.txt:amatörverksamheten skall kunna komina i åtnjutande av statligt understöd. Då emellertid bristen på för dessa uppgifter
1954:2.txt:amatörmusikverksamhet.
1954:2.txt:amatörmusikens utveckling,
1954:2.txt:amatörverksamheten föreslås skola utgå främst i form av bidrag till löner och arvoden
1954:2.txt:amatörmusikaliska området.
1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamhet. Med utgångspunkt från
1954:2.txt:amatörmusiken.
1954:2.txt:amatörmusik
1954:2.txt:amatörmusikverksamhet. Vad
1954:2.txt:amatörmusikarbete utanför skolan. I sådant syfte bör i gällande övningslärarstadea införas sådan ändring, att skolmusiklärare må kunna tillgodoräknas
1954:2.txt:amatörmusiken såsom fyllnadstjänstgöring. Detta bör gälla icke blott verksamhet i kommunal regi utan
1954:2.txt:amatörmusiken i större
1954:2.txt:amatörverksamheten, icke blott den av
1954:2.txt:amatör verksamheten torde
1954:2.txt:amatörmusikverksamhet i kommunal regi. Mycket av den verksamhet, som skisserats i detta betänkande, är nämligen av beskaffenhet att kunna falla in
1954:2.txt:amatörverksamhet, låta kyrkomusikerstadgans
1954:2.txt:amatörmusikverksamhet enligt de riktlinjer MU uppdragit, bör dylik
1954:2.txt:amatörmusiken bör inverka på utbildningen av sådana musiker, kommer utredningen att beakta i särskilt betänkande rörande undervisningen vid
1954:2.txt:amatörverksamhet i kommunal regi är del helt naturligt, att alla kostnader för undervisnings- och övningslokalernas anskaffning, uppvärmning och
1954:2.txt:amatörmusikverksamheten föreslagit, att noter skulle jämställas med »grundböcker». Därigenom kan för notinköp åtnjutas statsbidrag med hälften av
1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamheten, som förutsatts i fråga om bidrag till
1954:2.txt:amatörmusik.
1954:2.txt:amatörmusikverksamheten bör under VIII. huvudtiteln uppföras två särskilda anslag,
1954:2.txt:amatörmusikverksamhet enligt MU:s mening bör kunna utgå statligt stöd i två former, dels
1954:2.txt:amatörmusik enligt två skilda system. Emellertid har
1954:2.txt:amatörmusiken kan synas innebära
1954:2.txt:amatörmusikverksamhetens ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska problem.
1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamheten. För det fria och frivilliga folkbildningsarbetet fungerar
1954:2.txt:amatörmusiklivet i dess helhet hörande ärendena till skolöverstyrelsen att handläggas å
1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet. Skolöverstyrelsens
1954:2.txt:amatörmusiklivet. Detta har mycket
1954:2.txt:amatörmusikverksamheten uppdrages vare sig åt skolöverstyrelsen eller ett statens musikråd var för sig, vill utredningen föreslå bildandet
1954:2.txt:amatörmusik, såväl den
1954:2.txt:amatörmusiken
1954:2.txt:amatörmusiken och å ena sidan det allmänna folkbildningsarbetet
1954:2.txt:amatörmusiken. Nämnden bör lämpligen bestå av fem ledamöter, av vilka
1954:2.txt:amatörmusiken, vilken tillika
1954:2.txt:amatörmusikkonsulent. Därest MU:s förslag om
1954:2.txt:amatörmusiklivet vinner beaktande,
1954:2.txt:amatörmusiken i alla dess former, utökas till heltid.
1954:2.txt:amatörmusiklivets främjande skulle genomföras, innan det föreslagna musikrådet
1954:2.txt:amatörmusikaliska nämnden kan beräknas sålunda. Till arvoden åt de fyra ledamöterna torde böra beräknas 1 000 kr
1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamheten avgivit särskilt yttrande, se Särskilda yttranden nr 2.
1954:2.txt:amatörmusik i hemmiljö för små ensembler, solistisk instrumentalmusik,
1954:2.txt:amatörkretsarnas och de kulturintresserade
1954:2.txt:amatörer och yrkesmän förenar sig för att ge konserter.
1954:2.txt:amatörerna går med entusiasm in för sin
1954:2.txt:amatörer för att uppföra något verk av oratoriekaraktär. Sådana
1954:2.txt:amatörverksamhet. Under kunnig och inspirerande ledning kan även en amatörkörs prestationer nå en viss grad av
1954:2.txt:amatörorkestrar
1954:2.txt:amatörmusiklivet är en annan orsak till denna utveckling. Det

50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet i någon form, kan väntas även komma att verka för konsertgivning
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerande och
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet, även skall
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer och yrkesmusiker
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens främjande vinner beaktande. MU hoppas, att
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörernas arbete. Självfallet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerandet till godo.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens stödjande, kommer att rekvireras av kommunen, och en av den cen50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten. Detta förfarande,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet har förordats, att en sådan
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet, som kan förekomma. Det synes lämpligt
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörorkestrar
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar. Därvid
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer, vilka bedriver regelbunden konsertverksamhet. Flertalet av dessa är organiserade i
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrarnas verksamhet bör
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörarbete och att de till dettas bedrivande enligt
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerande föreslagits skola komma icke blott
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar tillgodo, vilkas verksamhet skulle komma att ingå
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhetens förhållande till andra
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar, att erhålla statligt stöd.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörarbete beslutas, kan dessa ersätta det statliga understödet till SOR, i den mån det nuvarande bidraget till denna organisations
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet. Det är emellertid att observera, att de av lotterimedel utgående bidragen har en dubbel
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamheten syftar de — enligt vad de för åtnjutande av desamma gällande villkoren ger
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik men är icke tillräckliga för att trygga orkestrarnas konsertgivande funktion. Den ensemble, som
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusicerande (lokalhyra, annonser, arvoden för yrkesmusikers deltagande i vissa orkesterstämmor m. ni.). Kostnaderna för engagement av solister
kan stundom vara betydande åtminstone sedda i förhållande till den engagerandes tillgångar. De ekonomiska risker, som är förbundna med dylik verksamhet, är ofta betydande: långt ifrån alltid
kommer
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar av sådan kvalitet, att deras prestationer prövas äga betydelse för
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer eller amatörer och yrkesmusiker, må
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken, anvisar betydande möjligheter till höjande av dessa orkestrars prestationer. Ett genomförande av de stödåtgärder inom amatörmusiklivet,
som utredningen
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörernas tekniska och musikaliska nivå, vilket avsevärt bör komina att främja dessa
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar. Erfarenheten, t. ex. från orkestern i Örebro, visar, att
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrarnas verksamhet erhåller en mera ändamålsenlig och effektiv organisation än för närvarande. Alla erfarenheter tyder på att denna inspek50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar som konsertgivande institutioner på önskvärd nivå —
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens områden förverkligas, vill utredningen påyrka, att ifrågavarande bidrag av lotterimedelsfonden sammanslås och disponeras av musikaliska
akademien
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet, har man
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens bedrivande har redan framhållits.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken, eller någon lämplig kommunal
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer. Att musikrådet i fråga
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatör50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiker, hänvisas de till den förmedling, som för denna kategori bedrivs av svenska musikerförbundet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikbetänkande i fråga om tonkonstnärers medverkan i amatörmusikaliska sammanhang och i sitt orkesterbetänkande angående en önskvärd
planläggning inom konsertlivet samt angående förmedlingsorganets
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikerna,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken har förslag avgivits rörande löneställning m. m.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusikens vokala och instrumentala verksamhetsformer kräver en
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik. Frågan om sammanförande av verk till samlingar är ett av de detaljspörsmål, som här möter; rätten att arrangera kompositioner för viss
besättning är ett annat.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikbruk tillrättalagda utgåvor, antingen nu fråga är
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiker lämpad repertoar,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet synes icke vara i behov av dylikt stöd. Sådana musikalier torde
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörbruk, tagas under omprövning. I dylikt fall bör
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik äger goda insikter i utförande av arrangemang. Även om de
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörensembler kan därigenom
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörbruk kommer utgivandet av relativt stora upplagor att möjliggöra lägre priser. Konkurrensen på denna marknad kommer också åtminstone med tiden
att bli
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken under sin utbildningstid bibringas tillfredsställande

50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens behov
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer, är så gott som uteslutande
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer, vilka driver
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörfiolbyggarna är ett projekt, vars framtidsutsikter måste betraktas som
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörfiolbyggarnas led. Att
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatör50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken. Det skulle därför i och för sig kanske framdeles finnas avsättningsmöjligheter för en inhemsk produktion av dessa
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörbruk. Men även dessa instrument måste dock hålla en viss kvalitet,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhetens behov. Det är möjligt, att priserna därigenom i viss utsträckning skulle
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikliv dels såsom
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatör50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer, fordras vanligen ett relativt stort antal repetitioner till varje konsert. Att stämmor, som vid det offentliga framförandet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamheten,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten för denna art av musik är synnerligen livligt. Antalet redan befintliga blåskårer är mycket stort, och nya bildas icke sällan. De
bäres
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten eller
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamheten, som ägnat sig åt blåsinstrument, måste de krav gälla, som
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar, som — med
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten erhålla tillräcklig rekrytering av blåsinstrumentalister eller med hänsyn till behovet av instruktörer, ledare och tillfälligt
medverkande vid kons e r t e r — åberopas som skäl för bibehållandet av den nuvarande ytterst kostnadskrävande militärmusikaliska organisationen.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamheten och den
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik- och orkesterverksamhet till de högsta institutionerna, men
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikväsendet, bör i detta avseende uppställas lika höga krav som för musiklärarexamen KMH. Beträffande förvärvandet av dessa praktiskmusikaliska färdigheter bör för de
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörkörer. Särskilt bör eleven därunder få förtrogenhet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikahska verksamheten, såväl vokala, instrumentala som blandade.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörrepertoaren från olika tidsepoker och
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamheten. Såväl på detta område
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken en musikpedagogisk examen medföra kompetens for vissa tjänster inom denna verksamhet. Även för rekryteringen av lararkrafter inom
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamheten. Sedan särskild examen anordnats för kommunala musikledare, torde militärmusikdirektörsexamen mera
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens område.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamheten genomförts. Med hänsyn därtill anser sig MU böra föreslå, att utvidgningen av den högre musikutbildningen genomföres
under fem år. Under
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet har MU föreslagit
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer, som visat begåvning och intresse, bör icke
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet i någon form men som icke har anställt kommunal musikledare,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet. Utredningen har därvid i första hand syftat på
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet, bedriven efter
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer, vilkas musikaliska kvalifikationer är ytterst
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiker och amatör musikinstruktörer. Den avser för närvarande endast violin, altfiol, cello, kontrabas
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörbetänkande skall fordras kompetensförklaring av central myndighet och som förste instruktör
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer, som arbetar inom den musikaliska amatörverksamheten såsom förste instruktörer.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer verksamma såsom förste instruktörer torde i regel
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet. Därför är behovet av
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusiken är ett snabbt växande fält för värdefull fritidssysselsättning,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken har MU föreslagit att som topporgan ha en amatörmusikalisk nämnd, bestående av två ledamöter utsedda av skolöverstyrelsen och två
ledamöter utsedda av musikrådet. Under denna nämnd skall
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik. Musikrådet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska ärendena, men det får förutsättas, att ändock musikrådet bör följa
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet och särskilt med hänsyn till dess inspektoratsrätt över
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik sker med de kvalitetskrav och i den omfattning, som
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet samt beräkna och äska härför
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikkonsulenter kan medverka inom skolmusikorganisationen.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörarbete skall ligga i den gemensamma
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusiken bör organiseras så, att den lätt kan anknytas till verksamheten i skolorna och föra däri vunna resultat vidare. Möjligheter till
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörgrupper och organisationer bör främjas. Kvalitetskravet får icke eftersättas.

50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatör musikverksamhet och sådan som bedrives inom det fria och frivilliga
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik verksamma skolmusiklärare, orkestereller kyrkomusiker.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet utanför kommun och statsbidragsberättigade folkbildningsorganisationer bör kunna efter beprövande i varje särskilt fall utgå
bidrag från speciellt anslag för ändamålet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamheten i
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk nämnd, bestående av fem personer, av vilka en, föredraganden, tillika är konsulent för amatörmusikalisk verksamhet i riket.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkester eller amatörensemble prövas vara av betydelse
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkester till yrkesorkester.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörorkestrar och körer, vilka kan godkännas såsom konserterande,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet dels att främja
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet, förlorar lotteribidragen sin funktion i detta avseende. Då emellertid även
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikverksamhet.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmässiga
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska verksamheten, att frågan om kvaliteten i lärarnas utbildning och
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken hittills ej nämnts i angelägenhetsordningen, innebär ej detta, att MU anser denna fråga böra stå tillbaka för
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik.)
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörverksamhet
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska nämnden
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikens centrala
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet. Därför är behovet av
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörmusiken är ett snabbt växande fält för värdefull fritidssysselsättning,
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken har MU föreslagit, att som topporgan skall
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk nämnd, bestående av två ledamöter, utsedda
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik vara
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliska ärendena. Men det måste
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet och i samband
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik sker med kvalitetskrav och i erforderlig omfattning.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet samt beräkna och äska
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet samt MU:s förslag
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken verksamma musiker.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet, har vi icke ansett oss f. n. böra
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikledare, må frågan tagas under förnyad prövning.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet är förenat med svårigheter att få fatt i lämpligt notmaterial. Tillgängliga
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörer. Härtill kommer att notanskaffningen är förenad med kännbara
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikledare, har sin grund dels i bristande kännedom om för förhållandena
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiken har tidigare experimenterat med ett flertal
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusik.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikaliskt sammanhang.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusikalisk verksamhet i ett antal kommuner
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörmusiklivet, d. v. s. kommuner, som inträtt såsom huvudman
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:amatörensembler. Kommunal musikledare finnes icke utan endast studierektor för musikskolan.
50tal/Musikliv i Sverige - SOU 1954:2.txt:Amatörer som timlärare i musikskolan (torde böra beräknas till
50tal/Offentlig förevisning av djur - SOU 1957:38.txt:amatörillusionister, vilken
50tal/Psykologisk utbildning och forskning - SOU 1955:11.txt:amatörmässigt eller ej alls utbildade. En risk
50tal/Staten och de politiska ungdomsorganisationerna - SOU 1956:42.txt:amatörteater, nykterhetsarbete, resor m. m., d. v. s. verksamhet, vars uppgift är att göra föreningen till en positiv
fritidsmiljö för medlemmarna.
50tal/Staten och de politiska ungdomsorganisationerna - SOU 1956:42.txt:amatörteater,
50tal/Staten och de politiska ungdomsorganisationerna - SOU 1956:42.txt:amatörteaterlag, musikkapell m. m. Till stöd för programkrafterna inom föreningarna har riksorganisationerna låtit
utarbeta
50tal/Staten och de politiska ungdomsorganisationerna - SOU 1956:42.txt:Amatörteater
50tal/Statens stöd åt växtförädlingen m. m. - SOU 1956:4.txt:amatörers eller plantskolemäns tillfälliga frösådder och urval
50tal/Statliga företagsformer. - SOU 1956:6.txt:amatöranläggningar samt för
50tal/Statsstöd för samlingslokaler - SOU 1955:39.txt:amatörteater, revy och musik bilda ofta självständiga enheter.
50tal/Statsstöd för samlingslokaler - SOU 1955:39.txt:Amatörteater och revyverksamhet har under senare år
50tal/Statsstöd för samlingslokaler - SOU 1955:39.txt:amatörteaterklubben. När det blir »öppen afton» i ungdomsgårdens samlingssal, går
50tal/Televisionen i Sverige - SOU 1954:32.txt:amatörfilmare. Det finns en grupp mycket skickliga amatörfilmare här i landet, vilkas förmåga helt säkert kan utnyttjas till
televisionsprogrammets fördel.
50tal/Televisionen i Sverige - SOU 1954:32.txt:Amatörforum
50tal/Televisionen i Sverige - SOU 1954:32.txt:Amatöriorum
50tal/Tulltaxa - SOU 1956:15.txt:amatörmusiken upplever torde
50tal/Turisttrafiken från utlandet - SOU 1951:49.txt:amatörverksamhet» ha av föreningen sammanfattats på följande sätt:
50tal/Ungdomen möter samhället - SOU 1951:41.txt:amatörteater,
50tal/Ungdomen möter samhället - SOU 1951:41.txt:amatörteatern

50tal/Ungdomen möter samhället - SOU 1951:41.txt:amatörteatergrupper får räknas
50tal/Ungdomsbrottslighet - SOU 1959:37.txt:amatörteater o. s. v. Det är
50tal/Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk - SOU 1956:25.txt:amatörensemble där vissa stämmor saknas eller måste förenklas, då man lägger in en supplerande stämma för piano
eller kammarorgel o. s. v.
50tal/Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk - SOU 1956:25.txt:amatörer som
50tal/Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk - SOU 1956:25.txt:amatörensemble skulle vara fri, även om
50tal/Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk - SOU 1956:25.txt:amatörer och yrkesmusiker
50tal/Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk - SOU 1956:25.txt:amatörer; om körer gäller detsamma, ehuru rent numeriskt amatörinslaget däri
50tal/Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk - SOU 1956:25.txt:amatörprestationer.
50tal/Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk - SOU 1956:25.txt:amatörteatern och som icke skulle kunna bestå,
50tal/Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk - SOU 1956:25.txt:amatörorkester, som utan
50tal/Utbildning av lärare i manlig slöjd - SOU 1957:35.txt:amatörteater,
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörer. Organisationen har enligt sina den 31 maj 1946 fastställda stadgar till uppgift att
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörer sådan utbildning, att de kunna användas i militär
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörstationer upprätta ett för militär radiotrafik avsett fast amatörnät, att under fredsförhållanden efter överenskommelse
ställa personal och i vissa fall även radiostationer till de militära
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörverksamheten för den militära utbildningen av radiopersonal samt att verka för att sändareamatörerna vid
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatör.
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörer. Med styrelsen adjungeras en av
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörnätet, specialtjänst och i personalfrågor
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörer sådan utbildning att de kunna användas i militär
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörstationer upprätta ett för militär radiotrafik
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörnät, att under fredsförhållanden efter överenskommelse
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörverksamheten för den militära utbildningen av radiopersonal.
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörerna tillhöriga transportabla radiostationer samt genom utnyttjande av organisationens egen materiel. Under vissa
kurser äger utbildning även rum på kronans radiomateriel. Vid all utbildning lägges huvudvikten på det rent tekniska. Undervisning i allmänt militära ämnen bedrives
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörerna, vilka i allmänhet icke äro
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatör är lång och krävande samt dessutom dyrbar. Sändareamatörerna bedriva sin verksamhet som en hobby. Möjligheten
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörer inom och utom
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörerna äga, kommer
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörer och frivilliga radioorga50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatörerna bedrivna verksamheten, som för den enskilde
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatör, som avtalsbinder sig som krigsfrivillig vid det militära försvaret eller inskrives i civilförsvaret och därvid
utnyttjas som radiosignalist,
50tal/Utredning rörande frivilligt försvarsarbete - SOU 1950:38.txt:amatör och medlem av frivilliga radioorganisationen kan detta ske. Även
50tal/Vården vid ungdomsvårdsskolorna - SOU 1954:5.txt:amatörteaterverksamhet.
50tal/Vården vid ungdomsvårdsskolorna - SOU 1954:5.txt:amatörteater,
50tal/Verksamheten vid ungdomsvårdsskolorna - SOU 1959:25.txt:amatörteater eller annan hobbyverksamhet.
50tal/Vissa ändringar i nöjesbeskattningen m. m. - SOU 1956:23.txt:amatöridrottstävlingar. Då frågan om
50tal/Vissa ändringar i nöjesbeskattningen m. m. - SOU 1956:23.txt:amatöridrottstävlingar icke förekommer i något av de nordiska
50tal/Vissa ändringar i nöjesbeskattningen m. m. - SOU 1956:23.txt:amatörer och som arbetar med kommunalt stöd, bör enligt
50tal/Vissa ändringar i nöjesbeskattningen m. m. - SOU 1956:23.txt:amatörmässiga uppvisningar eller tävlingar. Endast de
50tal/Vissa ändringar i nöjesbeskattningen m. m. - SOU 1956:23.txt:amatöridrott, restaurangdans m. m., genomföras — besvärsfrekvensen kan
50tal/Vissa ändringar i nöjesbeskattningen m. m. - SOU 1956:23.txt:amatörer, i större omfattning än nu komma att tillvarataga möjligheterna att
50tal/Vissa ändringar i nöjesbeskattningen m. m. - SOU 1956:23.txt:amatöridrott bör medföra, att besvärsfrekvensen kommer att nedgå till ungefär 50 %. Det föreligger inte något starkt vägande
50tal/Vissa ändringar i nöjesbeskattningen m. m. - SOU 1956:23.txt:amatörföreställningar;
50tal/Yrkesutbildningen - SOU 1954:11.txt:amatörteater, diskussionsklubbar etc. Detta sammanhänger med att den ordinarie skolarbetstiden per vecka är jämförelsevis liten (30 timmar).
60tal/Aktion mot ungdomsbrott - SOU 1964:58.txt:amatörteater, gymnastik och programverksamhet de vanligaste. Ett par
60tal/Antikvitetskollegiet - SOU 1965:10.txt:amatörmässigt intryck.
60tal/Arbetsmarknadspolitik - SOU 1965:9.txt:amatörorkestrar, musikcirklar eller andra sammanslutningar
60tal/Arbetstid och arbetsinspektion för vägtrafiken - SOU 1965:48.txt:amatörbilister,
60tal/Avdrag för representationskostnader, m. m. - SOU 1962:42.txt:amatörmåleri eller annan konstnärlig verksamhet, filatelistverksamhet och
60tal/Avdrag för representationskostnader, m. m. - SOU 1962:42.txt:amatörmåleri. Givetvis kan verksamhet av nämnt
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningen skildes
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningen efterhand fått en mildare karaktär.
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörer bildades. Svenska mästerskapstävlingar
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningen. Av
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningen och dess förhållanden.
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningen ökade antalet boxningsklubbar först raskt men
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningen. Även om vissa relativt enhetliga
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxning. Se bilaga 4
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxnings karaktär. En omedelbar följd av införandet var bl. a. att ett antal boxare, som utan att nå någon topposition
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxning eller att göra
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningens omdaning i riktning mot mer
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörer omfattar 3 ronder om 3 minuter vardera

60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningen ehuru ej numera.
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxning dess karaktär,
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxning har bland andra omfattande frågor också
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningen.
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxning påträffas för närvarande
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxning i Sverige föreskrives tandskydd, en dubbelskena av
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxare synes ha en motvilja att använda tandskydd
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxare och att det även är ovanligt hos professionella, som boxas
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxarna. Materialet är ej så presenterat att man kan draga slutsatser
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxare, men de anser sig tydligen inte ha funnit ett stort antal patologiska
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxning ej vara särdeles vanliga. De vanligaste skadorna är såsom tidigare skildrats uppslagna ögonbryn och brott
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningen undersöktes ett antal boxare från 119 konsekutiva matcher kliniskt på ungefär samma sätt (dock ej med EEG) som av
Larsson,
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningen nu och för 10 år sedan är ju att den enskilde boxaren
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxare, det andra
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxare men endast ett 40-tal svenskar synas ha ägnat sig åt sådan
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxning följs reglerna noggrant och kontrolleras av speciellt utbildade domare av tvenne
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörbox5—105424
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatöridrottens vänskapliga karaktär och gör boxarna
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxning vilar ett synnerligen stort ansvar på ringdomaren, när det gäller
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningen, som flera gånger
60tal/Boxningssportens skadeverkningar - SOU 1961:46.txt:amatörboxningen, som flera gånger
60tal/Filmen - censur och ansvar - SOU 1969:14.txt:amatörfilm» till enligt utredningens mening också innebära
60tal/Folkbildningsarbete och ungdomsverksamhet - SOU 1961:44.txt:amatörteatercirklar, där ett större antal deltagare
60tal/Förbud mot utförsel av kulturföremål - SOU 1964:22.txt:amatörfotografier böra kunna godtagas.
60tal/Försvar och fiskerinäring - SOU 1963:31.txt:amatörfiskare).
60tal/Friluftslivet i Sverige. - SOU 1965:19.txt:amatörridsporterna. Ur den från lånefonden för hästaveins befrämjande härrörande reservationen under nämnda anslag utgår
60tal/Friluftslivet i Sverige. - SOU 1965:19.txt:amatörridsporten överflyttas till fonden för idrottens främjande under X
60tal/Friluftslivet i Sverige. - SOU 1965:19.txt:amatörridsporten
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskefrågan med hänsyn till
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskets betydelse i dessa sjöar har de sakkunniga som sin mening uttalat, att tillgodoseendet av detta fiskes intressen
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskarenas intressen
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:Amatörfiskefrågan har därför av de
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskets ordnande föreligger
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskare i föreningar, som arrenderar fiskevatten;
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiske i de av sammanslutningens medlemmar disponerade fiskevattnen;
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörmässiga former av fiske med eller utan
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiske tillätes med eller utan kombination med fiskekort.
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörmässiga fiskemetoder har de insjöfiskesakkunniga framfört starka betänkligheter utom såvitt angår fiske med vanligt metspö och pimpel, vilka
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörer utövade fisken vid behandlingen av frågan om amatörfiskeupplåtelser i kronans fiskevatten samt om
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskets
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiske genom upplåtelse av vatten på härads- och sockenallmänningar, genom att kommunerna förvärvar fiskevatten samt vad angår
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiske.
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiske i kronans vatten. Fritidsutredningen
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfisket och dess samband
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiske innefattar fiskerättskommittén alla de kategorier av fiskande, som i olika sammanhang plägar kallas amatör-, sport-, nöjeseller
tillfällighetsfiskare. Gemensamt för alla dessa är att de bedriver fisket först
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskemetoder är drag-, pimpel-,
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskarna, nämligen sådana som
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskare,
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskefrågan
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfisket föremål för ett påtagligt intresse. Det blir sålunda
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiske. Detta kan ske
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatör- eller sportfiskeförening
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfisket genom försäljning av fiskekort. Slutligen har staten på senare tid börjat
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfisket inte ifrågakomma, men kommittén framhöll samtidigt att kommitténs förslag till fiskelag i flera avseenden innefattade ökade möjligheter att
lösa amatörfiskefrågan. Därjämte
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiske beredes inbyggarna.
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiske erbjuder det av kommittén framlagda förslaget om bildande av fiskevårdsområden. Förslaget förutsätter
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiske skall kunna upplåtas i ett fiskevatten, som utgör
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskare utjämnas, och detta lärer bäst ske genom
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskare är det
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiske.
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:Amatörfiske, amatörfiskare
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:Amatörfiske, amatörfiskare

60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:Amatörfiske, amatörfiskare, innefattande följande grupper:
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiske, amatörfiskare,
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:Amatörfiske, amatörfiskare
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:Amatörfiskarnas riksförbund. Till förbundet är anslutna 222
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskeklubbar och fiskevårdsföreningar.
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:Amatörfiskenytt», anordnar Svenskt mästerskap i pimpelfiske samt föranstaltar om ett årligt varulotteri, fiskevårdslotteri, vars inkomster delvis går till
forskningar och försök på fiskets område.
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskeklubb och Stockholms läns fiskareförbund.
60tal/Fritidsfisket - SOU 1968:13.txt:amatörfiskare med intressen i Mälaren, hemställt att fiskevårdsavgift måtte införas beträffande frivattensområdet i Mälaren. Avgiften skulle erläggas av
alla fiskande och de inflytande
60tal/Frivilligförsvaret - SOU 1968:54.txt:amatörer. Några år senare upphörde anknytningen till SSA.
60tal/Frivilligförsvaret - SOU 1968:54.txt:amatörer anslutna till föreningen Sveriges
60tal/Frivilligförsvaret - SOU 1968:54.txt:amatörer (SSA) och ingick som en
60tal/Frivilligförsvaret - SOU 1968:54.txt:amatör- eller radiotelegrafistcertifikat men icke är krigs1
60tal/Frivilligförsvaret - SOU 1968:54.txt:amatöreller radiotelegrafistcertifikat. Omskolningen
60tal/Höjd bostadsstandard - SOU 1965:32.txt:amatörteater. Den mest påtalade bristen i lokalhänseende gäller små
60tal/Idrott åt alla - SOU 1969:29.txt:amatörridsportens organisationer. RF:s anslagsframställning omfattar dels bidragsbehovet
60tal/Idrott åt alla - SOU 1969:29.txt:amatöridrotten i hög grad koncentrerad till universiteten. En relativt stor
60tal/Idrott åt alla - SOU 1969:29.txt:Amatörtävlingar är
60tal/Idrott åt alla - SOU 1969:29.txt:amatöridrotten. De skall
60tal/Idrott åt alla - SOU 1969:29.txt:amatörreglernas
60tal/Internationella skattefrågor - SOU 1962:59.txt:amatöridrottsmän samt för artister, i de fall då
60tal/Konfliktdirektiv - SOU 1968:37.txt:amatörorkestrar, musikcirklar eller andra sammanslutningar utan yrkesmässig musikutövning.
60tal/Kontinentalsockeln - SOU 1965:66.txt:amatörmässiga bottenundersökningar
60tal/Korrespondensundervisningen inom skolväsendet - SOU 1962:16.txt:amatörer.
60tal/Kungl. teatern - SOU 1961:28.txt:amatörer. Ur konstnärlig synpunkt var den mycket svag, och så när som
60tal/Kyrklig beredskap - SOU 1965:59.txt:amatörmusiker m fl.
60tal/Lagstiftning mot radiostörningar - SOU 1966:22.txt:Amatörradio
60tal/Lagstiftning om elektriska anläggningar - SOU 1966:39.txt:amatörmässig
60tal/Lantbruksnämndernas nya organisation m.m. - SOU 1966:49.txt:amatörer i
60tal/Lantbruksnämndernas nya organisation m.m. - SOU 1966:49.txt:amatörföreningar för att sköta fruktträdsbeskärning och besprutning samt
60tal/Lantbruksnämndernas nya organisation m.m. - SOU 1966:49.txt:amatörmässig trädgårdsskötsel samt projektering av hemträdgårdar, parkanläggningar m. m. torde däremot enligt det nyss
återgivna
60tal/Lantbruksnämndernas nya organisation m.m. - SOU 1966:49.txt:Amatörodling torde, kanske i främsta rummet bland frukt- och bärodlare, i mångt och mycket kunna hämta impulser från
försöksverksamheten och rådgivningen till yrkesodlingen.
60tal/Lantbruksnämndernas nya organisation m.m. - SOU 1966:49.txt:amatörridsport, dels statlig lånegaranti för inköp av avels- och
60tal/Lantbruksnämndernas nya organisation m.m. - SOU 1966:49.txt:amatörmässig
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörmusiker, som på egen hand
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörmusikaliska verksamhet.
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:Amatörorkester utan cellist,
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörmusiker och för övrigt avslöjade ett mycket torftigt musikliv i kommunen, fick den gamla
tanken på en skolornas frivilliga musikundervisning förnyad näring. 1934 gav folkskolestyrelsen tillstånd till att man försöksvis fick starta frivillig musikundervisning vid en av kommunens
skolor. Undervisning meddelades i violin, violoncell och piano. Försöket slog väl ut, och efter
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörmusiklivet. Förteckningen omfattar alltså
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörmusikaliska verksamheten i stort i landet. Man gör i detta sammanhang
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörmusikverksamheten under det sista årtiondet
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörmusikfältet, redovisar MU behovet av följande ledar- och instruktörstyper :
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörer utan särskild vare sig fackmusikalisk eller pedagogisk utbildning. Man
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörer utan pedagogisk utbildning eller i allra bästa fall med en kortare pedagogisk
fortbildningskurs.
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörmusikens växande omfattning och ökade behov
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörmusikalisk verksamhet.
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörmusikens höjande. Sedan starten har nya undervisningsämnen successivt tillkommit så att
undervisningen f. n. omfattar c:a 45 läroämnen och sträcker sig från nybörjarkurser till
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörmusikverksamheten härigenom skulle erhålla ett betydligt gynnsammare utgångsläge än
hittills.» Folkbildningsförbundet hävdade vid samma tillfälle, att: »Det måste anses vara riktigt och rimligt, att
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörmusiker och
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörer ökade förutsättningar för lärarverksamhet.
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatörer. För dessa och för alla dem som
60tal/Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet - SOU 1962:51.txt:amatöroch skolorkestern.
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörmusiken bland de
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörerna finns
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörmusikernas nivå. Det
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörmusicerandet är därför angelägen. Eftersom förhållandevis få vuxna deltar i nybörjarundervisning i sång eller på instrument, torde
rekryteringen till vuxensektorn i huvudsak

60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörmusiken redan
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörer i t. ex. musikcirkelverksamhet. Därvid kommer man åter till behovet av musiklärare, musikpedagoger och
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörmusicerande av
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörer, dels i ett
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörer utan pedagogisk utbildning
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörensembler
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörkörer (barn-, dam-,
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörer i ensembleverksamhet, vokal och instrumental
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörverksamhet, antingen den
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:Amatörorkestrar) samt utser inspektörer med rådgivande och övervakande
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:15.txt:amatörmusicerande, samarbete med fackliga organisationer angående
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörer
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörensembler samt
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörer.
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörensembler får lära sig göra ominstrumenteringar utgående från givna förutsättningar
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörverksamhet samt (för elever
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörer.
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörundervisning som
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörnivå, såväl i fråga om dirigeringsteknisk färdighet som förmåga att
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörkörs programsättning.
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörensembler, dels
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörnivå.
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörnivå. Programsättning böi
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörorkester samt själva göra förslag till program.
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörer, kurser för fortbildning och utbildningskomplettering,
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörer
60tal/Musikutbildning i Sverige - SOU 1968:49.txt:amatörer bör
60tal/Narkotikaproblemet - SOU 1969:53.txt:amatör, men övergick sedermera till att utöva yrket som professionell. Började dricka alkohol
60tal/Ny gruvlag - SOU 1969:10.txt:amatörgeologer eller helt tillfälligt av enskilda personer. Gruvföretagen
60tal/Objektiviteten vid forskning och försök på växtnäringsområdet - SOU 1960:30.txt:amatörpsykolog»
60tal/Organisationen av rationaliseringsverksamheten m. m. på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden - SOU 1964:55.txt:amatörridsport, dels statlig lånegaranti för inköp av
avels- och ridhästar.
60tal/Översyn av nykterhetsvården - SOU 1961:58.txt:amatörteater eller annan hobbyverksamhet.
60tal/Polisens brottsbekämpande verksamhet - SOU 1961:15.txt:amatörfilmklubbar. Ett sådant förfaringssätt bör prövas även här i landet.
60tal/Polisens brottsbekämpande verksamhet - SOU 1961:15.txt:amatör är det ej förenat med några svårigheter att bygga
60tal/Radiolag - SOU 1965:46.txt:amatörradioanläggning, 7) radioanläggning för fjärrkontroll
60tal/Radiolag - SOU 1965:46.txt:amatörradioanläggningar
60tal/Radiolag - SOU 1965:46.txt:amatörradioanläggning, varmed enligt 4 § 1954 års kungörelse förstås anläggning "vilken användes av någon, som ägnar sig åt studiet av
60tal/Radiolag - SOU 1965:46.txt:amatörradioanläggningar men detta förslag föranledde inte
60tal/Radions och televisionens framtid i Sverige. - SOU 1965:20.txt:amatörradiokorrespondens etc. Trots att för närvarande ett frekvensspektrum
60tal/Radions och televisionens framtid i Sverige. - SOU 1965:20.txt:amatörers medverkan, kunna cirkulera från stad till stad. Medan några programansvariga tillbringar tiden från den ena veckan
till den andra i »nästa stad» för att färdigställa programinnehållet kan själva OB-enheten göra andra inspelningar på
60tal/Radions och televisionens framtid i Sverige. - SOU 1965:21.txt:amatörteater ligga väl till som experimentalfält. Att följa
60tal/Radions och televisionens framtid i Sverige. - SOU 1965:21.txt:amatörmedhjälpare, och intresserade
60tal/Rådgivningsverksamheten på jordbrukets område - SOU 1960:39.txt:amatörträdgårdar. Vidare torde sällskapen såsom hittills kunna åtaga sig projektering av park- och prydnadsanläggningar för
institutioner och inrättningar. För uppdrag av sistnämnda
60tal/Rådgivningsverksamheten på jordbrukets område - SOU 1960:39.txt:amatörträdgårdar» och därutöver rådgivningsverksamhet åt jordbrukare och trädgårdsodlare avseende trädgårdsväxtoch
fruktodling. Den här ifrågavarande projekteringsverksamheten för
60tal/Regionmusik - SOU 1969:12.txt:amatörmusiker dock göra goda
60tal/Regionmusik - SOU 1969:12.txt:amatörorkestrar. Två SOR-orkestrar, Västerås musiksällskap och Örebro
60tal/Regionmusik - SOU 1969:12.txt:amatörorkestrar bör också innebära, att kvalificerade amatörer förstärker ensemblerna
60tal/Regionmusik - SOU 1969:12.txt:amatörbetonade, bör närmare övervägas av ledningen för den nya organisationen.
60tal/Regionmusik - SOU 1969:12.txt:amatörmusicerandet. Sannolikt kommer musiklivet på
60tal/Regionmusik - SOU 1969:12.txt:amatörmusicerandet får möjligheter att inte
60tal/Regionmusik - SOU 1969:12.txt:amatörensemble ingå i tjänsten.
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörverksamheten en extra
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusikalisk verksamhet utövades inom de olika
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörorkestrar. Många av dem var anslutna till Sveriges Orkesterföreningars riksförbund (SOR), och dessa svarade för
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmässiga utövare av
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörer och professionella musiker, efter måttet av sin
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörer och tillfälligt
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusikgrupper samt i länet verksamma yrkesmusiker.
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörer delar
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörarbete. Mängden av kör e r och sångsällskap som verkar i stora
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörverksamheten framstår det som om det fanns en djupgående motsättning, som det är angeläget

60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörer
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörer och
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusiker.
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörinslaget i dessa orkestrar skulle försvinna. Tvärtom borde
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörerna inför en sådan utveckling.
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörer, som kunde användas direkt
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörer. Hult föreslog att dessa yrkesmusiker skulle uppgå till 14 man per
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörer med 50 kr per konserttillfälle.
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusiker av ofta mycket varierande kvalitet och med växlande rutin. För de
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörbasunist försöka så diskret som möjligt anpassa sig i 2.-fagottstämman eller
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörer i violinstämman,
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusicerandet. SOB-orkestrarna bör
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusikers
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörbetonad
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusiker
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörverksamheten och den musikaliska yrkesutbildningen tillgodo.
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörer. Vidare bör militärmusikkårernas p e r s o nal kunna bilda eller medverka i k a m marmusik- och blåsensembler av olika
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusiker endast undantagsvis kan taga ledighet från ordinarie arbetsuppgifter. Utredningen vill
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusicerandet på dessa
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusikerna inte kunnat bemästra de konstnärliga krav, som repertoaren ställt p å dem. Utredningen
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörer, som deltagit i studieverksamheten. Även om studieförbunden också i framtiden vill slå vakt
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusicerandet finns det ett
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusikerna i tillkommande regioner får sin första kontakt med rikskonserttanken genom de nya ensemblerna, i vilka de i viss utsträckning kommer att
kunna medverka i sina hemorter. Det är slutligen i anknytning till
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörverksamhet. För vissa SOR-orkestrar föreslår utredningen
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusikerna i de tillkommande regionerna får sin första kontakt med
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmässigt. 20-åringar tycks vara något mera
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmässigt eller ej, ha
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmässiga musikutövandet i hemmamiljö. Varför lära
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusicerandet. Det skulle med andra ord r å d a
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmässigt. 20-åringar tycks vara något mera
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmässigt eller ej, h a
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmässiga musikutövandet i hemmamiljö. Varför lära
60tal/Rikskonserter - SOU 1967:9.txt:amatörmusicerandet. Det skulle med andra ord r å d a
60tal/Skadestånd - SOU 1964:31.txt:amatör-) idrottsmän som engageras
60tal/Skogsindustri i södra Sverige - SOU 1969:21.txt:amatörfiske.
60tal/Sociallagstiftningen och de s. k. beroende uppdragstagarna - SOU 1961:57.txt:Amatörmusiker (fritidsmusiker) verksamma i Folkets parker eller Folkets hus s. 180. Orkesterföreningarnas
musiker s. 181. Framförda önskemål s. 181.
60tal/Sociallagstiftningen och de s. k. beroende uppdragstagarna - SOU 1961:57.txt:amatörmusiker icke med avseende å deras medverkan i föreningens orkester vara arbetstagare. Orkestern bestod
av både militär- och amatörmusiker, samtliga medlemmar i musikerförbundet. Det fanns en ordinarie dirigent, som ledde verksamheten
60tal/Sociallagstiftningen och de s. k. beroende uppdragstagarna - SOU 1961:57.txt:amatörmusiker — vara att
60tal/Sociallagstiftningen och de s. k. beroende uppdragstagarna - SOU 1961:57.txt:amatörmusikerna äro dessa enligt vad utredningen i
60tal/Sociallagstiftningen och de s. k. beroende uppdragstagarna - SOU 1961:57.txt:Amatörmusiker (frltidsmusikcr) verksamma i Folkets parker eller Folkets hus
60tal/Sociallagstiftningen och de s. k. beroende uppdragstagarna - SOU 1961:57.txt:amatöror60tal/Sociallagstiftningen och de s. k. beroende uppdragstagarna - SOU 1961:57.txt:amatörmusiker (fritidsmusiker), verksamma enligt det mellan parterna ingånga riksavtalet, samt därjämte mellan
Teatrarnas riksförbund och
60tal/Socionomutbildningen - SOU 1962:43.txt:amatörteater och slöjd.
60tal/Statliga betänkanden 1961-1965 - SOU 1966:19.txt:amatörridsporten samt
60tal/Statliga betänkanden 1961-1965 - SOU 1966:19.txt:amatörridsporten samt
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten samt därmed sammanhängande frågor.
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten samt fortsatt civil verksamhet
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten ökat under senare år.
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten.
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten utgår från det förut n ä m n d a riksstatsanslaget statsbidrag med 250 000 kr
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten innebär
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten utnyttjades cirka 40 000 kr till premier åt
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten nu bör bli föremål för en
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten sammanhänger i viss mån med
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten motiverar enligt
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsportens och andra intressenters aktuella och framtida behov av
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten nu utövas. Utredningen bör söka finna helt tidsenliga former
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten samt fortsatt civil verksamhet
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten. Redovisning för användningen av

60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsportens och andra intressenters aktuella och framtida
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten, som utarbetats inom
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsportens och
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten torde en central
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsportens utövare representerade den största köpkraften samtidigt som knapphet på hästar uppstått. Priserna på de hästar förbundets medlemmar
köpte reglerades nu
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten,
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten samt därmed
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten m.m. uttalade utredningen vid behandling av
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten, motsvarande skillnaden mellan den år 1959 fastställda anslagsramen (2 milj. kr.) och det då
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten borde
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten därav kunde erhålla
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten, dels vad departementschefen erinrat i 1962 års statsverksproposition om överenskommelsen
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten skulle
60tal/Stöd åt hästaveln - SOU 1965:44.txt:amatörridsporten samt därmed
60tal/Stöd åt ungdomsorganisationernas centrala verksamhet - SOU 1963:67.txt:amatör-) teater och dans.
60tal/Ungdomens förenings- och fritidsliv - SOU 1966:47.txt:amatörteater, gymnastik,
60tal/Ungdomsledare - SOU 1966:66.txt:Amatörmusikers riksförbund
60tal/Utlåtande av Juristkommissionen i Wennerströmaffären. - SOU 1964:15.txt:amatör, skaffat sig en sådan tekniskt avancerad och ganska dyrbar apparat väckte uppmärksamhet hos polisen, som
under hösten
60tal/Yrkesutbildningsberedningen. - SOU 1967:48.txt:amatörteatern etc.
70tal/Aktivt boende - SOU 1979:37.txt:amatöri Skogås. Pedagogen skulle även stimulera
70tal/Alkoholpolitik - SOU 1974:90.txt:amatörteater,
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrott
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöremellertid
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrotts70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrottsman
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrottsDenna skatt omfattar
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrottsman
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrottsman
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatörer 4 § 10 mom. b) BevL).
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrott
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrottsman.
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrottsmän
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrottsmannen
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrottsman
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrottsmän
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrottsidrottsförbund.
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatörsvårigheter
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatörorganisation
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatörorganisation
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatör
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatör
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrott
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrotten
70tal/Artistavgift - SOU 1977:96.txt:amatöridrotten.
70tal/Barn - SOU 1975:30.txt:amatörmässiga”
70tal/Barn - SOU 1975:38.txt:amatörteater.
70tal/Barn - SOU 1975:38.txt:amatörverksamhet
70tal/Barn - SOU 1975:38.txt:amatörverksamheten
70tal/Barn - SOU 1975:38.txt:amatörteater.
70tal/Barn - SOU 1975:38.txt:amatörteater,
70tal/Barn - SOU 1975:38.txt:amatörkulturella
70tal/Barn - SOU 1975:38.txt:amatörteater-,
70tal/Barn - SOU 1975:38.txt:amatörkulturell
70tal/Barn - SOU 1975:38.txt:amatörer,
70tal/Barns utemiljö - SOU 1970:1.txt:amatörteater, radiotelegrafi
70tal/Barns utemiljö - SOU 1970:1.txt:amatörer och
70tal/Barns utemiljö - SOU 1970:1.txt:amatörrevy musikuppträdande
70tal/Bevara ljud och bild - SOU 1974:94.txt:amatörfilmare
70tal/Bevara ljud och bild - SOU 1974:94.txt:amatörbruk
70tal/Bevara ljud och bild - SOU 1974:94.txt:amatörfilm
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer.
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer

70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörgrupper
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörgrupp
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörer
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:Amatörensemblers
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörer.
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatör70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer,
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer,
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörer
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörer
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörer.
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:Amatör
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer.
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisatio70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganiHär
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:Amatörverksamheten
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:Amatörorkestrar
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:Amatörteaterns
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatör70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatör70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörverksamhet
70tal/Bidrag till folkrörelser - SOU 1979:60.txt:amatörorganisationer.
70tal/Boendeservice. - SOU 1973:24.txt:amatörteater, rytmik och liknande.
70tal/Boendeservice. - SOU 1973:24.txt:amatörer
70tal/Boendeservice. - SOU 1973:24.txt:amatörverksamheten inom kulturlivet. Servicekommittén vill starkt ansluta till denna
70tal/Boendeservice. - SOU 1973:24.txt:Amatörverksamheten sker ofta i grupp,
70tal/Boendeservice. - SOU 1973:24.txt:amatörverksamheten en viktig roll. Då uppstår ett behov av en ny kulturpedagogik som kan ge
70tal/Boendeservice. - SOU 1973:24.txt:amatörverksamheten ett kvalitativt innehåll.
70tal/Boken - SOU 1974:5.txt:amatörmässigt
70tal/Boken - SOU 1974:5.txt:amatörteatergrupper,
70tal/Elektronmusik i Sverige - SOU 1977:30.txt:amatörnivå.
70tal/Finansiering av allmänna samlingslokaler - SOU 1971:92.txt:amatörmusibetänkande (SOU 1967:19) Statens stöd till
70tal/Finansiering av allmänna samlingslokaler - SOU 1971:92.txt:amatörorkesterverksamhet
70tal/Fiska på fritid - SOU 1978:75.txt:amatörfiskare är det ur social synpunkt angeläget
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörkulturella
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörkulturell
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörprojekt.
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:Amatörprqiekr
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörkulturell
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörorganisationer
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörverksamhet.
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörverksamhet,
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörverksamhet
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörism
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörverksamhet,
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörverksamhet
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatör- som yrkesmässigt
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörorganisationer.
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörorganisationer
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörfår anslag från statens
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörmusiken.
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörism
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatöristisk
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörkulturella
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörkulturell
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörkulturell
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörismen
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörverksamhet.

70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörverksamheter
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörforskning
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörforskning
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörverkkunde
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörgruppernas
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatöristisk
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörkulturella
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörkulturella
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörprojekt
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörkulturell
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörer som cirkelprojekt
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörverksamhet
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:Amatörteatercirkel,
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörskrivare
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörverksamhet,
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörer och nybörjare att utveckla sina färdighe70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörteater.
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatöristisk
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörverksamhet
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatöristisk
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörprojekt.
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörer
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörcirklar
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörgrupper
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörer
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörverksamb) amatörprojekt;
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:amatörer och professionellt
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatörer med rik livserfarenhet
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatörteasång- och deklamationsaftnar,
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatörer.
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatöristisk
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatörers
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatörgrupper
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatörkulturella
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatörkulturella
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatörkulturellzt
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatörkulturella
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatörverksamhet.
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatörverksamhet
70tal/Folkbildningen i framtiden - SOU 1977:38.txt:amatörcirklar“,
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1976:16.txt:amatörverksamheten
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1976:16.txt:amatörverksamhet
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1976:16.txt:amatörer och professionella
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1976:16.txt:amatörverksamhet
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1976:16.txt:amatörverksamhet
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1976:16.txt:amatörteater
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1976:16.txt:amatörverksamhet,
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1976:16.txt:amatörteatergrupp
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1977:8.txt:amatörteatern
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1977:8.txt:amatörteatern
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1977:8.txt:amatöreller
70tal/Fonogrammen i musiklivet - SOU 1971:73.txt:amatörmusiken.
70tal/Fonogrammen i musiklivet - SOU 1971:73.txt:amatörmusicerande erbjuder fonogramtekniken i förening med radio- och TV-tekniken ständigt
70tal/Fonogrammen i musiklivet - SOU 1971:73.txt:amatörmusicerande
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:55.txt:amatörer
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:55.txt:amatörer samverkar.
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:55.txt:amatörforeningar
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:55.txt:amatörer/
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:55.txt:amatörföreningar,
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:55.txt:amatörverksamhet
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:55.txt:Amatörismen
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:55.txt:amatörforskning
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:55.txt:amatörforinom förbundet
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:55.txt:amatörer/ lekstöd.
70tal/Fotografering och integritet - SOU 1974:85.txt:amatörfotografer.

70tal/Fotografering och integritet - SOU 1974:85.txt:amatörastronomer,
70tal/Företag och samhälle - SOU 1970:42.txt:amatörer när det gäller försäkringsverksamhet (och detta gäller oss samtliga, bankoch industrirepresentanter, organisationsrepresentanter och det
gäller de ledamöter,
70tal/Försök med bibliotek - SOU 1972:61.txt:amatörfotograf hjälpte till på den fototekniska
70tal/Försök med bibliotek - SOU 1972:61.txt:amatör och hobby
70tal/Grundlagsskyddad yttrandefrihet - SOU 1979:49.txt:Amatörteater
70tal/Grundlagsskyddad yttrandefrihet - SOU 1979:49.txt:amatörteaterföreningar
70tal/Grundlagsskyddad yttrandefrihet - SOU 1979:49.txt:Amatörteatrarnas
70tal/Handräckningstjänst i försvaret - SOU 1972:53.txt:Amatörradiostation ( = B 45)
70tal/Hemslöjd - kulturarbete, produktion, sysselsättning - SOU 1979:77.txt:amatörverksamhet
70tal/Hemslöjd - kulturarbete, produktion, sysselsättning - SOU 1979:77.txt:amatörverksamhet.
70tal/Hemslöjd - kulturarbete, produktion, sysselsättning - SOU 1979:77.txt:amatörområdet
70tal/Hemslöjd - kulturarbete, produktion, sysselsättning - SOU 1979:77.txt:amatörverksamheten,
70tal/Hemslöjd - kulturarbete, produktion, sysselsättning - SOU 1979:77.txt:amatörverkväcka intresse för hemslöjd och stimulera
70tal/Hotell- och restaurangbranschen - SOU 1978:37.txt:amatörteater
70tal/Högskolan - SOU 1973:2.txt:amatörverksamhet, t. ex. konst- eller konsthantverkscirklar, amatörteatergrupper, körer etc.
70tal/Högskoleutbildning - SOU 1973:59.txt:amatörpsykologiserande.
70tal/Högskolor för konstnärlig utbildning - SOU 1970:66.txt:amatörismen har därför en grund i ett reellt
70tal/Högskolor för konstnärlig utbildning - SOU 1970:66.txt:amatörism innebär inget för- finner samma avvikelse i en litterär gestalt
70tal/Högskolor för konstnärlig utbildning - SOU 1970:66.txt:amatör- ligt». Han upplever med andra ord en geism bör av allt att döma dessutom kunna
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1972:83.txt:amatörnivå. Så har dock ofta
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteaterverksamt att
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörer
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteaterverksamheten
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatör70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteatergrupper
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteaterverksamheten
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteaterorganisationer
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteaterverksamheten
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteaterverksamheten.
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörmedteaterverksamhet,
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatör70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteaterverksamheten,
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörmusi70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteaterverksamhet
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:Amatörverksamhet
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteaterverkteaterlivet
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteateraktiviteten.
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteaterverksamhet.
70tal/Invandrarutredningen. - SOU 1974:69.txt:amatörteater,
70tal/Invandrarutredningen. Bilagedel till huvudbetänkandet - SOU 1974:70.txt:amatörtezter,
70tal/Invandrarutredningen. Bilagedel till huvudbetänkandet - SOU 1974:70.txt:amatörgrupper.
70tal/Invandrarutredningen. Bilagedel till huvudbetänkandet - SOU 1974:70.txt:amatörteaterverksamhet
70tal/Kommunernas ekonomi 1960-1972 - SOU 1976:45.txt:amatörverksamheten
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörteaterverksamheten.
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörorkestrar
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörismen
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörismen
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörismen
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatöromkontakt
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörverksamhet,
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörteatergrupper
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörverksam70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörteatrar
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörismen.
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörmusik70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörmusikens
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörverksamhet
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörerna
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörmusikverksamhet
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörteatrar
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörtillämpas
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörers
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörteatern.
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:Amatörteatersom exempelvis

70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörteatern
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörorkestrar
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörismen
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörismen
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörismen
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörismen
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörområdet
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörer.
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörverksamhet,
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörteatersociala området
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörverksamheoch
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörteatrar
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörteatrar,
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörverksalnheten.
70tal/Konstnärerna i samhället - SOU 1975:14.txt:amatörorganisationer,
70tal/Konsumentskydd på låsområdet - SOU 1975:19.txt:amatörtjuvarna
70tal/Kultur åt alla - SOU 1976:20.txt:amatörer.
70tal/Kultur åt alla - SOU 1976:20.txt:amatörteater
70tal/Kultur åt alla - SOU 1976:20.txt:amatörteater
70tal/Kultur åt alla - SOU 1976:20.txt:amatörteater
70tal/Kultur åt alla - SOU 1976:20.txt:amatör
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörensemble
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer och internationella
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer, internationella organisationer samt konferenser, festivaler m. m.
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer,
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer,
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorganisationerna
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteatergrupper,
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteatern
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorganisationer
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:Amatörmusikerna
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörgrupper
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörensemblers
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer.
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörensemble
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer för deras internationella
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer, internationella organisationer samt konferenser. festivaler etc.
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörområdet
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatör- och folkrörelsegrupper
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörkörers
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteatern,
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörverksamhet
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteatrar
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:Amatörteaterverksamhet
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorganisationer
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:Amatörrearrarnas
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteatercenter.
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteaterns
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteaters
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:Amatörgenom Nordiskt
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteatern
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteaterns
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteatergrupper
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteatergrupper
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteater
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörteater
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:Amatörteatrarnas
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:Amatörensembler
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorkestrar,
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorganisationer
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorganisationer

70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorganisationerna
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorkestrar
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorganisationer
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörensemblers
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörensembler,
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorkestrar.
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer.
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorganisation med huvuduppgift
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörmusicerande i landet. Förbundet
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorganisatioi Nordisk Amatör
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörsidan.
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer.
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatör-,
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorganisationer
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörfilmema.
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer. Svensk film kan endast undantagsvis
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörfotograñn.
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörer.
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorganisationer
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörgruppers
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörgrupper
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:amatörorkestrar
70tal/Lärarutbildningskommitténs (LUK) betänkande. - SOU 1972:93.txt:amatörteaterverksamhet för
70tal/Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen - SOU 1972:20.txt:amatörteater
70tal/Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen - SOU 1972:20.txt:amatör och hobby
70tal/Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen - SOU 1972:20.txt:amatörteater
70tal/Litteraturen i skolan - SOU 1973:1.txt:amatörmässigt, sökt ge uttryck för dem. Man upplever och
70tal/Lotterier och spel - SOU 1979:29.txt:amatörföreningar,
70tal/Lotterier och spel - SOU 1979:29.txt:amatörföreningarna
70tal/Lotterier och spel Bilagor - SOU 1979:30.txt:amatörträning.
70tal/Lotterier och spel Bilagor - SOU 1979:30.txt:amatörinslag
70tal/Lotterier och spel Bilagor - SOU 1979:30.txt:amatörlicenser
70tal/Lotterier och spel Bilagor - SOU 1979:30.txt:amatörerna
70tal/Lotterier och spel Bilagor - SOU 1979:30.txt:amatörmässiga
70tal/Lotterier och spel Bilagor - SOU 1979:30.txt:amatörträning
70tal/Lotterier och spel Bilagor - SOU 1979:30.txt:Amatörträning
70tal/Lotterier och spel Bilagor - SOU 1979:30.txt:amatör på Åby, kört häst själv ochjobbat
70tal/Malm - jord - vatten - SOU 1971:17.txt:amatörer med begränsade ekonomiska resurser.
70tal/Miljövårdens informationssystem. - SOU 1973:37.txt:amatörobservationer och andra
70tal/Moderna arkivmedier - SOU 1976:68.txt:amatörbandspelare för högsta
70tal/Moderna arkivmedier - SOU 1976:68.txt:amatörfilm
70tal/Moderna arkivmedier - SOU 1976:68.txt:amatörfilmer.
70tal/Museerna - SOU 1973:5.txt:amatörer, ägnats åt att tillvaralingen samt tjäna som bas för dokumente- ta material och bilda museisamlingar som
70tal/Museerna - SOU 1973:5.txt:amatörer bedri43
70tal/Museerna - SOU 1973:5.txt:amatörverksamheten
70tal/Museerna - SOU 1973:5.txt:amatörmaessig art" (Betaenkning vedrörende kulturcentre. 1966. s 21.)
70tal/Museerna - SOU 1973:5.txt:amatörverksamhet. Förklaringen torde stå att finna i utredningens värdering av de så kallade ateljécirklarnas verksamhet. Man ansåg sig ha exempel på hur
70tal/Museerna - SOU 1973:5.txt:amatörer. Det
70tal/Museerna - SOU 1973:5.txt:amatörbotaniker. En icke ringa del av accessionen består för närvarande av äldre herbarier
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatöraktiviteter
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörer
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörforskning
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörer
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörer.
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörer - The Railway
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörjärnvägare
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörverksamhet
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörjärnvägarne,
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörer,
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörer i den meningen
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörer
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörjärnvägarnas
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörer
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörer

70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörer.
70tal/Museijärnvägar - SOU 1979:18.txt:amatörer.
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorganisatio213
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörmusicerande
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorganisationer,
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörmusiker.
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatöroch studieförbund,
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörkörer
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörer är
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörer
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörområdet
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörmusicerandet
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörVerksamheten
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörmusicerandets
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörmusikens
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörmusicerandets villkor.
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörmusicerande
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorkestrar
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörer, dvs. försörjer sig på annan produktion
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörverksamheten
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörverksamhet.
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorkestrar
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorkestrar
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörområdet
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorkestrar,
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorkestrar,
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörgrupper
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörmuvilliga verksamheten.
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörer,
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörensembler
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatör- och folkbildningsverksamhet.
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:Amatörer
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:Amatörunion
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörer.
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörmusicerande. En sådan gränsdragning
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatören ägnar sig åt i sitt musicerande och många
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörer övergår efter hand till arvoderat heltidsmusicerande och betraktas då
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorganisationer
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörverksamhetens
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörinsatser
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorganisationer
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorganisationer
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorkestrarna,
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatör - professionella
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorganisationer
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörrnusiker,
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörverksamhet
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorganisationer,
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörer och sådana som mer
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörbör förstärkas, liksom till studieförbundens
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorganisationer,
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorgafolkhögskolor,
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörer”
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörer. Särskilt un- inte minst
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörer
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatöroiganisarionemas
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorkestrar)
70tal/Musiken - människan - samhället - SOU 1976:33.txt:amatörorganisationer
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörorkestrar.
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörorkestrar (RSAO)
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörteatrar och deras organisationer och till publikarbete.
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörer.
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörer. Livskraftiga amatörteatrar ville man stödja genom
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörteatergrupper beräknas
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörer. Härtill kommer Radions symfoniorkester, som finansieras av rundradion.

70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik 70tal/Ny kulturpolitik möjligheter att höra god
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SOU 1972:66.txt:amatörmusikverksamheten.
SOU 1972:66.txt:amatörverksamhet) varierar i stället att det inte är i alla länder man
SOU 1972:66.txt:amatörteatern
SOU 1972:66.txt:amatörslag. Amatörföreningar uppmuntras i många verksamhet och folkkonst nått längre än på
SOU 1972:66.txt:amatör- och folkkonstens område. På alla
SOU 1972:66.txt:amatörverksamhet.
SOU 1972:66.txt:amatörteatern liksom tea- ny typ av kulturell aktivitet växt fram.
SOU 1972:66.txt:amatörtern över huvud taget en stark ställning och
SOU 1972:66.txt:amatörteaterscener. I många ensembler yrkesmässiga konstutövarna möts och visar
SOU 1972:66.txt:amatörer tillsam- upp sina verk.
SOU 1972:66.txt:amatörer.
SOU 1972:66.txt:amatörer som i Finland. I den förut nämnda åtnjuter t ex ett tiotal grupper statligt stöd.
SOU 1972:66.txt:amatörverksamhet och
SOU 1972:66.txt:amatöroch kursverksamhet i form av bidrag till
SOU 1972:66.txt:Amatörverksamhet av olika slag bör stödjas och stimuleras. Inom förskolan och ungdomsskolan bör
SOU 1972:66.txt:amatörverksamhetens behov.
SOU 1972:66.txt:amatörteatern har varit vanligt.
SOU 1972:66.txt:amatörteatern.
SOU 1972:66.txt:amatördansen gjort att intresset för dans vuxit markant.
SOU 1972:66.txt:amatördansen som rådet tar upp på annan plats i
SOU 1972:66.txt:amatörer. holm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, NorrGenom ljudradions stora utbud av musik köping och Gävle — som i andra sammanhar man också stora
hang, bl a i statsbidragsfrågor, hittills ofta
SOU 1972:66.txt:amatörmusiken bl a på körområdet samt fonogramproduktion. Till verksamheten med skolkonserter har knutits produktion av läromedel.
SOU 1972:66.txt:amatörorkestrar.
SOU 1972:66.txt:amatörorkestrar vid deras
SOU 1972:66.txt:amatörmusicerandet inte minst på körområdet. Man
SOU 1972:66.txt:amatörmusik nämns också
SOU 1972:66.txt:amatörteater osv.
SOU 1972:66.txt:amatör på grund av den
SOU 1972:66.txt:amatören,
SOU 1972:66.txt:amatörbegreppet någon gång används i
SOU 1972:66.txt:amatörgrupperna och kan inte alltid
SOU 1972:66.txt:amatörverksamhet och annan fri verksamhet liksom forskning kring olika frågeställningar är därför
SOU 1972:66.txt:amatörteaterledarkurser. Detta innebär att kommunerna vid
SOU 1972:66.txt:amatörteater är
SOU 1972:66.txt:amatörteater i
SOU 1972:66.txt:amatörteatern var ett ovanligt mångfasetterat instrument, användbart för så vitt skilda
SOU 1972:66.txt:amatörteatern minst av allt någon inkomstkälla.
SOU 1972:66.txt:amatörteatern i ett
SOU 1972:66.txt:Amatörteaterns
SOU 1972:66.txt:amatörteaterledarkurser och konferenser samt delar huvudmannaskapet för en av
SOU 1972:66.txt:amatörteaterkonsulent. I internationella amatörteaterfrågor, kontakter med NAR (Nordiska amatörteaterrådet) och IATA (International
SOU 1972:66.txt:amatörteaterscenerna.
SOU 1972:66.txt:amatörteatern som hittills
SOU 1972:66.txt:amatörteaterverksamheten alltjämt i mycket
SOU 1972:66.txt:amatörteatercirklarna skulle få statsbidrag, förutsatt att
SOU 1972:66.txt:amatörteaterverksamhet har bedrivits inom fritidsgruppens ram. Till fritidsgrupper, dvs grupper om
SOU 1972:66.txt:amatörteater
SOU 1972:66.txt:amatörteater.
SOU 1972:66.txt:amatörteaterverksamhet, redovisade
SOU 1972:66.txt:amatörteatergrupper inom folkbildningen för hela riket till inemot 100 med tillsammans ca 2 500 deltagare.
SOU 1972:66.txt:amatörteaterledarkurser. Det stora flertalet deltagare tycks
SOU 1972:66.txt:amatörteatern är i första
SOU 1972:66.txt:amatörteatern. Slutligen önskar en
SOU 1972:66.txt:amatörteatrarnas intressen. Det var speciellt under uppbyggnadsskedet kritiskt mot amatörteaterns
SOU 1972:66.txt:amatörteatergrupperna. Av kulturrådets enkät till Teaterforums grupper framgår emellertid att alla svarande gupper utom två, dvs
SOU 1972:66.txt:amatörteatercenter, vilket är ett samarbetsorgan speciellt
SOU 1972:66.txt:amatörteaterrådet).
SOU 1972:66.txt:amatörteaterledarkurser eller teaterlinje vid
SOU 1972:66.txt:amatörer
SOU 1972:66.txt:amatörer och 80 yrkesverksamma. Endast en grupp bestod av enbart
SOU 1972:66.txt:amatörer. Genomgående redovisar grupperna
SOU 1972:66.txt:amatörer och yrkesmän. Under år 1970 gav man sammanlagt 92 föreställningar med totalt ca 42 000 åskådare,
SOU 1972:66.txt:amatördansen, medan klassisk
SOU 1972:66.txt:amatörer.

70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörverksamheten anser
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörverksamheten inom musikområdet.
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörorkestrar med besättning av
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:Amatörorkestrar
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörorkestrar av varierande slag. Många såväl blås- som
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:Amatörorkestrar (RSAO).
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörmusiker men leds
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörmusiker, till stor del ungdomar. Rekryteringen är öppen utan villkor om anslutning till samfundet. Finansieringen av verksamheten sker genom
studiecirkelbidrag via
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörmusikverkSOU 1972:66
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörverksamhet förekommer både som renodlat hemmusicerande och som framträdanden i bl a
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörmusiker.
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörverksamheten). Också det yrkesmässiga utövandet behöver få bättre utvecklingsmöjligheter,
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörverksamhetens och därefter de yrkesmässigt arbetande fria gruppernas situation. I
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörverksamhet. Den frågan har behandlats i kapitel 5.
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörorkestrar (RSAO)
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörism och fri kollektiv
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörismens område som möjlig och nödvändig, ett arbete på att låta skapande
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörkonst,
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörsektorns utveckling fått. Det tycks mig i alltför
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörismens område
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörism
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörismens roll inom svenskt kulturliv. Det
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatöristsektorn. Liksom
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörismens sektor. Att betrakta t ex
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörteaterverksamhet, jämte remissyttranden.
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörernas förening om bidrag.
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörverksamhet m m
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörteaterrådet
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörorkestrar
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:amatörism och fria grupper,
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:67.txt:amatörverksamhet. I Finland har amitörteatern en stark ställning. I många ensembler arbetar professionella och amatörer
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:67.txt:Amatör- turism, fritidsaktiviteter, ungdomsverksamföreningar uppmuntras i många länder i det het och sport.
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:67.txt:Amatörverksamhet av olika slag bör stimuhuvudorganisationerna
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:67.txt:amatörorkestrar. Rikskonserter engagerar varje
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:67.txt:amatörmusicerandet
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:67.txt:amatörism och fria grupper,
70tal/Pensionsfrågor m.m. - SOU 1977:46.txt:amatörgrupp.
70tal/Polisen - SOU 1979:6.txt:amatörradioverksamhet,
70tal/Program för ljud och bild i utbildningen - SOU 1975:28.txt:amatörfilmning
70tal/Program för ljud och bild i utbildningen - SOU 1975:28.txt:amatörteater
70tal/Reklam - SOU 1973:11.txt:amatörbruk
70tal/Reklam - SOU 1973:11.txt:amatörbruk
70tal/Reklam och integritet - SOU 1976:48.txt:amatörgolffabrikant
70tal/Reklam och integritet - SOU 1976:48.txt:amatör, hade prisgivit
70tal/Reklam och integritet - SOU 1976:48.txt:amatörstatus
70tal/Samerna i Sverige - SOU 1975:99.txt:amatörer
70tal/Samerna i Sverige - SOU 1975:99.txt:amatörer
70tal/Samerna i Sverige - SOU 1975:99.txt:amatörområdet
70tal/Samhälle och trossamfund - SOU 1972:37.txt:amatörmusiker,
70tal/Samhälle och trossamfund - SOU 1972:37.txt:amatörism
70tal/Samhället och filmen - SOU 1970:73.txt:amatörer utanför de professionellas led. En sådan produktion harmonierar därigenom väl även med t. ex. skolans
70tal/Samhället och filmen - SOU 1972:9.txt:amatörfilm, t. ex. dokumentärfilm,
70tal/Samhället och filmen - SOU 1972:9.txt:amatörfilm eller halvprofessionell film. Gemensamt för nästan all
70tal/Samhället och filmen - SOU 1972:9.txt:amatörverksamhet - men även ren
70tal/Samhället och filmen - SOU 1972:9.txt:amatörism. Sammanfattningsvis använder utredningen begreppet "filmverkstäder".
70tal/Samhället och filmen - SOU 1972:9.txt:amatörkaraktär ligger väl i linje med dagens
70tal/Samhället och filmen - SOU 1972:9.txt:Amatörverksamhet på olika konstområden har många utövare. Den verksamhet som
70tal/Samhället och filmen - SOU 1972:9.txt:amatörerna i
70tal/Samhället och filmen - SOU 1972:9.txt:Amatörverksamhet har överhuvudtaget många värden, människor kan komma varandra närmare och få ut mera av tillvaron. Filmområdet torde inte vara något
undantag. Men det
70tal/Samhället och filmen - SOU 1972:9.txt:amatörer och
70tal/Samhället och filmen - SOU 1972:9.txt:amatörfilm och halvprofessionell film.
70tal/Samhället och filmen - SOU 1972:9.txt:amatörism —
70tal/Samhället och filmen - SOU 1972:9.txt:amatörkaraktär

70tal/Samhället och filmen - SOU 1973:53.txt:amatörer,
70tal/Samhället och filmen - SOU 1973:53.txt:amatörsällskap
70tal/Samhället och filmen - SOU 1973:53.txt:Amatörtiden
70tal/Samhället och filmen - SOU 1973:53.txt:amatörer
70tal/Samhället och filmen - SOU 1973:53.txt:amatörer
70tal/Samhället och filmen - SOU 1973:53.txt:amatörer eller mecenater att
70tal/Samhället och filmen - SOU 1973:53.txt:amatöraktiviteter.
70tal/Skolplanering och skolstorlek - SOU 1978:4.txt:amatörverksamheten.
70tal/Skolplanering och skolstorlek - SOU 1978:4.txt:amatörteaterverksamheten.
70tal/Skydd mot avlyssning - SOU 1970:47.txt:amatörfotografer. De masstillverkas. För 1 000 kronor
70tal/Skydd mot avlyssning - SOU 1970:47.txt:Amatörradiosändare. Dessa används av sändaramatörer med certifikat efter godkända prov.
70tal/Skydd mot avlyssning - SOU 1970:47.txt:amatörer kan i stället för tillstånd
70tal/Skydd mot avlyssning - SOU 1970:47.txt:amatören innehar av televerket utfärdad, gällande frekvensreservation.
70tal/Skydd mot avlyssning - SOU 1970:47.txt:amatörfotografer, när de fotograferar i dis dolda motiv. Ljusförstärkare
70tal/Snatteri - SOU 1971:10.txt:amatörmässiga i tillvägagångssätten eller kan vara
70tal/Stat och kommun i samverkan - SOU 1974:84.txt:amatörverksamhet.
70tal/Steg på väg --- - SOU 1979:56.txt:amatörer
70tal/Studiestöd åt vuxna - SOU 1974:62.txt:amatörteater.
70tal/Svävarfartslag - SOU 1972:21.txt:amatörer
70tal/Svävarfartslag - SOU 1972:21.txt:amatörbyggda
70tal/Svensk ekonomi fram till 1977 - SOU 1973:21.txt:amatöristisk
70tal/Utbildning för vuxna - SOU 1975:59.txt:amatörverksamhet
70tal/Utbildning för vuxna - SOU 1975:59.txt:amatörverksamheten
70tal/Utställningar - SOU 1974:43.txt:amatörer
70tal/Utställningar - SOU 1974:43.txt:amatörverksamhet,
70tal/Utställningar - SOU 1974:43.txt:amatörmässigt
70tal/Utställningar - SOU 1974:43.txt:amatörutställningar
70tal/Utställningar - SOU 1974:43.txt:amatörteaterföreställning
70tal/Utställningar - SOU 1974:43.txt:amatörteaterföreställning,
70tal/Utställningar - SOU 1974:43.txt:amatörer
70tal/Utställningar - SOU 1974:43.txt:amatörmässig
70tal/Utställningar - SOU 1974:43.txt:amatörmålare
70tal/Utställningar - SOU 1974:43.txt:amatörernas
70tal/Varudeklaration - SOU 1973:20.txt:amatöranvändare
70tal/Växtförädling - SOU 1978:23.txt:amatörer
80tal/Aktivt folkstyre i kommuner och landsting - SOU 1985:28.txt:amatörer
80tal/Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde - SOU 1985:9.txt:amatörverksamheten
80tal/Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde - SOU 1985:9.txt:amatörverksamhet.
80tal/Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde - SOU 1985:9.txt:amatörverkförekommer
80tal/Arkiv för individ och miljö - SOU 1987:38.txt:amatörforskare
80tal/Att förebygga skador - SOU 1984:42.txt:amatörfotboll
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:amatörteaterverksamhet
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:amatörfår möjlighet
80tal/Avveckling av statliga fonder - SOU 1982:62.txt:amatörboxningoch
80tal/Avveckling av statliga fonder - SOU 1982:62.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Ägarlägenheter - SOU 1982:40.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Äldreomsorg i utveckling - SOU 1987:21.txt:amatörer.
80tal/Återinvestera i bostäder - SOU 1982:65.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Återinvestera i bostäder - SOU 1982:65.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Barns behov och föräldrars rätt - SOU 1986:20.txt:amatörisering
80tal/Barns behov och föräldrars rätt - SOU 1986:20.txt:amatörmässig.
80tal/Bostadsbidragen - SOU 1982:58.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Bostadsbidragen - SOU 1982:58.txt:amatörboxningoch skadevarkningarna.
80tal/Cancer - SOU 1984:67.txt:amatörmässig
80tal/De botaniska trädgårdarnas verksamhet och finansiering - SOU 1988:68.txt:amatörforeningar,
80tal/De botaniska trädgårdarnas verksamhet och finansiering - SOU 1988:68.txt:amatörerna.
80tal/De botaniska trädgårdarnas verksamhet och finansiering - SOU 1988:68.txt:amatörerna.
80tal/De botaniska trädgårdarnas verksamhet och finansiering - SOU 1988:68.txt:amatörerna
80tal/De botaniska trädgårdarnas verksamhet och finansiering - SOU 1988:68.txt:amatörerna
80tal/Effektiv räddningstjänst - SOU 1983:77.txt:amatörernas
80tal/En effektivare kreditpolitik - SOU 1982:52.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/En effektivare kreditpolitik - SOU 1982:52.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.[22]
80tal/Enklare föräldraförsäkring - SOU 1982:36.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Enklare föräldraförsäkring - SOU 1982:36.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Fakta för konsumenter - SOU 1982:38.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.

80tal/Fakta för konsumenter - SOU 1982:38.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.[22]
80tal/Film och TV i barnens värld - SOU 1981:16.txt:amatörpsykiatriker
80tal/Film och TV i barnens värld - SOU 1981:16.txt:amatörpsykiatrerÅ
80tal/Folkbibliotek i Sverige - SOU 1984:23.txt:amatörforskning
80tal/Folkbibliotek i Sverige - SOU 1984:23.txt:amatörforskning,
80tal/Folkbibliotek i Sverige - SOU 1984:23.txt:Amatörskrivandet
80tal/Folkbibliotek i Sverige - SOU 1984:23.txt:amatörskrivande.
80tal/Folkbibliotek i Sverige - SOU 1984:23.txt:amatörforsk80tal/Folkbibliotek i Sverige - SOU 1984:23.txt:amatörforskning
80tal/Folkbibliotek i Sverige - SOU 1984:23.txt:amatörforsbedriver
80tal/Folkbibliotek i Sverige - SOU 1984:23.txt:amatörforskarna.
80tal/Folkbibliotek i Sverige - SOU 1984:23.txt:amatörforskning
80tal/Föreningarnas radio - SOU 1984:53.txt:Amatörteaterförening
80tal/Försvarsmaktens personalkategorier - SOU 1982:48.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Frihet från ansvar - SOU 1988:7.txt:amatörboxning
80tal/Frihetsberövande vid bråk och berusning - SOU 1982:64.txt:amatörbcxningoch skadeverkningarna.
80tal/Frihetsberövande vid bråk och berusning - SOU 1982:64.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Fritidsboende - SOU 1982:23.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Fritidsboende - SOU 1982:23.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.[22]
80tal/Handlingsoffentlighet utanför myndighetsområdet - SOU 1983:61.txt:amatörteaterverksamhet
80tal/Handlingsoffentlighet utanför myndighetsområdet - SOU 1983:61.txt:amatörteaterverksam80tal/Handlingsprogram i handikappfrågor - SOU 1982:46.txt:amatörboxningoch skedeverkningarna.
80tal/Handlingsprogram i handikappfrågor - SOU 1982:46.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörridsporten
80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörridsportens
80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörridsporten
80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörrid80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörridsporten
80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörridspor80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörer
80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörer,
80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatör80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörklubbarna
80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörtränarna)
80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörridsporten
80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörboxningoch skadaverkningarna.
80tal/Hästavel och hästanvändning - SOU 1982:51.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Homosexuella och samhället - SOU 1984:63.txt:amatörteaterverksamhet.
80tal/Högskolans journalistutbildning - SOU 1987:50.txt:amatörer,
80tal/Hyresgästinflytande på målning och tapetsering - SOU 1981:47.txt:amatörer
80tal/Information om arbetsmiljörisker - SOU 1982:30.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Information om arbetsmiljörisker - SOU 1982:30.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Information om arbetsmiljörisker - SOU 1982:31.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Information om arbetsmiljörisker - SOU 1982:31.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Information om arbetsmiljörisker - SOU 1982:32.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Information om arbetsmiljörisker - SOU 1982:32.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Information om arbetsmiljörisker - SOU 1982:33.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Information om arbetsmiljörisker - SOU 1982:33.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Integritetsskyddet i informationssamhället - SOU 1988:64.txt:amatörer
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörtatergrupper och
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörteatergrupper
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörfrågor
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörett stort intresse för och tradition
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörteatergrupper
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatördansgrupper,
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörgrupper
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörteatergrupper.
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörteatergrupper.
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörteater
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörgrupper
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörgrupper.
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörer.
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörer
80tal/Invandrar- och minoritetspolitiken - SOU 1984:58.txt:amatörteaterverksamhet
80tal/Invandrarna i hälso- och sjukvården - SOU 1984:45.txt:amatörmässigt

80tal/Invandringspolitiken - SOU 1982:49.txt:amatörteaterverksamheten
80tal/Invandringspolitiken - SOU 1982:49.txt:amatörverksamhet.
80tal/Invandringspolitiken - SOU 1982:49.txt:amatörboxningoch skadaverkningarna.Jo.
80tal/Invandringspolitiken - SOU 1982:49.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Ju mer vi är tillsammans - SOU 1987:33.txt:Amatörverksamheten
80tal/Ju mer vi är tillsammans - SOU 1987:33.txt:amatörteatern
80tal/Ju mer vi är tillsammans - SOU 1987:33.txt:Amatörteat80tal/Ju mer vi är tillsammans - SOU 1987:34.txt:amatörerna
80tal/Ju mer vi är tillsammans - SOU 1987:35.txt:amatörteater,
80tal/Kommunal förvaltning och medbestämmanderätt - SOU 1982:56.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Kommunal förvaltning och medbestämmanderätt - SOU 1982:56.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Kommunal planering i förändring - SOU 1982:37.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Kommunal planering i förändring - SOU 1982:37.txt:amatörboxningoch skadeverkningerna.
80tal/Komvux - SOU 1982:29.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Komvux - SOU 1982:29.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.[22]
80tal/Kreditpolitiken - SOU 1982:53.txt:amatörboxningoch skadaverkningarna.
80tal/Kreditpolitiken - SOU 1982:53.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Kulturarbetare och uppfinnare - SOU 1983:53.txt:amatör.
80tal/Kulturarbetare och uppfinnare - SOU 1983:53.txt:Amatörteatrarnas
80tal/Lokalt folkstyre genom brukarmedverkan - SOU 1984:84.txt:amatörteater
80tal/Lokalt folkstyre genom brukarmedverkan - SOU 1984:84.txt:amatörer
80tal/Löntagarna och kapitaltillväxten. - SOU 1982:28.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Löntagarna och kapitaltillväxten. - SOU 1982:28.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.[22]
80tal/Löntagarna och kapitaltillväxten. - SOU 1982:47.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Löntagarna och kapitaltillväxten. - SOU 1982:47.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Massmediekoncentration - SOU 1980:28.txt:amatörmässiga
80tal/Massmediekoncentration - SOU 1980:28.txt:Amatörteater
80tal/Massmediekoncentration - SOU 1980:28.txt:amatörteaterföreningar
80tal/Massmediekoncentration - SOU 1980:28.txt:Amatörteatrarnas
80tal/Massmediekoncentration - SOU 1980:28.txt:amatörteatrar.
80tal/Mål och resultat - SOU 1988:39.txt:amatörorganisationer
80tal/Mål och resultat - SOU 1988:39.txt:amatörorganisationer
80tal/Mål och resultat - SOU 1988:39.txt:amatörorkestrar
80tal/Mål och resultat - SOU 1988:39.txt:amatörer.
80tal/MBL i utveckling - SOU 1982:60.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/MBL i utveckling - SOU 1982:60.txt:amatörboxningoch skadaverkningarna.
80tal/Militär själavård - SOU 1982:59.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Militär själavård - SOU 1982:59.txt:amatörboxningoch skadaverkningarna.
80tal/Naturresursers nyttjande och hävd - SOU 1983:56.txt:amatörbiologer
80tal/Närradio - SOU 1981:13.txt:amatörer”.
80tal/Närradio - SOU 1981:13.txt:amatörutrustning
80tal/Närradio - SOU 1981:13.txt:amatörers frivilliga
80tal/Närradio - SOU 1981:13.txt:amatörer
80tal/Närradio - SOU 1981:13.txt:amatörer),
80tal/Närradio - SOU 1981:13.txt:amatörerna
80tal/Närradio - SOU 1981:13.txt:Amatörer
80tal/Ny minerallagstiftning - SOU 1986:53.txt:amatörprospektering.
80tal/Ny minerallagstiftning - SOU 1986:53.txt:amatörer
80tal/Ny minerallagstiftning - SOU 1986:53.txt:amatörprospektörer
80tal/Ny minerallagstiftning - SOU 1986:53.txt:amatörprospekteringhar företagit
80tal/Ny minerallagstiftning - SOU 1986:53.txt:amatörer
80tal/Ny minerallagstiftning - SOU 1986:53.txt:amatörprospektering.
80tal/Ny minerallagstiftning - SOU 1986:53.txt:amatörprospektering
80tal/Ny minerallagstiftning Bilagedel - SOU 1986:54.txt:amatörletning,
80tal/Ny plan- och bygglag - SOU 1982:9.txt:amatörer,
80tal/Ny plan- och bygglag - SOU 1982:9.txt:amatörradiomaster
80tal/Ny plan- och bygglag - SOU 1982:9.txt:amatörer
80tal/Nytt bilstöd till handikappade - SOU 1982:44.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Nytt bilstöd till handikappade - SOU 1982:44.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Offentlig verksamhet och regional välfärd - SOU 1980:6.txt:amatörmässiga
80tal/Ortnamns värde och vård - SOU 1982:45.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Ortnamns värde och vård - SOU 1982:45.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Öppenhet och minne - SOU 1988:11.txt:amatörism/professionalism.
80tal/Öppenhet och minne - SOU 1988:11.txt:amatörforskning
80tal/Öppenhet och minne - SOU 1988:11.txt:Amatörforskningen

80tal/Öppenhet och minne - SOU 1988:11.txt:amatörforskningen
80tal/Öppenhet och minne - SOU 1988:11.txt:amatörbetonade,
80tal/Öppenhet och minne - SOU 1988:11.txt:amatörforskning
80tal/Öppenhet och minne - SOU 1988:11.txt:amatörforskningen.
80tal/Öppenhet och minne - SOU 1988:11.txt:amatörforskningen.
80tal/Öppenhet och minne - SOU 1988:11.txt:amatörforskning
80tal/Överklagande av kommunala beslut - SOU 1982:41.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Överklagande av kommunala beslut - SOU 1982:41.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.[22]
80tal/Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet - SOU 1982:54.txt:amatörboxningoch skadaverkningarna.
80tal/Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet - SOU 1982:54.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet Bilaga - SOU 1982:55.txt:amatörboxningoch adeverkningarntmJo.
80tal/Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet Bilaga - SOU 1982:55.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Översyn av rättegångsbalken - SOU 1982:25.txt:amatörboxningoch
80tal/Översyn av rättegångsbalken - SOU 1982:25.txt:amatörboxning och skadevarkningarna.[22]
80tal/Översyn av rättegångsbalken - SOU 1982:26.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.Jo.
80tal/Översyn av rättegångsbalken - SOU 1982:26.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.[22]
80tal/Översyn av vapenlagstiftningen - SOU 1989:44.txt:amatörmässigt
80tal/Pantbrev - SOU 1982:57.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Pantbrev - SOU 1982:57.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.[22]
80tal/Polislag - SOU 1982:63.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.[22]
80tal/Polislag - SOU 1982:63.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Primärvårdens uppgifter i det förebyggande arbetet. - SOU 1984:47.txt:Amatörismen
80tal/Prisutvecklingen inom bostadsbyggandet och dess orsaker - SOU 1982:34.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Prisutvecklingen inom bostadsbyggandet och dess orsaker - SOU 1982:34.txt:amatörboxning och skadeverkningarna.[22]
80tal/Prisutvecklingen inom bostadsbyggandet och dess orsaker Bilagor - SOU 1982:35.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Prisutvecklingen inom bostadsbyggandet och dess orsaker Bilagor - SOU 1982:35.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.[22]
80tal/Privatlivets fred - SOU 1980:8.txt:amatörgolfspelare.
80tal/Privatlivets fred - SOU 1980:8.txt:amatör
80tal/Radio och TV 1978-1985 - SOU 1977:19.txt:amatörverksamhet.
80tal/Radio och TV 1978-1985 - SOU 1977:19.txt:amatörsammanhang, inom körlivet etc. Reportage och information om musiklivet kan ha stor stimulanseffekt. Rundradion har ett ansvar för en
80tal/Radio och TV 1978-1985 - SOU 1977:19.txt:amatörverksamheten
80tal/Reformerad mervärdeskatt m.m. - SOU 1989:35.txt:amatörbyggda motorfordon
80tal/Reformerad mervärdeskatt m.m. - SOU 1989:35.txt:amatöridrott. Idrottsklubbars verksamhet
80tal/Reformerad mervärdeskatt m.m. - SOU 1989:35.txt:amatörbyggda
80tal/Reformerad mervärdeskatt m.m. - SOU 1989:35.txt:amatörbyggda fordon är skattepliktiga
80tal/Reformerad mervärdeskatt m.m. - SOU 1989:35.txt:amatörbyggda fordon inträder skattskyldigheten i samband med att fordonet förs in i bilregistret. Ägaren är
80tal/Reformerad mervärdeskatt m.m. - SOU 1989:35.txt:amatörbyggt fordon kan antingen
80tal/Reformerad mervärdeskatt m.m. - SOU 1989:35.txt:amatörbyggda
80tal/Reformerad mervärdeskatt m.m. - SOU 1989:35.txt:amatörbyggandet
80tal/Reformerad mervärdeskatt m.m. - SOU 1989:35.txt:amatörbyggda fordon föreslår
80tal/Reklamskatt - SOU 1988:17.txt:amatörorkestrar,
80tal/Reviderad tandvårdstaxa - SOU 1982:50.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Reviderad tandvårdstaxa - SOU 1982:50.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Samhället och samlingslokalerna - SOU 1981:63.txt:amatörverksamhet.
80tal/Samhället och samlingslokalerna - SOU 1981:63.txt:amatörhar folkparkema
80tal/Samhället och samlingslokalerna - SOU 1981:63.txt:Amatörteater,
80tal/Samhället och samlingslokalerna - SOU 1981:63.txt:amatörteater.
80tal/Samhället och samlingslokalerna - SOU 1981:63.txt:amatörteater,
80tal/Samhället och samlingslokalerna - SOU 1981:63.txt:amatörverksamhet.
80tal/Samhället och samlingslokalerna - SOU 1981:63.txt:amatörteater
80tal/Samhällets räddningstjänst - SOU 1981:82.txt:amatörernas
80tal/Samhällets räddningstjänst - SOU 1981:82.txt:amatörernas
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrott.
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatörnivå,
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrottoch
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrottsmänfrån Ba enligt förslag i prop. 1910:193.År 1955undantogs
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrott eller
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrottsman.
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrottsmänkundedet dock enligt hansmeninginte sägasatt den
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrottsmannenintog en priviligierad ställning i förhållandetill den inländskc.Det kunde vidare lika litet bli tal
om något
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrottsmanhade
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrottsmänuttalade
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrottsmännenkunde undantasfrån beskattningvid de kommandeolympiska
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrottsmänoch professionellaidrottsmän.Enligt förbundetkundedessa

80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrottsman
80tal/Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. - SOU 1989:9.txt:amatöridrottsman
80tal/Sjukersättningsfrågor - SOU 1981:22.txt:amatörboxning.
80tal/Språk- och kulturstöd för invandrar- och minoritetsbarn i förskoleåldern - SOU 1982:43.txt:Amatörteaterverksamhet
80tal/Språk- och kulturstöd för invandrar- och minoritetsbarn i förskoleåldern - SOU 1982:43.txt:amatörboxningoch skadaverknlngarna.Jo.
80tal/Språk- och kulturstöd för invandrar- och minoritetsbarn i förskoleåldern - SOU 1982:43.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Stadsförnyelse - SOU 1981:100.txt:amatörteater
80tal/Stadsförnyelse - SOU 1981:100.txt:amatörsociologiska
80tal/Stadsförnyelse - SOU 1981:100.txt:amatörer
80tal/Stadsförnyelse - SOU 1981:100.txt:amatöristiska
80tal/Stadsförnyelse - SOU 1981:100.txt:amatöristiske
80tal/Stadsförnyelse - SOU 1981:100.txt:amatöristiska
80tal/Stadsförnyelse - SOU 1981:100.txt:amatörisHotet att bli definitivt
80tal/Stadsförnyelse - SOU 1981:100.txt:amatörer
80tal/Statens ansvar för spridning och visning av värdefull film - SOU 1988:37.txt:amatörer,
80tal/Stöld i butik - SOU 1982:39.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Stöld i butik - SOU 1982:39.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:Amatörboxningens
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningen
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörbox80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningen.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatöratt
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningens
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatör80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxare
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörmotiverat
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningen.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningen
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatör80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningen.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxarna.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningen
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörbox80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningen.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningen.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatör80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningens
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningen.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningen
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörbox80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörer.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningen
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningen
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1982:22.txt:amatör-

80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningens
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxare
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxaren
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxares
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörhandskarna
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxning.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxare
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörbox80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningoch skadevorkningarna.
80tal/Svensk amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.txt:amatörboxningoch skadeverkningarne.[22]
80tal/Svensk industri i utlandet - SOU 1982:27.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Svensk industri i utlandet - SOU 1982:27.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.[22]
80tal/Sverigebilder - SOU 1987:57.txt:amatörmässiga
80tal/Sverigebilder - SOU 1987:57.txt:amatörmässigt.
80tal/Sverigeinformation och kultursamarbete - SOU 1988:9.txt:amatör80tal/Sverigeinformation och kultursamarbete - SOU 1988:9.txt:amatörensemble
80tal/Sverigeinformation och kultursamarbete - SOU 1988:9.txt:amatörensemblernas
80tal/Sverigeinformation och kultursamarbete - SOU 1988:9.txt:amatörteaterverksamhet)
80tal/Sverigeinformation och kultursamarbete - SOU 1988:9.txt:amatörmusiken.
80tal/Sveriges musikråd - SOU 1985:56.txt:amatörverksamhet
80tal/Sveriges musikråd - SOU 1985:56.txt:amatörmusiker,
80tal/Sveriges musikråd - SOU 1985:56.txt:amatörorkestrar,
80tal/Sveriges musikråd - SOU 1985:56.txt:Amatörorkestrar,
80tal/Sveriges musikråd - SOU 1985:56.txt:amatörforskare
80tal/Sveriges musikråd - SOU 1985:56.txt:amatörer.
80tal/Sveriges musikråd - SOU 1985:56.txt:amatörstudio
80tal/Sveriges musikråd - SOU 1985:56.txt:amatörorkesterorganisationerna
80tal/Sveriges musikråd - SOU 1985:56.txt:Amatörorkestrar
80tal/Sveriges musikråd - SOU 1985:56.txt:amatörnivå.
80tal/Sveriges musikråd - SOU 1985:56.txt:Amatörorkestrar,
80tal/TV-politiken - SOU 1989:73.txt:amatörverksamhet
80tal/TV-politiken - SOU 1989:73.txt:amatörgrupper
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:amatörismen
80tal/Upphovsrätt. - SOU 1983:65.txt:amatörorkestrar.
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörer
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörmusiker
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörmusiker
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörmusikaliska
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörorkestrar
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörmusik
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörer
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörmusiker
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörkörer.
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörorkestrar
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörer
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:Amatörorkestrar
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörer.
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:Amatörorkestrar,
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:Amatörorkestrar,
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörverksamhet
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörmusiklivet
80tal/Ut med musiken - SOU 1988:51.txt:amatörer
80tal/Utbildning för hälso- och sjukvård vid katastrofer och i krig - SOU 1982:42.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Utbildning för hälso- och sjukvård vid katastrofer och i krig - SOU 1982:42.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.[22]
80tal/Vad händer med folkhögskolan? - SOU 1989:97.txt:amatörverksamheten
80tal/Vad händer med folkhögskolan? - SOU 1989:97.txt:amatörverksamhe80tal/Vad händer med folkhögskolan? - SOU 1989:97.txt:amatörverksamhet
80tal/Vad händer med folkhögskolan? - SOU 1989:97.txt:amatörverksamhet
80tal/Vattenplanering - SOU 1980:39.txt:amatörforskare
80tal/Vattenplanering - SOU 1980:39.txt:amatörforskare
80tal/Våldtäkt och andra sexuella övergrepp - SOU 1982:61.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Våldtäkt och andra sexuella övergrepp - SOU 1982:61.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.

80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörverklyftes fram. Folkrörelsernas
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörverksamhet.
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörers.
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörer
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörverksamhet.
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörradio
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörism.
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörproducenter
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörism
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörism.
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:Amatörproduktioner
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörverkfullständig
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörer
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:Amatörer
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörer på medieoch bildområdet.
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörproduktion
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörer
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörer kunde svara för hela den lokala programverksamheten
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörverksamhet.
80tal/Via satellit och kabel - SOU 1984:65.txt:amatörpro80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörer som
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörer - som inte har tillgång till andra resurser
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörer, och deras tid och erhar varit
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörfrlmning
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörfilmningen
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörkameror,
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörer. Lokala
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörteaterverksamhet,
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörer använda
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörer
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörproduktioner
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörer
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörskådespelare
80tal/Video - SOU 1981:55.txt:amatörer.
80tal/Vidgad länsdemokrati - SOU 1982:24.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
80tal/Vidgad länsdemokrati - SOU 1982:24.txt:amatörboxningoch skadeverkningarna.
90tal/ - SOU 1992:59.txt:amatör i t ex en kör Vad kan en elev om vilken läraren gör bedömningen att eleven har möjlighet att vara en aktiv och kritisk konsument
90tal/Avtalsvillkor eller föreskrifter - SOU 1990:100.txt:amatörradioanläggningar.
90tal/Demokrati och makt i Sverige - SOU 1990:44.txt:amatörteater
90tal/Den svenska rymdverksamheten - SOU 1995:78.txt:amatörer
90tal/Det dolda kulturarvet - SOU 1992:142.txt:amatörforslcare, studiesenare
90tal/Det dolda kulturarvet - SOU 1992:142.txt:amatörinriktad
90tal/DI - SOU 1990:104.txt:amatörsamman90tal/DI - SOU 1990:104.txt:amatörverksamhe90tal/Elhushållning på 1990-talet Bilaga - SOU 1987:69.txt:amatörer.
90tal/En ny datalag - SOU 1993:10.txt:amatörforskningen prop. 1989/90:72 s. 71.
90tal/En ny datalag - SOU 1993:10.txt:Amatörfotografens
90tal/Ersättning för ideell skada vid personskada - SOU 1995:33.txt:amatörorkester men
90tal/Examination som kvalitetskontroll i högskolan - SOU 1991:44.txt:amatörmässigt,
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörverksamheten
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:Amatörkulturens
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörverksamheten
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörverksamhet
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörverksamheten.
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörteatergrupper.
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörteaterkursernzt
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörteaterledare.
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörorganisationer
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörverksamheten
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörer
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörteatcrlinjer,
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörteaterletlare.
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörteatergrupper,
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörmusicerantle.
90tal/Folkhögskolan i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörismen,
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i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörverksamhet,
i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörskrivarna
i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:Amatörkulturens
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i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörorganisationer.
i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörverki framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:Amatörteaterledare
i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörverksamheten.
i framtidsperspektiv - SOU 1990:65.txt:amatörverksamheten
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulatt
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörskådespelare.
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörteater
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörismen.
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörer
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturen
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulmed olika
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörernas
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturen
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturen.
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkultur.
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturutövandet.
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturformerna
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i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatöri framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturen
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatöri framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturorganisationernas
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturens
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturen?
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörpedagoger.
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörteatrarna
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkultui framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturpedagoger
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:Amatörgenrerna
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:Amatörverksamheten
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturen.
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i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturella
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkultur,
i framtidsperspektiv - SOU 1990:66.txt:amatörkulturens
kontinuitet - SOU 1994:9.txt:amatörteater, folkkontinuitet - SOU 1994:9.txt:amatörer och mediekultur genomsyrar alla människors
kontinuitet - SOU 1994:9.txt:amatöristisåa källatteater
kontinuitet - SOU 1994:9.txt:amatörer kan samspela.
kontinuitet - SOU 1994:9.txt:amatörteater och
kontinuitet - SOU 1994:9.txt:amatören kan förklaras, om inte jämbördig med konstutövaren, så
kontinuitet - SOU 1994:9.txt:amatörteaterverksamhet - allt detta är av ett långt större värde
kontinuitet - SOU 1994:9.txt:amatörkultur, lärare.
kontinuitet - SOU 1994:9.txt:amatörer som skådespelare, såväl svenska som invandrare, är ett bra

90tal/Förnyelse och kontinuitet - SOU 1994:9.txt:amatörteaterlinje. Hon har innan
90tal/Frågor för folkbildningen - SOU 1993:64.txt:amatörkulzurella verksamheten. Folkbildningen
90tal/Frågor för folkbildningen - SOU 1993:64.txt:amatörer och yrkesverksamma och mellan
90tal/Frågor för folkbildningen - SOU 1993:64.txt:amatörer
90tal/Fria val? - SOU 1995:145.txt:amatörmusiker,
90tal/Frivilligt socialt arbete - SOU 1993:82.txt:amatörer
90tal/Frivilligt socialt arbete - SOU 1993:82.txt:amatörrnässig.
90tal/Frivilligt socialt arbete - SOU 1993:82.txt:amatörism
90tal/Frivilligt socialt arbete - SOU 1993:82.txt:amatörmässighet
90tal/Frivilligt socialt arbete - SOU 1993:82.txt:amatörer
90tal/Hemslöjd i samverkan - SOU 1991:66.txt:amatörerna.
90tal/Homosexuell prostitution - SOU 1995:17.txt:amatörerna, som vi vet mest om eftersom de får experternas uppmärksamhet
90tal/Innovationer för Sverige - SOU 1993:84.txt:amatöruppfinnare
90tal/Innovationer för Sverige - SOU 1993:84.txt:amatöruppfinnarnas
90tal/Kasinospelsverksamhet i folkrörelsernas tjänst? - SOU 1992:33.txt:amatörer
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatörism
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatörism
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatörism och professionaom skillnaderna
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatörism
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatöristisk
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatörernas verksamhet
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatöristisk
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatören.
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatöristisk
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:Amatöristisk
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatörer och proffs i
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatörerna
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatörerna
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatörer
90tal/Kompetens och kunskapsutveckling - SOU 1995:58.txt:amatöristisk
90tal/Konstnärens villkor - SOU 1990:39.txt:amatörverksamheten
90tal/Konstnärens villkor - SOU 1990:39.txt:amatörer.
90tal/Konstnärens villkor - SOU 1990:39.txt:amatörer.
90tal/Konstnärens villkor - SOU 1990:39.txt:amatörkultur,
90tal/Konstnärens villkor - SOU 1990:39.txt:amatörverksamhet
90tal/Konstnärens villkor - SOU 1990:39.txt:amatörverksamhet
90tal/Konstnärlig högskoleutbildning - SOU 1992:12.txt:amatörer
90tal/Konstnärlig högskoleutbildning - SOU 1992:12.txt:amatörteatergrupper
90tal/Kriminologisk och kriminalpolitisk forskning - SOU 1992:80.txt:amatörerna
90tal/Kulturpolitikens inriktning - i korthet - SOU 1995:84.txt:amatörer och professionella.
90tal/Kulturpolitikens inriktning - i korthet - SOU 1995:84.txt:amatörtearer bör i
90tal/Kulturpolitikens inriktning - i korthet - SOU 1995:84.txt:amatörteaterns orga90tal/Kulturpolitikens inriktning - i korthet - SOU 1995:84.txt:amatörteatern bör utvecklas.
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörverksamheten
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörteatem bör
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörteaterns organisationer.
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörverksam90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörverksamheten har stärkts ekonomiskt under periodens första del medan bidragen från stat och kommun totalt sett minskat under senare år.
Antalet studiecirklar ökade de första åren efter 1974 men
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörteaterföreställnin gar.
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörverksamheten stärkt sin ställning och direkt eller indirekt medverkat till att rekrytera nya människor som utövare eller publik.
Politiken har också inneburit en
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörer och professionella. Genom att verksamheten
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörverksarnhet. De offentliga bidragsgivarna bör stimulera kvalitetsutveckling.
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörverksamheten på kulturområdet. De bedriver också
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörverksamheten.
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörer och andra musikorganisationer.
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90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörverksamhet eller i kultur90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörer att samarbeta med professionella utövare bör vara ett naturligt inslag i kulturinstitutionemas
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörorganisationema,
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90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:amatörer m.m. Att väcka
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1995:84.txt:amatörverksamheten och av konsulenter med inriktning på utbud
1995:84.txt:amatörverksarnhet.
1995:84.txt:amatörkulturella uttryck.
1995:84.txt:amatörer och professionella
1995:84.txt:amatörer i teater- och musikprojekt m.m. Det är angeläget att man hittar sätt att utveckla samspel mellan dessa två former. För att
1995:84.txt:amatörverksamhet ser värdet av medverkan från yrkesutövande konstnärer inom skilda konstområden,
1995:84.txt:amatörverksarnheten har råd att arvodera yrkesutövama,
1995:84.txt:amatörteaterföreningar, musik- och orkesterföreningar,
1995:84.txt:amatör1995:84.txt:amatör1995:84.txt:amatörverksarnhet som ligger som ett grundläggande stråk
1995:84.txt:amatörteatems föreställningar, folk1995:84.txt:amatörer som inte ingår i siffrorna ovan.
1995:84.txt:amatörorkestrar,
1995:84.txt:Amatörteatern
1995:84.txt:amatörer och profes- amatörteaterverksamheten
1995:84.txt:amatörteaterverksarnheten förefaller ha ett samband. En del av de
1995:84.txt:amatörföreställningar men ofta som ett samarbete mellan amatörer och proffs.
1995:84.txt:amatörer.
1995:84.txt:amatörer och professionella.
1995:84.txt:amatörteatem om direkt samarbete, ta fasta på
1995:84.txt:amatörteaterföreningar
1995:84.txt:amatörer
1995:84.txt:amatörteaterverksarnheten. Vi har också markerat
1995:84.txt:amatörteatem och med folkbildningsarbetet
1995:84.txt:amatörverksamheten inspiration, kunnande och lcritik, det ger ett
1995:84.txt:amatörer. Ska ett sådant vidare arbetssätt bli verklighet måste det få tid och
1995:84.txt:amatörteatem.
1995:84.txt:amatörföreställningar
1995:84.txt:amatörteaterverksamheten.
1995:84.txt:amatörteatem kan ersätta den
1995:84.txt:amatörteater som Riksteatern under många år svarat för har av
1995:84.txt:amatörteaStödet bör då
1995:84.txt:amatörteaterns organisationer.
1995:84.txt:amatörteatem ska givetvis fortsätta.
1995:84.txt:amatörteatem.
1995:84.txt:amatörteatem går direkt till amatörteatems organisationer,
1995:84.txt:amatördansgrupper.
1995:84.txt:amatördans och folkdans får genom de offentliga
1995:84.txt:amatörer genom gemensamma ansträngningar av landsting, kommuner och andra arrangörer.
1995:84.txt:amatörviktig del i deras nätverksarbete är att
1995:84.txt:amatör- och hobbyverksamhet. De får dock inte
1995:84.txt:amatörverksamhet
1995:84.txt:amatördans i olika former. Nästan hälften av befolkningen har under det
1995:84.txt:Amatörkultur
1995:84.txt:amatörverksamheten
1995:84.txt:amatördans fyller en viktig funktion och bör
1995:84.txt:amatördansen och som arrangör av dansprogram.
1995:84.txt:Amatörverksamheten stöds framför allt via bidragen till studieförbunden.
1995:84.txt:amatörmusicerande, kommunal musikskola samt alla de eldsjälar som finns i
1995:84.txt:amatörmusiken i sina olika former. Insatseri syfte att höja kvaliteten på lokal
1995:84.txt:amatörorganisationer.
1995:84.txt:amatörer och professionella.
1995:84.txt:amatöruppsättningar, kyrkokonserter, lyrikaftnar och mycket annat av
1995:84.txt:amatörer
1995:84.txt:Amatörkulturen
1995:84.txt:amatörverksamhet och an-angörer och även mellan de olika institutionerna är exempel.
1995:84.txt:amatörer och frilansartister
1995:84.txt:amatörverksamheten
1995:84.txt:amatörverk1995:84.txt:amatörorganisationer
SOU 1991:107.txt:Amatörradio
SOU 1991:107.txt:Amatörradio
SOU 1991:107.txt:amatörradio.
SOU 1991:107.txt:amatörradio, radioastronomi

90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradioband.
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradio
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradioverksami stort av frekvensspektrum
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradio
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradioverksamhet,
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:Amatörradio
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradio. Med amatörradiotrafik
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatör
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradioverksamhet
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörraDessa kunskaper kontrolleras genom prov.
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradio.
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatör är därför, kort sagt han
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradio.
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradio, eller sändarens belägenhet, såsom fast radio, landmobil radio
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörer.
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradioverksamheten,
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradio,
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradioverksamhet
90tal/Lag om radiokommunikation, m.m. - SOU 1991:107.txt:amatörradioanläggningar
90tal/Lokal Agenda 21 - SOU 1994:128.txt:amatörer
90tal/Lokal demokrati i utveckling - SOU 1993:90.txt:Amatörstyre
90tal/Lokal demokrati i utveckling - SOU 1993:90.txt:amatörstyre.
90tal/Mer för mindre - SOU 1992:54.txt:amatörverksamhet
90tal/Mer för mindre - SOU 1992:54.txt:amatörverksamheten.
90tal/Mervärdesskatten och EG - SOU 1994:88.txt:amatörers utövande av sport- och idrottsaktiviteter this
90tal/Mervärdesskatten och EG - SOU 1994:88.txt:amatörskap,
90tal/Mervärdesskatten och EG - SOU 1994:88.txt:amatörmässig
90tal/Mervärdesskatten och EG - SOU 1994:88.txt:amatöridrott
90tal/Mycket under samma tak - SOU 1994:32.txt:amatör-, riks- och stadsteater fast ensemble,
90tal/Organisationernas bidrag - SOU 1993:71.txt:amatörismen och professionaliteten
90tal/Organisationernas bidrag - SOU 1993:71.txt:amatörorganisationer
90tal/Organisationernas bidrag - SOU 1993:71.txt:amatörer
90tal/Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar - SOU 1995:63.txt:amatörer. För vårt behov
90tal/Översyn av upphovsrättslagstiftningen - SOU 1990:30.txt:amatörbilder
90tal/Översyn av upphovsrättslagstiftningen - SOU 1990:30.txt:amatörskyddsomfång.
90tal/Översyn av upphovsrättslagstiftningen - SOU 1990:30.txt:amatörskydd
90tal/Översyn av upphovsrättslagstiftningen - SOU 1990:30.txt:amatörfotograf
90tal/Översyn av upphovsrättslagstiftningen - SOU 1990:30.txt:amatörer
90tal/Översyn av upphovsrättslagstiftningen - SOU 1990:30.txt:amatörer
90tal/Råd för forskning om transporter och kommunikation Bilagor - SOU 1992:55.txt:amatörism. Dessa svårigheter skärps av itt det inte finns någon
90tal/Skattereformen 1990-1991 - SOU 1995:104.txt:amatörer
90tal/sou1970-1996.txt:amatörboxning och skadeverkningarna - SOU 1982:22.pdf" http://weburn.kb.se/sou/376/urn-nbn-se-kb-digark-3750393.pdf
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörers
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörsom tillvaratar
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:Amatörryttarklubben
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:Amatörtränareförening
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtrânarnas
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörsport
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörema
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränare,
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtrânare
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtrånarens
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränama
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:Amatörtrånarna
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtrânareleden.
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränare
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörryttare
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörryttare
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatör-ryttarna
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörer.NO hittar i
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränade
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränarkåren
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörsport
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränare
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränare

90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränade.
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränare
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörträning
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränaren
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtrânama
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtrånarelicens
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtrânare
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtrânare
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörryttare
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörlöpningar
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:Amatörryttaren
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:Amatörryttaren
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtrânarsidan
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörträning
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatördelen
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörintresset
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörer
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörgaloppens
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatör»
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränare
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:Amatörtränarnas
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatör90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:Amatörverksamheten
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränarna
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:Amatörtränarnas
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränama
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörtränade
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörverksamheten
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörträning
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörverksamhet
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:Amatörtränarna
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörträerbjuder
90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörryt90tal/Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten - SOU 1991:7.txt:amatörträning
90tal/Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern - SOU 1991:71.txt:amatörteater
90tal/Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern - SOU 1991:71.txt:amatörteater
90tal/Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern - SOU 1991:71.txt:amatörteater.
90tal/Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern - SOU 1991:71.txt:amatörteaterverksamhet. För nämnda verksamhetsår
90tal/Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern - SOU 1991:71.txt:amatörteatrar
90tal/Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern - SOU 1991:71.txt:amatörteater.
90tal/Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern - SOU 1991:71.txt:amatörteaterinom områdena
90tal/Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern - SOU 1991:71.txt:amatörteater
90tal/Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern - SOU 1991:71.txt:Amatörteaterns
90tal/Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern - SOU 1991:71.txt:amatöraktiviteter.
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteateronnådet
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteaterorganisationema
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatems utveckling.
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatem.
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteater mindre beroende av social bakgrund än publiken
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteaterverksamhet
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteaterorganisationema, centrumbildningarna, Drottningholmsteatern, Vadstenaakademien, Dansens Hus, Marionetteatem samt skådebaneverksamhet.
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteater- och amatördansgrupper
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteaterstöd
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteater. Centralt sysselsätter avdelningen sex personer.
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteatems
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteaterkonsulent, som tillika är
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatrar och övriga producenter. Sammantaget svarar teaterföreningarna för ca 17 procent av det totala antalet teaterarrangemang i landet
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteatrar
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteatrar
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteatrar och övri ga producenter stod för återstoden av produktionen. Sammantaget innebär detta att Riksteatern producerar mindre än en tredjedel av
teaterföreningarnas utbud. Därav kan man också dra slutsatsen att statistiken över
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteatrarnas andel av utbudet var högst i Kronobergs och Västernorrlands län 26 procent i båda fallen.
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteaterverksamhet.
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatrar i tekniska och andra
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatem.

90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatrar och 409 av
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörmedverkanden. Denna har till stor del ägt rum
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteaterområdet
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörvis 350 000 - eller en person av tjugo - ägnar sig
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteater. Endast till en mindre del sker
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteatems Riksförbund har ca 400 medlemsföreningar
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteaterverksamhet. Mellan åren 198283 och 198889 ökade det sammanlagda antalet deltagare i studieförbundens teatergrupper och teatercirklar
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteater
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteater som resten av befolkningen. Stockholmare är inte lika
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatem
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteatems
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatem
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatem.
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatem är sin egen målgrupp. Verksamhetens
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteater och professionell
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteatem bidrar till människors intresse, förståelse och respekt för
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatem är i många fall också en kunnig och engagerad publik vid de fasta scenerna. Däremot är troligen
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatems publik till stor del dess egen. Den besöker sällan professionell
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatem och den
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörerna engaskådespelare och andra som yrkesmässigt arbetar med
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörer
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteatem behöver stöd av det
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatem har vi även
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteaterråd. Staistik
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteatrarnas
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteateromrâdet redovisas i bilaga
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteaterföreningarnas
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteaterforeningama kan därför överlappa vararüra.
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatem, radio- och TV-teitem
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteater
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörer och yrkesverksamma skådespelare tyder på detta. Efter Spelet om
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteatramas Riksförbund beräknar
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörer och yrkesverksamma är svårt att beräkna men det är uppenbart att det är många. 1950talets skådespelare gick in i filmateljeerna under de
oavlönade
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörverksarnhet
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörnivå som professionell nivå. Erintresset för danskonsten
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteaterorganisationema
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteaterföreningar
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteatern
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteaterverksamheten i Sverige. Nedan följer några uppgifter om denna verksamhet
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteater. Förutom
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörteaterföreningar
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:amatörer. sommarspelen ger
90tal/Teaterns roller - SOU 1994:52.txt:Amatörteaterverksamhet
90tal/Tekniskt utrymme för reklamfinansierad radio - SOU 1991:108.txt:amatörradio,
90tal/Turism i Norrbotten - SOU 1990:103.txt:amatörfritidsfiskare.Man
90tal/Ubåtsfrågan 1981-1994 - SOU 1995:135.txt:amatörmässigt
90tal/Ungdom och makt - SOU 1991:12.txt:amatörlivligt
90tal/Ungdom och makt - SOU 1991:12.txt:amatöraktivitet.
90tal/Ungdom och makt - SOU 1991:12.txt:amatöraktivi90tal/Ungdom och makt - SOU 1991:12.txt:amatörer
90tal/Ungdom och makt - SOU 1991:12.txt:amatöraktivi90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatörer. Genom denna inriktning av verksamheten har ett mycket stort
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatörer. Ofta har just
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatörverksamheten
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatöraktivitet
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatörteater och konstföreningar som ger deltagarna en möjlighet att både upptäcka och utveckla sina konstnärliga talanger samtidigt som
det erbjuder arbetstillfällen för en stor grupp kulturarbetare. Omkring 400 000
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatörteater, ca 225 000 dansar folkdans,
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatörverksamheten.
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatörverksamheten
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:Amatörteaerns
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:Amatörteatrarnas
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatörteaters konstnärliga
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:AmatörteaterArbetarteaterförbund

90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatörteater i nordiskt och
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatörteaterarbete.
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:Amatörteaterråd
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatörteatern. Genom dessa organisationer
90tal/Vår andes stämma - och andras - SOU 1994:35.txt:amatörteatergrupper
90tal/Viljan att veta och viljan att förstå - SOU 1995:110.txt:amatörer
90tal/Vinna eller försvinna? - SOU 1992:130.txt:amatörer
lumac0112:TXT fil-gh$

