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Abstract 
 

 

 

 

Den här uppsatsen handlar om Alternativfestivalen, en kulturfestival som anordnades årligen i 

Halmstad mellan 1975 och 1982. Syftet med undersökningen är att studera och analysera 

aspekter av politisk kommunikation vid och omkring festivalen. I uppsatsen analyseras även 

festivalen utifrån teoretiska begrepp från brittisk ungdomskulturforskning. Källmaterialet i 

undersökningen utgörs av tidningsartiklar som publicerades av lokaltidningen i Halmstad, 

Hallandsposten, under den aktuella perioden. Den övergripande slutsatsen är att det fanns 

klara aspekter av politisk kommunikation vid Alternativfestivalen, vilket kan sägas ha haft två 

sidor: dels en innehållslig och dels en formmässig. Festivalen överensstämde på det sättet med 

de två ”progressiva” ambitioner som fanns inom proggmusikrörelsen på 1970-talet. Utifrån 

det material som undersökningen bygger på framstår Alternativfestivalen som en motkultur 

snarare än en subkultur. 

 

Nyckelord: alternativfestival, progg, musikrörelsen, politisk kommunikation, ungdomskultur 
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1 Inledning 
 

 

 

 

Det här kapitlet syftar till att introducera och presentera uppsatsens ämne och uppläggning. 

Efter en inledande bakgrund redovisas undersökningens syfte och frågeställningar. Därefter 

diskuteras, i tur och ordning, uppsatsens teoretiska begrepp och centrala termer, tidigare 

forskning samt studiens metod och material. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Den 6 april 1974 vann Sveriges bidrag ”Waterloo” Eurovisionschlagerfestivalen i Brighton. 

Segern innebar inte bara ett internationellt genombrott för den svenska popgruppen ABBA, 

utan även att Sveriges Television, enligt gängse regler, fick uppdraget att arrangera festivalen 

i Stockholm året därpå. 

 Att Sverige skulle stå som värd för den europeiska schlagerfestivalen möttes av en massiv 

kritik från flera håll. Allra hårdast var motståndet från ”proggarna”, dvs. den s.k. progressiva 

musikrörelsen, som sedan några år tillbaka hade fått en väsentlig inverkan på det dåvarande 

svenska kulturklimatet. Förutom att den starkt vänsterpolitiskt orienterade proggrörelsen var 

ideologisk motståndare till det slags kommersiella schlagermusik som ABBA stod för, 

uppfattade man schlagerfestivalen som skivindustrins (snarare än folkets) evenemang och 

ansåg det vara principiellt fel att tävla i musik. 

 Som en kombinerad protest mot, och motvikt till, schlagerfestivalen 1975 anordnade därför 

proggrörelsen en ”Alternativ festival” i Stockholm, kallad Alternativfestivalen. Denna pågick 

under närmare en veckas tid med start måndagen 17 mars och avslutning lördagen 22 mars, 

samma dag som Eurovisionschlagerfestivalen gick av stapeln. Vid denna alternativfestival 

medverkade ett stort antal av de musiker och band som vid den här tiden hade anknytning till 

musikrörelsen.1 Den våldsamma kritiken mot schlagerfestivalen, att en sex dagar lång 

”motfestival” arrangerades samt det faktum att denna var tämligen välbesökt är ett intressant 

uttryck för den tidsanda som rådde i Sverige under 1970-talet. 

                                                 
1 Eyerman & Jamison (1998:144); Fornäs (1979:83f); Lagher (2002:193); Thyrén (2009:65f); SVT2 2001-05-18. 
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 Vid den tiden fanns som sagt en stor alternativrörelse för s.k. progressiv musik. Det var en 

rörelse vars syfte var att dels förändra samhället i stort och dels förändra förutsättningarna för 

skapandet och utövandet av musik. Det första syftet försökte man uppnå genom att i text och 

musik propagera för ett (mer eller mindre väldefinierat) socialistiskt budskap. För att kunna 

åstadkomma det andra syftet försökte man bl.a. etablera alternativa distributionsformer för 

musiken (genom t.ex. musikerägda skivbolag) och nya musikscener och samlingsplatser. På 

så sätt avsåg man inte bara öppna nya kanaler för att sprida den progressiva musikrörelsens 

(”proggens”) budskap, utan också verka för en demokratisering av musiklivet. Genom de nya 

kanalerna för progressiv musik skulle vad man uppfattade som det icke-privilegierade 

folkflertalet i samhället ges möjlighet att dels få uppleva musik som man annars kanske inte 

hade råd eller chans att lyssna till, och dels få spela själva och nå ut till en publik. Proggen 

ville sudda ut gränserna mellan artister och publik, mellan professionella och amatörer, för att 

få till stånd en öppnare och mer inkluderande musikkultur.2 

 Alternativfestivalen mot Schlager-EM 1975 var bara ett av flera uttryck för proggrörelsens 

ambitioner att förändra musik- och kulturklimatet i Sverige under 1970-talet. Runt om i landet 

anordnades alternativa, ”progressiva” musikfestivaler med avsikten att åstadkomma det som 

var musikrörelsens syften. Mellan åren 1975 och 1982 arrangerades t.ex. årligen en alternativ 

musikfestival i Halmstad: den s.k. Alternativfestivalen. Denna var dock inte, som sin större 

namne i Stockholm i mars 1975, specifikt riktad mot schlagerfestivalen, utan ägde rum under 

två helgdagar i juli månad och innehöll ett varierat program av musikaliska uppträdanden från 

den nationella och lokala scenen, samt andra inslag som teater, föredrag och utställningar. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att studera och analysera aspekter av politisk kommunikation 

vid och omkring Alternativfestivalen i Halmstad mellan 1975 och 1982.3 Undersökningen 

bygger på följande frågeställningar: 

• Vilka aktörer (individer, grupper eller organisationer) stod bakom arrangerandet av 

Alternativfestivalen? 

• Hur beskrevs och uttrycktes (av arrangörerna) Alternativfestivalens syften och mål? 
                                                 
2 Thyrén (2009). 
3 Alternativfestivalen i Halmstad arrangerades alltså vid åtta tillfällen, en gång per år mellan 1975 och 1982. Det 
rör sig således om, å ena sidan, åtta olika festivaltillfällen men, å andra sidan, ett specifikt festivalkoncept. För 
enkelhetens skull kommer jag fortsättningsvis att tala om ”Alternativfestivalen”, i bestämd form singularis, även 
när jag syftar på samtliga åtta festivaltillfällen tillsammans. 
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• Vilket slags innehåll hade Alternativfestivalens program? Vilka slags artister, band, 

musiker och grupper medverkade? 

• Hur beskrevs och kommenterades Alternativfestivalen i och av lokalpressen vid den 

aktuella tiden? 

 

 

1.3 Teoretiska begrepp 

I det här avsnittet avser jag presentera fyra för uppsatsen centrala teoretiska begrepp: politik, 

kommunikation, subkultur samt motkultur. 

 Politik – Inom statsvetenskapen används ofta tre huvudtyper av politikbegrepp, vilka 

omfattar beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till 1) det offentliga (institutionell 

definition), 2) den auktoritativa fördelningen av värden (funktionell definition), samt 3) 

utövandet av makt (stilmässig definition).4 Beroende på vilken eller vilka av dessa definitioner 

av politikbegreppet som man ansluter sig till får principiella frågor om vad som är politiskt 

eller inte olika svar. Under förutsättning att man definierar politik ur ett rent institutionellt 

perspektiv så kommer politisk kommunikation sannolikt att uppfattas som enbart sådant som 

kan kopplas till yrkespolitiker och/eller offentliganställda tjänstemän. Det är således en 

tämligen snäv definition. Vidgar man definitionen av politikbegreppet till att innefatta 

auktoritativ fördelning av värden och/eller utövning av makt blir även definitionen av politisk 

kommunikation bredare.5 Samhällskritiska rörelser och debattörer har velat hävda att mycket 

av det skenbart opolitiska i själva verket är det som är verkligt politiskt.6 Konjunkturen för 

dessa respektive perspektiv har varierat historiskt.7 

 Kommunikation – Enligt den mest grundläggande definitionen av ”kommunikation” kan 

begreppet förstås som överföring av meddelanden.8 En klassisk kommunikationsmodell, som 

inriktar sig på den kommunikativa processen, brukar innehålla 1) sändare, 2) meddelande, 3) 

kanal och 4) mottagare. Till detta har även begreppet kommunikationsobjekt fogats, vilket 

betecknar det tankeinnehåll som sändaren försöker överföra genom meddelandet. Intressant i 

det sammanhanget är också vilket syfte sändaren har med meddelandet samt vilken funktion 

kommunikationen fyller/avser att fylla.9 

                                                 
4 Lundquist (1993:27f). 
5 Speciellt om man i ”utövandet av makt” även inbegriper de underordnades motstånd mot maktutövningen. 
6 Ett exempel på den uppfattningen finner man hos den tyske sociologen Bernd Hamm (Jellen 2008). 
7 Lundquist (1993:38). 
8 Svensson (1988); Fiske (1998). 
9 Nowak & Wärneryd (1972:20). 
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 Subkultur – Forskningen om efterkrigstidens ungdomliga subkulturer har sitt ursprung inom 

kriminologin och den s.k. Chicagoskolan. Howard Beckers klassiska studie The Outsiders10 

visar t.ex. hur vissa ungdomsgrupper konstrueras som ”normala” eller ”avvikande” av makten 

i samhället beroende på huruvida deras uppförande uppfattas som önskvärt eller inte. Senare 

har ungdomsforskare vid den s.k. Birminghamskolan under 1970-talet vidareutvecklat 

subkulturteorin genom att koppla den till strukturmarxistisk klassanalys. Birminghamskolans 

forskare såg subkulturerna som underavdelningar till de klassbaserade föräldrakulturerna, 

men med specifika särdrag som kunde förstås som uttryck för generationsmotsättningar. 

Sociala och ekonomiska förändringar under efterkrigstiden innebar att tidigare konsensus 

inom den klasspecifika kulturen ersattes av konflikter och identitetsmässig oklarhet. Det var 

som ett sätt att hantera dessa motsättningar som subkulturerna uppstod.11 

 Motkultur – Begreppet infördes av Birminghamskolan, som ett komplement till begreppet 

subkultur. Syftet var att synliggöra skillnaden mellan olika slags ungdomskulturer som 

utmanar den borgerliga hegemonin. Subkulturer kunde, menade man, bara uppstå bland de 

förtryckta klasserna. Deras motstånd mot den etablerade ordningen var främst fysiskt, 

symboliskt och icke-verbalt. Det fanns på så vis en betydande skillnad mot de 

medelklassdominerade ungdomskulturer (t.ex. 1960-talets hippie- och studentrörelse) som på 

ett politiskt medvetet, välartikulerat och tydligt definierat sätt ifrågasatte hela det rådande 

samhällssystemet. Medan subkulturerna främst var fritidskulturer med lokal förankring så 

omfattade motkulturerna centrala samhällsinstitutioner som familj, skola och massmedia.12 

 Jag ska avslutningsvis diskutera en möjlig invändning mot att använda sig av ovanstående 

begrepp från den brittiska ungdomskulturforskningen. Det kan nämligen rent generellt vara 

problematiskt att ”lyfta ut” teoretiska begrepp från sin nationsspecifika kontext och ”plocka 

in” dem i ett svenskt sammanhang. Även om det svenska samhället naturligtvis har påverkats 

starkt av anglosaxisk kultur, särskilt under efterkrigstiden, så finns det avsevärda politiska, 

sociala och kulturella skillnader mellan Storbritannien och Sverige, vilka har sin bakgrund i 

ländernas respektive historiska utveckling.13 Det svenska ”folkhemmet” hade visserligen 

radikaliserats något vid ingången till 1970-talet, med t.ex. kårhusockupationen i Stockholm 

1968 och gruvstrejken i Norrbotten 1969, och redan tidigare hade det, också i Sverige, funnits 

ungdomsgrupper som kunde råka i konflikt med det omgivande samhället (”raggare”, ”mods” 

etc.). Ändå skilde sig den svenska ”samförståndsandan” fortfarande avsevärt från de skarpa 

                                                 
10 Becker (1963). 
11 Fornäs, Lindberg & Sernhede (1989:38f). 
12 Fornäs, Lindberg & Sernhede (1989:40f). 
13 Se t.ex. Berggren & Trägårdh (2006:43). 
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klassmotsättningarna i det brittiska samhället under 1970-talet, där, som det har uttryckts, 

”apokalypsen låg i luften”.14 Dessa sociala oroligheter hade även en etnisk dimension. 

 Efter andra världskriget växte det i de brittiska storstäderna fram stadsdelar där inhemska 

arbetslösa och låginkomsttagare blandades med fattiga immigranter från de f.d. kolonierna. 

Här utvecklades således en sorts smältdegel av människor som inte endast hade påtaglig 

(negativ) erfarenhet av det brittiska klassamhället, utan många gånger också av den brittiska 

imperialismen. Framväxten av dessa stadsdelar utgör en avgörande förutsättning för 

uppkomsten av de subkulturer som den brittiska ungdomskulturforskningen studerar och även 

de kulturella uttryck som uppstod i och omkring dessa subkulturer.15 Invandringen till Sverige 

under 1960-talet och 1970-talet bestod däremot till största delen av arbetskraftsinvandrare 

från Finland, Jugoslavien och Grekland, vilket skapade en annorlunda kulturell situation.16 

 Trots möjliga invändningar17 anser jag, i likhet med de ungdomskulturforskare som har 

infört de brittiska sub- och motkulturbegreppen i en skandinavisk kontext, att begreppen 

likväl kan ha något att tillföra förståelsen av ungdomskulturer i Sverige. Däremot kan det vara 

nödvändigt att se större nyanser och fler mellanformer i de svenska ungdomskulturerna än i 

de brittiska. Det kan tänkas finnas betydligt mer av inre motsättningar, problem och oklarheter 

i de förra jämfört med de senare.18 

 

 

1.4 Terminologisk diskussion 

Det kan, utöver de teoretiska begreppen, vara nödvändigt att även diskutera några centrala 

termer i uppsatsen. Jag ska i detta avsnitt ta upp följande fyra termer: progg, musikrörelse, 

progressiv samt alternativ. 

 Själva termen progg kan syfta på två saker: dels på en rörelse och dels på en tidsanda; båda 

två främst hemmahörande under 1970-talet. För att börja med det senare, tidsandan, så skulle 

den kunna betraktas som en följd av den s.k. 1960-talsradikaliseringen. Historikern Johan 

Bergman beskriver den tidsandan på följande sätt: 

                                                 
14 Hebdige (1988:27). 
15 Mycket av den musik (jazz, blues, rock ’n roll etc.) som vita ungdomar tog till sig och utmanade det etablerade 
samhället med, hade i själva verket sitt ursprung i de svartas musikkultur (Fornäs 1979:43ff; Hebdige 1988). 
16 Det betyder dock inte att t.ex. afroamerikansk musik i sig inte skulle ha haft någon betydelse för 
efterkrigstidens ungdomskulturer i det svenska samhället. 
17 Man kan också notera att det, i slutet av 1970-talet, skedde en förändring i uppdelningen sub- och motkultur, 
genom punkens uppkomst i Storbritannien. Denna ungdomskultur förenade avantgardistiska art school-studenter 
från medelklassen med (ofta arbetslösa) arbetarklassungdomar från storstädernas slumområden, samtidigt som 
den i sina estetiska uttryck förenade och överskred klasskulturerna (Hebdige 1988). 
18 Se Fornäs, Lindberg & Sernhede (1989:201) för en mer utförlig diskussion kring detta. 



 10 

 

”1960-talsradikaliseringen” syftar på en grundläggande värdeförskjutning som startade mot slutet av 1950-

talet och som avtog markant under senare hälften av 1970-talet. Den vänsterradikala diskursen innefattade en 

kritik mot kapitalismen och klassamhället, ett ställningstagande för underordnade grupper, antiimperialism, 

antifascism samt uppfordran till kamp för demokratiska fri- och rättigheter. I kulturdebatten krävdes en tydligt 

markerad (vänster)ideologisk ståndpunkt av varje person som betraktades som intellektuell. Kulturen 

politiserades, vilket innebar att de kulturella yttringarna sattes in i ett ideologiskt och politiskt sammanhang. 

Kulturen betraktades som både politik och ett verktyg för politik.19 

 

Det ”tillstånd” som citatet beskriver skulle, enligt den här historieskrivningen, nå sin kulmen 

omkring år 1968. Det var då som den unga efterkrigsgenerationens radikalisering, politiska 

engagemang och revolt mot det etablerade samhället hade sin ”peak” – även inom och genom 

musiken. Som Bergman skriver fortsatte detta starkt politiserade kulturklimat även en bra bit 

in på 1970-talet, för att sedan klinga av mot slutet av decenniet. 

 För att övergå till uppfattningen om proggen som rörelse20 så används termen musikrörelse 

som en vanligt förekommande benämning på proggen. Det är dock möjligt att bredda denna 

beskrivning något och istället tala om proggen som en kulturrörelse. Även många av de fria 

teatergrupperna under 1970-talet kan sägas ha tillhört proggrörelsen, dels genom sin uttalat 

vänsterpolitiska repertoar och dels genom att musiken ofta brukade ingå som en bärande del i 

föreställningarna.21 Samma ”proggtendenser” som inom musiken fanns även i andra former 

av kulturutövande: som film, konst, litteratur etc. Gränserna mellan olika kulturformer var 

oftast oklara. Trots det talar man i allmänhet om ”den progressiva musikrörelsen”, vilket 

antagligen är korrekt med tanke på musikens dominerande roll i proggrörelsens utveckling. 

 Termen progressiv syftar vanligtvis på något som anses vara, eller har ambitionen att vara, 

framstegsinriktat och framåtskridande. Proggen definieras följaktligen efter dess ambition att 

vara progressiv. Däremot finns det en risk för sammanblandning av två saker, i synnerhet när 

det ibland talas om ”proggmusik”. Det fanns nämligen vid samma tid en rockmusikgenre med 

centrum i England, vilken benämndes progressive rock (eller ”progrock”). Den utgjordes av 

experimentell, formmässigt komplicerad, rockmusik, där det progressiva låg i ambitionen att 

utveckla själva musiken. Den syftade m.a.o. till musikaliska snarare än sociala framsteg.22 

                                                 
19 Bergman (2011:140). 
20 Man kan komplicera saken ytterligare genom att även se hela tidsandan själv som en rörelse, dock inte i första 
hand menat som en organisation utan snarare att, med proggikonen Leif Nyléns ord, ”allt var liksom i rörelse” 
(citerad i Lagher 2002:10). Jfr. även Östberg (2002). 
21 Backius (2011). 
22 Lilliestam (1998:103); Thyrén (2009:28f). 
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 Den progressiva ambitionen hos den svenska proggen låg istället i musikrörelsen som social 

rörelse.23 Den progressiva musikrörelsen ville förändra samhället snarare än musiken och var 

mer socialt än musikaliskt experimentell (även om proggrörelsen inrymde även en del 

experimentella musikgrupper). Rörelsens progressivitet kan, i sin tur, delas upp i två aspekter, 

vilka nämndes även i kapitlets inledning. Dels ville man genom musiken föra ut ett budskap 

om politisk kamp för förändring av samhället och dels ville man uppnå nya förutsättningar för 

skapandet och utövandet av musik. Båda dessa aspekter är politiska, i varje fall med ett brett 

definierat politikbegrepp (se avsnitt 1.3 ovan). 

 Slutligen var termen alternativ ett återkommande uttryck inom proggrörelsens verksamhet. 

Proggen definierade sig själv i motsats till något annat, som ett alternativ till det etablerade 

samhället, den kommersiella musikindustrin, den borgerliga kulturen etc. Vissa debattörer 

inom proggrörelsen gick dock mot slutet av 1970-talet till storms mot vad de kallade för 

”alternativismen” inom rörelsen. Med detta avsåg man de grupper inom musikrörelsen som 

främst var inriktade på den andra av proggens två progressiva ambitioner (dvs. att hitta nya 

spelplatser, kanaler och forum för att involvera fler i musikskapandet och -utövandet). Enligt 

kritikerna av ”alternativismen” var det enda verkligt progressiva att använda musiken för att 

bryta ner den borgerliga dominansen inom kulturen och på sikt åstadkomma en socialistisk 

samhällsförändring.24 Samtidigt har tidigare forskning om proggen (se även nästa avsnitt, 1.5) 

hävdat att begreppet alternativism är tvetydigt och diffust, och därför inte särskilt användbart 

för att beskriva ett enskilt läger inom musikrörelsen. Fornäs menar t.ex. att oavsett vilken av 

de båda ovan beskrivna progressiva ambitionerna man har så är det nödvändigt att skapa ett 

alternativ.25 Jag väljer därför också att benämna kulturella uttryck och manifestationer från 

båda musikrörelsens ambitioner som ansatser till alternativ. 

 

 

1.5 Tidigare forskning 

Den svenska 1970-talsproggen, såväl musikrörelsen som tidsandan, har varit föremål för en 

del forskning inom bl.a. historia, etnologi och musikvetenskap. 

 Musikvetaren Johan Fornäs har studerat musikrörelsen i ett flertal arbeten, bl.a. uppsatsen 

Musikrörelsen – en motoffentlighet?26 och avhandlingen Tältprojektet. Musikteater som 

                                                 
23 Eyerman & Jamison (1998). 
24 Se t.ex. Rander (1977) och Wiehe (1977). 
25 Fornäs (1979:67). 
26 Fornäs (1979). 
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manifestation27. Med en uttalad marxistisk utgångspunkt har Fornäs velat förstå proggen och 

den alternativa musikrörelsen som en ansats till motoffentlighet. Musikrörelsens kanske 

främsta syfte har varit att etablera ett alternativ till den borgerliga hegemonin, såväl kulturellt 

som på en övergripande samhällsnivå. Ambitionen att åstadkomma en proletär offentlighet, 

som motvikt till (eller rent av vapen mot) den borgerliga offentligheten, misslyckades dock. 

En förklaring till det kan, enligt Fornäs, vara avståndet som trots allt fanns mellan den 

proletära industriarbetarklassen och den av mellanskiktsungdomar dominerade musikrörelsen. 

 Historikern Björn Horgby har i sin bok Rock och uppror. Amerikansk, brittisk och svensk 

rockkultur 1955 – 196928 studerat rockmusikens betydelse för efterkrigstidens ungdomsrevolt. 

Undersökningen kan, om man så vill, ses som en studie av bakgrunden till proggen och den 

svenska alternativa musikrörelsen. Horgby undviker medvetet att tala om radikalism eller 

radikalisering, utan använder istället begreppet upproriskhet som en mer allmän benämning 

på unga generationens utmaning mot rådande hegemoni under den aktuella tidsperioden. Som 

Horgby visar kunde denna upproriskhet utvecklats åt flera olika håll; livsstilsuppror var ett 

uttryck, uttalat politiskt engagemang ett annat. 

 Etnologen Alf Arvidsson tar genom boken Musik och politik hör ihop. Diskussioner, 

ställningstaganden och musikskapande 1965-198029 på sätt och vis vid där Horgby slutar, 

även om Arvidsson enbart koncentrerar sig på Sverige. Undersökningen behandlar det starkt 

politiserade kulturklimat som uppstod ur det sena 1960-talets vänsterpolitiska radikalisering. 

 Musikvetaren David Thyrén har i sin avhandling Musikhus i centrum. Två lokala praktiker 

inom den svenska progressiva musikrörelsen: Uppsala Musikforum och Sprängkullen i 

Göteborg30 genomfört två fallstudier av proggens s.k. musikhus, vilket Thyrén benämner som 

musikrörelsens lokala praktiker. Undersökningen analyserar de kollektiva gemenskaper som 

uppstod kring musiken vid Uppsala Musikforum och Sprängkullen i Göteborg under de år 

dessa båda musikhus var i drift. Även om det finns många likheter mellan de två studerade 

fallen så visar Thyrén också på betydande skillnader. Dessa har bl.a. sin bakgrund i olikheter 

mellan städerna Uppsala och Göteborg, avseende t.ex. socioekonomisk struktur. 

 Historikern Johan Bergman har också studerat proggen i en avhandling, Kulturfolk eller 

folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin31, men som en kulturrörelse i bredare 

bemärkelse; i undersökningen ingår även teatergrupper och textilkonstnärer. Temat är den 

                                                 
27 Fornäs (1985). 
28 Horgby (2007). 
29 Arvidsson (2008). 
30 Thyrén (2009). 
31 Bergman (2010). 
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vänsterradikala s.k. 68-rörelsens kulturdemokratiserande ambitioner. Bergman visar hur unga 

radikala kulturarbetare, med början i slutet av 1960-talet och vidare under 1970-talet, går 

samman i olika centrumbildningar som Musikcentrum, Teatercentrum och Textilgruppen. 

Detta för att skapa bättre förutsättningar för icke-etablerade i branschen och åstadkomma ett 

mindre elitistiskt och mer demokratiskt/amatörvänligt kulturklimat. Dessa ursprungliga 

ambitioner fick dock, enligt Bergman, stå tillbaka för kulturarbetarnas eget behov av en fast 

och tryggad försörjning, och i viss mån egen professionell status.32 

 

 

1.6 Metod och material 

Undersökningen som rapporteras i den här uppsatsen består i en fallstudie med ett kvalitativt 

källmaterial. Merriam33 menar att både likheter och skillnader existerar mellan fallstudier och 

traditionell historisk forskningsmetod. Den främsta likheten ligger i dessa slags studiers 

deskriptiva karaktär; de har oftast ett beskrivande syfte. En betydande skillnad skulle, enligt 

Merriam, vara att fallstudier ofta kan kombinera flera olika metoder (intervjuer, observationer 

etc.), medan historisk forskning i större utsträckning är bunden till ett källmaterial som består 

av kvarlämningar. I det här fallet utgör undersökningsområdet ett slags mellanting eftersom 

det fortfarande i högsta grad finns människor i livet som har upplevt 1970-talet,34 vilket jag 

återkommer till nedan. Den relativa närheten i tid innebär både möjligheter och utmaningar. 

 Vad kan det, generellt sett, finnas för eventuella problem med att studera något som för en 

del människor fortfarande upplevs som samtidshistoria? David Thyrén, som har genomfört 

två fallstudier av musikrörelsens lokala praktiker, hänvisar till följande citat av historikern 

Kim Salomon, som menar att forskning i samtiden medför särskilda problem: 

 

Samtiden är ett minerat forskningsfält. Närhet i tid försvårar överblick och distans till ämnet. Sikten blir lätt 

skymd av alla detaljer. Nutidshistoria får dessutom med nödvändighet en mer preliminär prägel än äldre 

genomforskade perioder. Det finns få etablerade föreställningar att luta sig emot. Samtidighet innebär också att 

historien lättare övergår i ideologi.35 

 

I likhet med Thyrén menar jag att tiden nu, 30-40 år efter proggens epok, bör vara annorlunda 

och erbjuda bättre förutsättningar för en mer ”distanserad” forskning om musikrörelsen. 

                                                 
32 Detta resonemang, fast tydligare koncenterat kring en analys av musikrörelsen, finns även i Bergman (2011). 
33 Merriam (1994:22ff). 
34 Det finns ju naturligtvis också historisk forskning som baseras på muntliga källor (Thompson 1980). 
35 Salomon (1996:7). Se även Thyrén (2009:33). 
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Eftersom jag själv är född 1981 och därmed är definitivt för ung för att själv ha upplevt och 

varit en del av proggen (som ju är ett 1970-talsfenomen) hoppas jag kunna närma mig ämnet 

med en viss distans. 

 Källmaterialet har hämtats från den Halmstadsbaserade lokaltidningen Hallandsposten och 

utgörs av nyhetsartiklar, reportage, annonser, debattartiklar, insändare. Denna tidnings arkiv 

finns tillgängligt på internet.36 Genom den sökfunktion som finns på tidningens webbsida har 

jag samlat in det som publicerats om Alternativfestivalen i Hallandsposten under den aktuella 

perioden 1975-1982 (i praktiken även 1983 då festivalen formellt lades ner.) 

 Jag har avstått från att intervjua medverkande vid festivalen, av två skäl. Dels har jag haft 

ett behov av att avgränsa materialet med hänsyn till uppsatsens format och dels har jag befarat 

problem med ämnets närhet i tid. Beslutet medför självklart både för- och nackdelar för 

undersökningen, vilket jag diskuterar vidare i uppsatsens avslutande kapitel.37 

 

 

1.7 Disposition 

Efter detta inledande kapitel ser uppsatsens disposition ut enligt följande: 

 I kapitel 2 tecknas en historisk kontext för uppsatsstudien, genom en översiktlig bakgrund 

till efterkrigstidens ungdomsuppror, 1960-talets politiska radikalisering samt proggen i 

Sverige. Avslutningsvis ges en kort beskrivning av den lokala kontexten, dvs. Halmstad. 

 I kapitel 3 och 4 redovisas det empiriska materialet med utgångspunkt i de frågeställningar 

som presenterats tidigare (avsnitt 1.2). Utifrån den klassiska kommunikationsmodellen kan 

man säga att kapitel 3 beskriver olika aspekter av sändare, meddelande och kanal. Kapitel 4 

fokuserar därefter på relationen mellan sändare och (några) mottagare. 

 I kapitel 5 analyseras materialet utifrån de teoretiska begrepp som presenterats i avsnitt 1.3: 

politisk kommunikation samt subkultur och motkultur. 

 I kapitel 6 görs, till sist, en kort sammanfattning av uppsatsens slutsatser samt ett försök att 

relatera dessa till diskussionen om den svenska proggen i vidare bemärkelse. Avslutningsvis 

ges några förslag till vidare forskning. 

 

 

 

                                                 
36 http://www.hallandsposten.se. 
37 Jfr. Bergman (2010:36f) som av liknande skäl (och på gott och ont) har avstått från intervjuer i sin studie. 
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2 Historisk bakgrund och kontext 
 

 

 

 

Det här kapitlet syftar till att teckna en mycket övergripande bild av den historiska kontexten 

för uppsatsens tema: efterkrigstidens ungdomsuppror, 1960-talets politiska radikalisering samt 

proggen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av den lokala kontexten, dvs. Halmstad. 

 

 

2.1 Ungdomsupproret 

Decennierna som följde närmast efter det andra världskriget var – som historisk tidsperiod 

betraktat – dynamiska, händelserika och omvälvande för stora delar av världen. I västvärlden 

upplevde man under efterkrigstiden omfattande ekonomisk och materiell utveckling såväl 

som ideologisk värdeförändring och strukturell samhällsomvandling. Under denna epok 

föddes och formades en efterkrigsgeneration (i efterhand ofta kallad ”68:orna”) som kom att 

stå bakom det s.k. ungdomsupproret. Även om detta uttryck gärna förknippas med årtalet och 

händelserna 1968 är det egentligen snarare ett samlingsbegrepp för de unga generationernas  

fortlöpande ifrågasättande av den etablerade vuxenvärldens hegemoni under efterkrigstiden.38 

”Upproret” hade många olika uttryck och riktningar, men hade påfallande ofta en relation till 

musik och andra närstående kultur- och uttrycksformer.39 Nyskapande musik inspirerade till 

ifrågasättande av och revolt mot det gamla. Musiken användes för att föra ut budskapet om 

uppror och förändring. Och upproren medförde en ambition att också förändra musikens och 

kulturens former och innehåll.40 

 Som vi har sett i uppsatsens första kapitel var uppkomsten av subkulturer och motkulturer 

en väsentlig del av efterkrigstidens ungdomsuppror. Dessa olika ungdomskulturer var intimt 

kopplade till populärmusikens utveckling: 1950-talets rock ’n’ roll, 1960-talets popvåg och 

beatmusik, och 1970-talets glamrock, disco, punk etc. 

 Förutom inspiration från musiken kan några allmänna förklaringar till ungdomskulturernas 

och ungdomsupprorens uppkomst ges. Decennierna efter andra världskriget innebar bl.a. en 

                                                 
38 Se t.ex. Bjurström (1980). 
39 Eyerman & Jamison (1998); Horgby (2007). 
40 Arvidsson (2008); Bergman (2010); Lagher (2002). 
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oavbruten (och till synes oändlig) ekonomisk högkonjunktur, materiell standardhöjning och 

utbyggnad av de offentliga välfärdssystemen. Till det senare hörde en omfattande expansion 

av skol- och utbildningssystemet, vilket medförde förlängd skolgång för många. Tonårstiden 

fick ett nytt innehåll, jämfört med tidigare generationer, för de ungdomar som inte genast efter 

grundskolan gick ut i arbetslivet. Genom välfärdshöjningen blev tonåringarna en köpstark och 

kommersiellt intressant ålderskategori på en marknad som sålde ”tonårsidentitet”. Till detta 

kan läggas ett ökat informationsflöde och nya kommunikationsmöjligheter mellan olika delar 

av världen, genom vilka nya idéer spreds och som kan ha lagt grunden för misstro och 

motsättningar mellan generationerna.41 Centralt för forskare som framhåller denna utveckling 

som förklaringar till efterkrigstidens ungdomskulturer- och uppror, är begreppet adolescens, 

vilket betecknar tiden efter puberteten. Ungdomstiden är överlag en tid av stark socialisation 

och adolescensen är den period när utvecklingen av en personlig identitet på allvar tar fart.42 

 Det som skedde under efterkrigstiden har ökat intresset för forskning om ”ungdomar” i 

allmänhet och ungdomskulturer i synnerhet. Ett problem är dock när fenomenet framstår som 

något helt nytt. Det vetenskapliga studiet av ungdomskultur och ungdomsrevolt har formerats 

av forskare som är präglade av sin egen tid. Etnologen Johan Wennhall (född 1956) menar 

t.ex. att det sannolikt finns en tendens hos de flesta människor ”att överbetona den relativa 

betydelsen av de förändringar som skett i vår samtid”: 

 

Den epok vi själva är delaktiga i, och det vi därmed utsätts för, upplevs då subjektivt som mer betydelsefull. 

Jag ser t ex rockmusiken som den verkligt viktiga musikaliska händelsen i modern tid även om jag delvis kan 

dela lillebrors synpunkter på punkens roll och kanske t o m föräldragenerationens syn på jazzen. Äldres åsikter 

om den betydelse som bostonvalsen och andra ”nymodigheter” som var med och revolutionerade dansen i 

början av seklet, har jag däremot svårare att förstå. De olika former som ”var stora” under 1800-talets slut som 

t ex valser, polka och schottis har jag överhuvudtaget inte funderat på. Mitt perspektiv, och säkerligen mångas 

med mig, är med andra ord kort.43 

 

Ovanstående visar på en grogrund för en ganska infekterad diskussion mellan generationerna 

om vad som är ”rätt sorts” revolt- och upprorsmusik, men också på nödvändigheten att vara 

medveten om att ungdomskultur och generationsmotsättningar inte är något”nytt” i historien. 

Som Wennhall vidare påpekar har människor alltid haft en ungdomstid i livet, även om den 

socialt och kulturellt har haft skilda betydelser i olika tider. Det har även tidigare funnits ett 

flertal exempel på ungdomliga utmaningar mot rådande kulturella hegemonier. Trots det finns 

                                                 
41 Bjurström (1980); Fornäs (1989). 
42 Fornäs (1989). 
43 Wennhall (1989:26f). 
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det likväl, enligt både min och de citerade ungdomskulturforskarnas mening, fog för att tala 

om efterkrigstiden som ett särskilt genomgripande ungdomsuppror. 

 

 

2.2 Sextiotalsradikaliseringen 

En mer generell innebörd av den s.k. sextiotalsradikaliseringen diskuterades i avsnitt 1:4. Här 

vill jag peka på en (för undersökningen väsentlig) aspekt av den politiska radikaliseringen av 

efterkrigstidens ungdomsuppror: den något komplicerade relationen mellan kategorierna klass 

och generation.44 

 Den utveckling som efterkrigstidens ungdomsuppror kom att ta under 1960-talet innebar en 

politisering eller ideologisering av ungdomen. Det betydde inte enbart att målet för de ungas 

samhällskritik blev tydligare definierat och artikulerat; de unga började framföra politiska 

synpunkter med motiveringen att de just var unga. Sextiotalsradikaliseringen bestod till stor 

del av en allmän auktoritetsnedrivning; ungdomsrevoltens legitimitet låg i misstron mot 

vuxengenerationen, som man ansåg skyldig till sakernas (dåliga) tillstånd, och uppfattningen 

att en klarsynt och oförstörd ungdomsgeneration, om den bara tog sig makten, skulle förändra 

utvecklingen till det bättre.45 

 Samtidigt innebar ungdomsupprorets optimistiska ”underdog”-perspektiv också att man 

solidariserade sig med vad man uppfattade som andra förtryckta grupper, främst den proletära 

industriarbetarklassen, vilket inte var en helt okomplicerad relation med tanke på att en 

väsentlig andel av den progressiva kulturvänsterrörelsens företrädare (ofta studenter vid något 

av landets universitet) härstammade från samhällets övre och mellersta skikt (jfr. begreppen 

motkultur och subkultur i ungdomskulturforskningen).46 Med författaren Per Olov Enquists 

ord, kom 68-upproret ”från en klass som var van att formulera sig”. Hur hätskt uttryckt 

                                                 
44 Sociala relationer i moderna samhällen bygger på olika sorts kategoriell ojämlikhet. Över- och underordningen 
baserar sig vanligtvis på främst fyra kategorier: klass, kön, ras och generation (jfr. Tilly 2004). 
45 Bjereld & Demker (2005). 
46 Just denna problematik står i centrum för historikern Johan Bergmans avhandling (2010) om 68-rörelsen och 
dess kulturdemokratiserande ambitioner (se uppsatsens avsnitt 1.5). En viss historisk jämförelse kan även göras 
med August Strindbergs klassiska ”skildringar ur artist- och författarlivet”, Röda rummet, från 1879. Flertalet av 
de unga kulturradikala bohemer som håller till i Röda rummet på Berns i Stockholm härstammar från samhällets 
mellersta och övre skikt. De har flytt kraven från familjen och det etablerade samhälle som de egentligen tillhör, 
med förhoppningen att kunna leva ett bättre och friare liv som poeter, författare, skådespelare etc. Samtidigt 
innebär det, för dessa unga och okända, en svår och smärtsam väg för att ”lyckas” inom den konstnärliga banan. 
Deras osäkra ställning i samhället och ungdomliga sårbarhet får dem att identifiera sig med samhällets förtryckta 
(t.ex. den snabbt framväxande, men ännu oorganiserade, industriarbetarklassen) och gör sig till talesmän för 
deras sak. Romanen kretsar till stor del kring det moraliska dilemma som uppstår när de politiska idealen råkar i 
konflikt med drömmen om ett eget konstnärligt genombrott (se t.ex. Smedmark 1952). 
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avståndstagandet från det etablerade samhället än var så kunde det rent av vara meriterande på 

längre sikt: 

 

Upprorets deltagare blev på intet sätt deklasserade efteråt, tvärtom. I en artikel om en person som blivit chef 

för en dansk storbank angavs, i meritförteckningen efter arbete i Världsbanken men före UNESCO-uppdraget, 

som en parentetisk självklarhet: ”två år inom studentupproret”. Efter denna fas i sin yrkesmeritering hade han 

glidit upp till sin naturligt ledande plats i samhället.47 

 

De medelklassbaserade (i några fall t.o.m. överklassbaserade) motkulturerna var, ur den här 

synvinkeln, främst personliga ungdomsuppror, motiverade av generationsmotsättningar inom 

den egna samhällsklassen.48 I det passionerade engagemanget för industriarbetarklassens sak 

ingick också ett lika aggressivt avståndstagande från den socialdemokratiska arbetarrörelsen 

(vars reformism beskrevs som förräderi) och de redan existerande kommunistpartierna (vilka 

uppfattades som förstelnade). När upprorstiden väl var över blev steget därmed inte särskilt 

långt till nyliberala och nykonservativa positioner på den politiska högerkanten.49 

 

 

2.3 Proggen 

Som nämndes redan i uppsatsens första kapitel så kan proggen syfta på både en tidsanda och 

en rörelse. Jag ska i detta avsnitt visa på några huvuddrag i den svenska proggen under 1970-

talet, framför allt med avseende på musikrörelsens heterogenitet. 

 Vad som komplicerar såväl beskrivningen som förståelsen av proggen är dels dess enorma 

spretighet och dels dess tämligen diffusa tillhörighetskriterier. I det som i Sverige kallas för 

proggmusik ingår en mångfald av uttryck, former, innehåll och målsättningar. Redan en ytlig 

jämförelse av de tre största svenska städerna visar bristen på enhetlighet. I Stockholm tog sig 

proggen mera intellektuella och ”flummiga” uttryck; där innebar tidsandan att akademiker och 

                                                 
47 Enquist (1992:199). 
48 Ett annat exempel (från Sverige) på detta fenomen: I maj 1968 samlades studenter vid Stockholms universitet i 
Studentkårens hus på Holländargatan för att protestera mot då föreliggande politiska förslag om bl.a. införandet 
av fasta studiegångar i den högre utbildningen. På initiativ från vänsterradikala studenter – och med inspiration 
från de samtidigt pågående studentupproren runt om i världen – ockuperade studenterna under två dygn sitt eget 
kårhus. Händelsen har, i Sverige, kommit att bli något av symbolen för revolutionsåret 1968. 
 På dagen 40 år senare arrangerade Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål ett 
seminarium på Kårhuset i Stockholm till vilket forskare, politiska debattörer, journalister och författare hade 
inbjudits. Samtliga hade det gemensamt att de på något sätt hade anknytning till kårhusockupationen och det som 
brukar kallas för ”68-rörelsen”. Seminariedeltagarnas anföranden finns samlade i Almqvist (red. 2008). Överlag 
förhåller sig flertalet av dessa debattörer, idag tillhörande samhällets kulturella och akademiska etablissemang, 
välvilligt nedlåtande till sina gamla ”ungdomssynder”. 
49 Dahlkvist (1995); Liedman (1982). 
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konstnärer med en plötslig självklarhet skulle börja spela musik, ofta med experimentella och 

sökande former. I arbetarstaden Göteborg dominerade redan rock och blues på musikscenen, 

vilket skapade förutsättningar för ”tuffare” band, men också större krav på kunnande jämfört 

med i Stockholm. I Malmö fanns sedan länge en melodisk musiktradition, till vilken proggen 

förde politiskt medvetna texter. Den mer ”seriösa” inställningen till musikutövandet delade 

man med Göteborgsbanden, men å andra sidan hade proggbanden i Malmö, mot bakgrund av 

stadens närhet till Köpenhamn och till universitetsstaden Lund, också stora likheter med den 

akademisk-intellektuella framtoningen inom Stockholmsproggen.50 

 Även på andra orter runt om i Sverige tog sig proggen en mängd olika uttryck. Några av 

dem blev kända både på riksplanet och utanför rörelsens egna led, genom att musikgruppernas 

alster gavs ut på LP-skivor av musikrörelsens egna skivbolag (det gällde t.ex. Hoola Bandola 

Band och Nationalteatern). Andra förblev tillfälliga angelägenheter för den lokala scenen, 

men harmonierade i så fall ändå med proggens ambition att ”alla” skulle få möjlighet att spela 

musik. Ännu mer besvärliga är avgränsningsproblemen när det gäller frågan om vad och vem 

som var eller inte var ”progg”. Det är t.ex. en komplicerad fråga var man ska placera en artist 

som Peps Persson, vars musikaliska uttryck såväl som politiska budskap överensstämmer med 

musikrörelsens, men som under 1970-talet gav ut sina skivor på det kommersiella skivbolaget 

Sonet och inte på proggrörelsens egna alternativa skivbolag.51 

 Några konturer kring proggrörelsen går ändå att skissa upp. En symbolisk startpunkt var den 

musikfest som anordnades på Gärdet i Stockholm under tre dagar i juni 1970. Inspirationen 

till ”Gärdesfesten”, som den har kommit att kallas, kom dels från Woodstockfestivalen 1969 

och dels ur ett utbrett missnöje hos vissa ungdomsgrupper över att rock- och popmusiken i 

Stockholm ”stängdes in” på ställen där man var tvungen att betala dyr entré för att komma in. 

Festen på Gärdet skulle vara gratis och vända sig till alla människor. De band som spelade vid 

musikfesten (som hölls utomhus) befann sig nära festivaldeltagarna för att minska avståndet 

mellan musiker och publik, och främja en direkt gemenskap bland alla som var där. Att 

polisen inte beviljade tillstånd för Gärdesfesten underströk ytterligare dess karaktär av politisk 

manifestation.52 Den blev på samma gång både en starkpunkt på formeringen av en rörelse 

och ett uttryck för en utveckling som redan hade hunnit pågå en tid. David Thyrén53 urskiljer 

fyra faser i den progressiva musikrörelsens utveckling: 

                                                 
50 Eyerman & Jamison (1998:150f); Lagher (2002:kap. 7); SVT2 2001-05-11. 
51 Lagher (2002:101f). 
52 Lagher (2002); SVT2 2001-05-11. 
53 Thyrén (2009:58ff). 
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 För det första en initialfas (1967-1970) då kulturklimatet förändrades och radikaliserades 

politiskt. T.ex. blev det på modet att sjunga på svenska istället för på engelska och det kom att 

ställas annorlunda (främst ideologiska) krav på innehållet i texterna. Andra människor än bara 

renodlade musiker började uttrycka sig musikaliskt. Olika spontana initiativ togs (musikfester 

etc.) som bildade grunden för det som skulle bli musikrörelsen. 

 För det andra en formationsfas (1970-1975) då musikrörelsen snabbt expanderade i spåren 

efter musikfesten på Gärdet. Alternativa, musikerägda, skivbolag och musikforum bildades på 

olika orter runt om i Sverige. Musikrörelsen började successivt formeras till en rörelse även i 

organisatorisk bemärkelse. De tidigare spontana initiativen blev mer genomtänkta och mera 

noggrant planerade. 

 För det tredje en organisationsfas (1976-1980) då diverse aktörer inom och utom rörelsen 

på olika sätt agerade för att skaffa sig kontroll över musikrörelsen för att kunna driva den mer 

effektivt mot uppställda mål. Detta innebar mer av en fastare organsation, men också mer av 

differentiering eftersom det inte fanns någon egentlig enighet om vad som var och borde vara 

den tämligen brokiga och löst sammansatta musikrörelsens mål. 

 För det fjärde en stagnationsfas (1980-1985) då rörelsen sakta tynade bort och försvann, till 

följd av bl.a. punkens intåg och de ideologiska värdeförskjutningar som kom att prägla det 

nya decenniet. En symbolisk slutpunkt för proggen som rörelse och epok var den s.k. ANC-

galan 1985 då ett flertal av musikrörelsens (under 1970-talet) mest framträdande musiker och 

band tillsammans med andra, mer ”kommersiella”, popartister genomförde en musikgala till 

förmån för kampen mot apartheidregimen i Sydafrika. 

 

 

2.4 Den lokala kontexten: Halmstad 

Eftersom den lokala kontexten i undersökningen utgörs av Halmstad, där Alternativfestivalen 

arrangerades, ska jag här avslutningsvis, och mycket översiktligt, ta upp några kännetecken 

för Halmstad vid den aktuella perioden 1975-1982, med tonvikt på socioekonomi och kultur. 

 Under 1960- och 1970-talet var Halmstad fortfarande en utpräglad industristad. Bland de 

stora arbetsgivarna i staden fanns t.ex. Järnverket, SKF Tools och Nordiskafilt AB. Genom 

sitt geografiska läge på Sveriges västkust hade Halmstad även en betydande hamn-, sjöfarts- 

och varvsverksamhet. 1973 påbörjades en omfattande hamnutbyggnad och den nybyggda 

Kattegatthamnen invigdes 1976. Betydelsefullt för Halmstad var också infanteriregementet 

I16 och flygflottiljen F14. När det gäller civil utbildning hade Halmstad vid den här tiden 
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skolor för teoretisk utbildning till och med gymnasienivå, samt viss yrkesutbildning, men 

däremot (ännu) inte någon högre utbildning. 

 Liksom flertalet andra svenska orter drabbades Halmstad märkbart av den ekonomiska 

lågkonjunktur och industriella strukturkris som följde i den internationella oljekrisens spår 

under andra hälften av 1970-talet. Krisen för den svenska trä-, varvs-, textil- och stålindustrin 

fick verkningar även i Halmstad i form av fabriksnedläggningar, varsel och ökad arbetslöshet. 

Vid den tiden var det s.k. Miljonprogrammet färdigbyggt, vilket annars under en lång period 

hade hjälpt till att hålla efterfrågan uppe på industriproduktionen. Ett undantag var visserligen 

byggandet av Pilkington Floatglas’ nya fabrik 1976, vilket innebar att en ny stor industri och 

arbetsgivare etablerade sig, men likväl innebar perioden 1975-1982 början till en övergång 

från industriellt till postindustriellt samhälle även i Halmstad.54 

 För att möta den samhällsekonomiska strukturomvandlingen (i form av minskad industriell 

varuproduktion) inleddes en viss försöksverksamhet med högskoleutbildning i Halmstad. Den 

tog sin början under 1977, även om verksamheten kom igång på allvar först då Högskolan i 

Halmstad formellt startades 1983.55 Utvecklingen av den högre utbildningen i Halmstad var 

m.a.o. fortfarande i sin linda i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. 

 Halmstad hade sedan flera decennier tillbaka en omfattande och väletablerad kultur- och 

nöjesscen, främst genom tillkomsten av Folkparken 1927 och den stora nöjessalongen som 

byggdes där 1936. Halmstads Folkets Park, som drevs av arbetarrörelsen, hade en folklig 

prägel, men också en publik från flertalet av samhällsskikten samt ett varierat utbud med hög 

kvalitet. Här fanns även en öppenhet för lokala förmågor på scenen. Under 1960-talet och 

1970-talet kom dock nöjesutbudet delvis att utökas och förändras, bl.a. genom TV:s ökade 

popularitet och diskotekens intåg.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Eriksson (2010:115-144). 
55 Eriksson (2010:145ff). 
56 Aremar (1991:182ff). 
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3 Alternativfestivalen i Halmstad 1975-1982 
 

 

 

 

Det här kapitlet syftar till att beskriva Alternativfestivalen i Halmstad 1975-1982. Hur såg 

bakgrunden till festivalen ut och vilka var arrangörerna? Hur såg festivalprogrammet ut och 

vilka medverkade? Och hur kom festivalen att utvecklas under åren? 

 

 

3.1 Bakgrund till festivalen 

Som beskrevs i uppsatsens inledning hölls i mars 1975 en veckolång manifestation under 

namnet Alternativfestivalen, som riktade sig mot den pågående Eurovisionschlagerfestivalen i 

Stockholm. Liknande motfestivaler, fast i mindre skala, anordnades även på andra platser.57 

 Också i Halmstad genomfördes en motfestival. Denna arrangerades av lokala Musikforum 

och gick av stapeln i matsalen på Andersbergsskolan under den lördag då schlagerfestivalen 

skulle hållas i Stockholm. Drygt tvåhundra personer, främst ungdomar, besökte den lokala 

alternativfestivalen som, enligt lokaltidningen Hallandsposten (HP), blev mycket lyckad. På 

programmet stod teaterinslag som kritiserade schlagerfestivalen, men framför allt spelades det 

musik. De medverkande var huvudsakligen musiker och band från Halmstad, vilka genom en 

anti-kommersiell festival fick möjlighet att spela för publik. En av arrangörerna, Musikforums 

Pia Nilsson, framhöll detta som festivalens styrka: 

 

Det här fina gensvaret visar ju att det finns ett behov av vår verksamhet. Det finns folk som vill spela men inte 

får. Flera av de musikgrupper som ställde upp på musikfesten har t ex aldrig tidigare haft en chans att framföra 

sin musik offentligt.58 

 

Resultatet av tillställningen betraktades av de inblandade som så positivt att en uppföljning 

snarast borde komma till stånd. Och i början av juli samma år meddelades att Halmstad skulle 

få två festivaler den sommaren. Förutom den årliga Laxivalen skulle en ”alternativfestival” 

hållas på Örjansskolan, planerad och arrangerad av en speciell kommitté (se avsnitt 3.2). 

                                                 
57 Hallandsposten 1975-03-24a. 
58 Hallandsposten 1975-03-24b. 
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Kopplingen till, och likheterna med, manifestationen mot schlager-EM uttrycktes inte explicit. 

Istället sades det ”alternativa” i den nya lokala alternativfestivalen vara att den skulle hållas 

samtidigt som Laxivalen och därmed utgöra ett alternativ till det ”kommersiella jippot”.59 

 Laxivalen var en stadsfestival som hade arrangerats i Halmstad sedan 1966 och som skulle, 

enligt den ursprungliga tanken, likna en sydamerikansk karneval.60 Festivalen pågick under 

tre dagar (fredag till söndag) med diverse aktiviteter runt om i stan och avslutades sedan på 

söndagen med ett karnevalståg genom innerstan samt ”kröningen” av årets ”laxivaldrottning” 

på Stora torg. Laxivalen arrangerades av kommunen i samarbete med det lokala affärslivet; de 

flesta varuhus och butiker i Halmstad City hade öppet under festivaldagarna med speciella 

”laxivalerbjudanden” och bland aktiviteterna fanns bl.a. tivoli, knallemarknad och ölstånd. På 

programmet fanns även uppträdanden av rikskända artister och musikgrupper som engagerats 

för att locka folk till festivalen. Dessa artister härstammade främst från kommersiell pop- och 

schlagerindustri.61 Sammantaget fanns det alltså ett visst fog för att betrakta Laxivalen som en 

”kommersiell” festival (oavsett hur man sedan värderar detta faktum). 

 Likväl tycks kommittén som stod bakom Alternativfestivalen ha försökt att undvika en 

alltför hård konfrontationsretorik. Istället förklarades relationen till Laxivalen så här då en av 

kommitténs talesmän tillfrågades om saken av HP: 

 

– Vi vill skapa ett alternativ till kutlurutbudet [sic], säger Bruno Toftgård från Halmstad Miljövårdsgrupp till 

HP. I viss mån är det också en opposition mot kommersiella aktiviteter som Laxivalen. 

– Att vi gör det på samma gång som Laxivalen beror på att vi tar tillfället i akt när stan är full med 

människor.62 

 

– Den alternativa festivalen är inte någon protest mot Laxivalen. Vi vill bara presentera ett alternativ med 

kulturell kvalité. Laxivalen ser vi som ett kommersiellt och jippobetonat spektakel.63 

 

Det var således inte frågan om att i någon bemärkelse försöka ”stoppa” Laxivalen, antingen 

genom något slags direkt aktion eller att på sikt få den kommersiella stadsfestivalen nedlagd. 

Istället bestod det alternativa i att erbjuda en annan festival med ett annat kulturutbud. 

 

 

                                                 
59 Hallandsposten 1975-07-03. 
60 Larsson (2008:61). 
61 Se t.ex. Hallandsposten 1975-07-19 samt 1975-07-21b. 
62 Hallandsposten 1975-07-03. 
63 Hallandsposten 1975-07-21a (min kursivering). 
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3.2 Arrangörerna 

De grupper som inledningsvis stod bakom Alternativfestivalen i Halmstad var Fib-gruppen, 

FNL-gruppen, Latinamerikagruppen, Miljövårdsgruppen, Musikforum och Zanu-kommittén, 

samt, som en stödjande kraft, Studiefrämjandet. Dessa grupper hade bildat en kommitté som 

planerade och höll i festivalen.64 

 Alternativfestivalen hade redan från början en viss latent dubbelhet: å ena sidan en musik- 

och kulturfestival för bred publik, å andra sidan en uttalad manifestation mot kommersiella 

nöjesevenemang. Grupperna i kommittén hade dessutom i sig själva opinionsbildande syften. 

Arrangörerna försökte ändå tona ner festivalens politiska inslag: 

 

– I kommittén har vi undvikit direkt politiska grupper. Vi tror att det är lättare att komma överens och få 

samling på det här sättet.65 

 

Med ”direkt politiska grupper” avsågs med största sannolikhet politiska partier. Denna fråga 

blev föremål för diskussion året därpå, 1976, då man sökte ekonomiskt stöd av Halmstads 

kommuns kulturnämnd, men fick avslag (se vidare avsnitt 4.1). Man bör också ha i minnet att 

det vid den här tiden (mitten av 1970-talet) fanns en visserligen framträdande, men samtidigt 

djupt splittrad politisk vänsterrörelse vid sidan av de etablerade partierna. Radikaliseringen 

vid slutet av 1960-talet hade lett fram till ett antal utbrytningar ur dåvarande Vänsterpartiet 

kommunisterna. Dessa nya kommunistförbund och -partier stred hårt inbördes om vad som 

var den rätta tolkningen av den marxist-leninistiska läran.66 Möjligtvis kan detta ha medverkat 

till opinionsgruppernas önskan att undvika ”direkt politiska grupper” i kommittén.67 

 Fr.o.m. 1977 stödde Halmstads kommun festivalen ekonomiskt och ett par opinionsgrupper 

tillkom, framför allt Fredsgruppen, Nicaragua-kommittén och Svensk-Indianska förbundet. 

 

 

3.3 Festivalens program och utveckling 

Den första Alternativfestivalen i Halmstad genomfördes lördagen den 19 juli och söndagen 

den 20 juli 1975, vilket alltså var samma helg som det årets upplaga av Laxivalen gick av 

                                                 
64 Hallandsposten 1975-07-17. 
65 Hallandsposten 1975-07-03. 
66 För en vidare genomgång av dessa politiska vänstergrupper, se antologin Utanför systemet (1978). 
67 Eftersom de leninistiska grupperna eftersträvade ett helhetsgrepp om den progressiva politiska verksamheten 
sökte man också kontroll över både enskilda opinionsgrupper och alternativa rörelser som musikrörelsen, vilket 
inte alltid sågs med blida ögon av de senare (se t.ex. Lagher 2002). 
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stapeln (se avsnitt 3.1). Den alternativa festivalen arrangerades i aulan på Örjanskolan, vid 

den tiden en högstadieskola belägen i centrala Halmstad. Musiken dominerade festivalens 

program och innehöll både hårdrock och visor. Förutom musiken fanns även andra inslag som 

bokbord och utställningar av de arrangerande grupperna samt alternativ handel. En höjdpunkt 

på festivalen var ett tal av Pham Van Ngan, vietnamesisk PRR-delegat från Stockholm, som 

berättade om återuppbyggnaden av Vietnam efter kriget.68 

 Redan på måndagskvällen den 21 juli samlades grupperna i kommittén för en utvärdering av 

den första upplagan av Alternativfestivalen. Enligt HP hade festivalen haft ca 425 betalande 

åskådare under de båda dagarna, plus ytterligare publik vid sådana programpunkter som hade 

fri entré. Visserligen hade Alternativfestivalen rent ekonomiskt gått med förlust, men trots det 

var kommittén, enligt Bruno Toftgård, mycket nöjda: 

 

– Arrangemanget slog dock väl ut – detta var alla eniga om. Förmodligen sätter vi snart igång med att planera 

för ett arrangemang av den här sorten till! Vi är inte bundna av Laxivalens tider. Framför allt gäller det att göra 

utbudet av aktiviteter brett, dock utan att slå in på Laxivalens tankegångar!69 

 

Helt i linje med detta uttalande blev det en uppföljning på Alternativfestivalen 1976 och nu 

förlagd till första veckoslutet i juli, dvs. två veckor före Laxivalen. Till den andra upplagan av 

Alternativfestivalen hade man lyckats engagera framträdande musikrörelsenamn som Björn 

Afzelius och Jan Hammarlund, samt proggbandet Kebnekaise.70 

 Efter två år i Örjansskolans aula valde kommittén 1977 att istället hålla Alternativfestivalen 

utomhus, på Bastionen i Norre katts park (en av de större parkerna i Halmstad, belägen strax 

intill stadskärnan), där en ny utomhusanläggning med estrad, sittplatser och servering hade 

invigts 1976.71 Därtill fanns fördelen att festivaldeltagarna kunde flanera i hela parken, även 

om scenuppträdandena försiggick på Bastionen. På det viset fick Alternativfestivalen en 

tydligare prägel av Woodstockfestivalen eller proggens egen musikfest på Gärdet. 

 Konceptet med utomhusfestival på Bastionen behölls t.o.m. den sista Alternativfestivalen 

1982, om än med undantag för 1980, då man i sista stund fick flytta inomhus på Örjansskolan 

p.g.a. regnväder.72 Man kan även tala om ett visst undantag 1981 då polisen, efter upprepade 

klagomål från boende i närheten av Norre katts park, vägrade ge tillstånd till rockmusik från 

                                                 
68 Hallandsposten 1975-07-21a. 
69 Hallandsposten 1975-07-22. 
70 Hallandsposten 1976-07-02b. 
71 Hallandsposten 1976-07-02a. 
72 Hallandsposten 1980-06-30. 
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Bastionens scen.73 Lösningen blev att flytta rockgruppernas framträdanden till Örjansskolan, 

medan resten av festivalen hölls utomhus på Bastionen.74 

 Från 1979 förändrades till viss del inriktningen på Alternativfestivalen genom att teatern 

blev ett större inslag i festivalprogrammet. Dels framförde Halmstads arbetarteater en 

Commedia-dell-arte-föreställning som speglade aktuella frågor i lokalpolitiken. Dels spelade 

Fredsgruppen såväl dockteater som gatuteater och ledde en stor övning i icke-våld där ett stort 

antal av festivaldeltagarna deltog.75 Ulf Norenius från Fredsgruppen betonade i samband med 

detta att ”[e]n av grundidéerna med festivalen är just att bryta ner gränsen mellan aktiva och 

passiva, mellan artister och publik”.76 

 Förutom att teaterinslagen fick större utrymme blev dagsaktuella frågor ännu tydligare 

synliggjorda. 1979 hade det pågående inbördeskriget i Nicaragua en avsevärd plats i 

festivalens program, naturligt nog eftersom Nicaragua-kommittén fanns med som arrangör. 

Ett solidaritetsmöte för sandinistgerillans provisoriska regering anordnades på Stora torg i 

Halmstad med tal av representanter för Nicaragua-kommittén. Dessa talade en stund senare på 

nytt vid Alternativfestivalen i Norre katts park.77 

 Ett nytt inslag vid festivalen 1980 var införandet av ett helt eget karnevalståg, inspirerat av 

Laxivalens, trots att festivalens syfte som ett alternativ till den kommersiella stadsfestivalen i 

praktiken hade försvunnit. Alternativfestivalen hade snarare kommit att bli ett alternativ till 

Roskildefestivalen (som också hölls i månadsskiftet juni-juli).78 

 Temat för Alternativfestivalen 1981 var ”Handling ger förvandling”. Inför festivalen antogs 

det här året ett manifest, vilket publicerades i HP och hade följande innehåll: 

 

1981 års alternativfestival vill medverka till ett innehåll som är en motvikt till kommersialismen. Dagens 

västerländska samhälle är hårt och stöter ut människor och grupper av människor. Drogmissbruk, krigshets 

och meningslös pryljakt är påtagliga bevis på detta. 

 I stora delar av världen förekommer omänskligt förtryck av hela folkgrupper och de mänskliga rättigheterna 

förnedras skoningslöst av militära regimer. Inför den annalkande krigskatastrofen känner alltför många 

människor förlamning. Vi måste handla, gå samman över gränserna, skapa fred och alternativ till 

kommersialism och militarism. 

 Handling ger förvandling. I alternativfestivalen arbetar under denna paroll lokalt Svensk-Indianska 

Förbundet, El Salvador-kommittén, Argentina-kommittén, Svensk-Kubanska föreningen, Framtiden i våra 

                                                 
73 Hallandsposten 1981-06-16a. 
74 Hallandsposten 1981-06-29. 
75 Hallandsposten 1979-07-02. 
76 Hallandsposten 1979-06-28a. 
77 Hallandsposten 1979-06-30. 
78 Hallandsposten 1980-06-25a. 
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händer, Fredsgruppen i Halmstad, Miljögruppen, Folkkampanjen RATT (rörelsen för alternativ tätortstrafik) 

BoK (biodynamiska odlare och konsumenter) samt Kulturföreningen Solen.79 

 

Till detta kom ett principbeslut om att Alterntivfestivalen 1981 skulle vara drogfri.80 Den 

gemensamma parollen framstår som slagkraftig, men samtidigt något löslig till sitt innehåll. 

Möjligen kan man (jämfört med 1975) ana en viss pessimism i tidsandan, i ljuset av t.ex. den 

återupptagna kapprustningen efter Ronald Reagans tillträde som USA:s president. Ett 

symboliskt uttryck är att Björn Afzelius, med sin framtoning av progressiv kampsångare, hade 

ersatts som huvudnummer på festivalen av den ideologiskt otydligare Anders F Rönnblom (se 

avsnitt 3.4), vars senaste LP hette ”Rapport från ett kallt fosterland”.81 1982 var temat för 

festivalen det då aktuella kravet på ”Kärnvapenfri zon i Norden”.82 

 Alternativfestivalen 1981 var något av en sista kraftsamling. Mycket hade förändrats på den 

lokala musikscenen i Halmstad. Nya band hade bildats, varav Gyllene tider t.o.m. hade fått ett 

nationellt genombrott. Samtidigt hade dessa nya popband en något annorlunda inriktning än 

1970-talsproggens. Punken hade vid 1980-talets början nått fram till Halmstad, men fått 

ganska begränsat genomslag ifråga om nya band.83 1979 hade dessutom en ny musikfestival 

startats av unga entusiaster, den s.k. Strulfestivalen.84 Bakom festivalen stod rockbandet Strul, 

ett Halmstadsband med senare rikskända Marie Fredriksson som sångerska.85 Strulfestivalen 

anordnades veckan efter Alternativfestivalen, liksom denna på Bastionen. Man sålde också 

festivalmärken som ett slags frivillig entréavgift. Det fanns dock skillnader. Strulfestivalen 

var en renodlad musikfestival, med inriktning på rockmusik. Det betecknade på sätt och vis en 

ny tid. Ändå var Martin Sternhufvud, gitarrist och en av Struls frontfigurer, noga med att 

betona att det inte var frågan om en motfestival, utan initiativet hade enkla, praktiska skäl: 

 

– Eftersom vi inte själva kunde vara med på Alternativen vill vi ändå spela en konsert och kom då på det här 

med Strulfestivalen.86 

 

– Tanken på att ha en festival föddes efter Roskildefestivalen. Vi tyckte det var synd att Alternativfestivalen 

alltid krockar med Roskilde. Därför ville vi ordna en konsert när alla är hemma.87 

 

                                                 
79 Hallandsposten 1981-06-25. 
80 Hallandsposten 1981-04-02. 
81 Hallandsposten 1981-06-16b. 
82 Hallandsposten 1982-06-11. 
83 Kagerland (2012:53). 
84 Hallandsposten 1980-06-25b. 
85 Lundgren & Wikström (1992:72ff). 
86 Hallandsposten 1979-07-04. 
87 Hallandsposten 1980-06-25b. 
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Inför den andra Strulfestivalen 1980 tillfrågades Martin Sternhufvud av HP om Struls festival 

skulle betraktas som ”en alternativ alternativfestival”. ”Det finns säkert plats för båda”, blev 

svaret.88 Strulfestivalen arrangerades även en tredje gång, 1981. Därefter upplöstes Strul som 

band och därmed upphörde även dess festival. 

 Vid den sista alternativa festivalen i Halmstad, 1982, märktes ett minskat intresse, inte bara 

i form av en minskad publiktillströmning. Det var också svårare att få folk att engagera sig i 

arrangörskommittén. Dessutom gjorde festivalen ett rejält ekonomiskt bakslag, som inte 

kunde täckas upp av det förlustbidrag som Halmstads kommun betalade ut.89 

 I juni 1983 kunde HP meddela att ”Den alternativa festen är över”; det skulle inte bli någon 

mer alternativfestival i Halmstad. Kenneth Dinnér från Svensk-Indianska förbundet, som hade 

varit drivande i festivalsledningen sedan 1979, förklarade nedläggningen så här: 

 

Jag och Sven-Olof Olsson från vpk90 tröttnade på att nästan ensamma ordna alltsammans och det finns inte 

längre något folk som vill ta tag i ett så stort arrangemang. […] Festivalerna har varit bra tillfällen både för 

solidaritetsgrupper, musikgrupper och andra att nå ut till en bred publik. […] Men ekonomin var ändå ett 

bekymmer de sista åren. Det fanns hos många besökare en ordentlig motvilja mot att köpa de märken 

festivalen bl a finansierades med.91 

 

Vad Dinnér även antydde var att (trots festivalens många inslag av hög kvalitet) en del av det 

egentliga syftet med Alternativfestivalen gick förlorat redan 1976, då festivalens tydliga 

karaktär av alternativ till Laxivalen tonades ner och försvann. 

 

 

3.4 Medverkande 

Den första alternativfestivalen var programmet tämligen spontant framsprunget, men fr.o.m. 

den andra festivalen, 1976, så formades en viss struktur på innehållet i festivalens program.92 

Även om alternativfestivalerna av ideologiska skäl inte gärna ville framhålla några ”stjärnor” 

bland de medverkande så fanns det i praktiken ett ”huvudnummer” vid varje festival. 

                                                 
88 Hallandsposten 1980-06-25b. En antydan om en något annorlunda bakgrund till Strulfestivalens uppkomst ges 
dock av Lundgren & Wikström (1992:77). I deras version sägs anledningen till Struls festivalinitiativ ha varit att 
bandet ”inte fick tillåtelse” att spela vid Alternativfestivalen. 
89 Hallandsposten 1982-07-07. 
90 Sven-Olof Olsson representerade i Alternativfestivalens arrangörsgrupp inte Vänsterpartiet kommunisterna, 
utan Chile-kommittén (Hallandsposten 1979-06-26). 
91 Hallandsposten 1983-06-21. 
92 Festivalprogrammen fanns varje år beskrivna i artiklar i Hallandsposten, vilka jag refererar till i detta kapitel. 
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 Under åren 1976 till 1980 var Björn Afzelius huvudnumret vid alternativfestivalerna. Han 

hade tidigare varit medlem i proggens stora flaggskepp Hoola Bandola Band och sedan startat 

en karriär som soloartist där han gav ut ett antal skivor på det Göteborgsbaserade skivbolaget 

Nacksving Records.93 Han var m.a.o. fast förankrad i den progressiva musikrörelsen och hade 

antagligen också, tillsammans med Mikael Wiehe som varit en av frontfigurerna i ”Hoola”, 

blivit en av de främsta symbolerna för proggen. 

 1981 övertogs rollen som festivalens ”dragplåster” av rockmusikern Anders F Rönnblom.94 

Denne hade under hela 1970-talet kombinerat visor och rockmusik på ett sätt som visserligen 

bar några av proggens främsta kännetecken, som texter på svenska med ett samhällskritiskt 

innehåll, men hade trots detta ändå inte varit en del av musikrörelsen (se vidare avsnitt 4.3). 

Rönnbloms texter utgjorde snarare en sorts filosoferande, ofta svårtolkad, beatpoesi än tydligt 

artikulerade politiska budskap. 

 Vid den sista alternativfestivalen, 1982, var huvudnumret Torsten ”Totta” Näslund och hans 

bluesband.95 Näslund hade varit ett av proggens stora namn under 1970-talet. Han hade börjat 

som sångare i det politiska rockbandet Nynningen och senare agerat såväl sångare som 

skådespelare i musikteatergruppen Nationalteatern. Sommaren 1977 hade han haft en ledande 

roll i den turnerande teaterföreställningen Vi äro tusenden…, dvs. ”Tältprojektet”.96 Vid den 

här tiden hade han dock lämnat den politiska rockmusiken för renodlad blues. 

 Utöver huvudnumret medverkade vid festivalerna ytterligare några rikskända artister och 

musiker som hade någon form av anknytning till musikrörelsen, som Jan Hammarlund (1976-

1977), Thomas Wiehe (1978-1980), Turid Lundqvist och Lena Ekman (1978), Monica 

Törnell (1978), samt band inom eller nära musikrörelsen, som Motvind (1975 och 1977), 

Kebnekaise (1976), Archimedes Badkar (1977), Raj Montana Band (1977-1978), Nynningen 

(1979), Ensamma hjärtan (1980) och Eldkvarn (1980). Vid första alternativfestivalen, 1975, 

spelade det danska rockbandet Røde mor, som hade en ”proggig” framtoning (rockmusik med 

samhällskritiska texter), även om bandet inte tillhörde den svenska musikrörelsen. 

 I övrigt bestod (det musikaliska) programmet av ytterligare två kategorier: lokala musiker 

och band från Halmstad (eller närliggande orter), vilka gavs en möjlighet att framträda inför 

publik genom Alternativfestivalen, samt utländska musik- eller dansgrupper som oftast var, 

eller hade någon form av anknytning till, politiska flyktingar i Sverige. 

                                                 
93 Lagher (2002:35ff). 
94 Hallandsposten 1981-06-16b. 
95 Hallandsposten 1982-07-01. 
96 Fornäs (1985). 
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 Bland de lokala medverkande fanns under alla år blåsorkestern Åderlåtarne, vars samtliga 

musiker var medlemmar i Amnesty.97 Förutom ”nya”, unga rock- eller popband som Libra 

(1977) eller symfonirockbandet Isildurs Bane (1977, 1980 och 1982) deltog även vissångare 

som Alf Hambe (1975) och Eva & Torbjörn (1975 och 1976), musiker som Bosse & Fiffi 

(1977) samt folkmusikgrupper som Hinneryds spelmanslag (1977). Därtill medverkade, som 

tidigare har nämnts, från 1979 också lokala teatergrupper, t.ex. Probebalteatern och Halmstads 

Arbetarteater, med ett uttalat politiskt och/eller samhällstillvänt innehåll. 

 De utländska musik- och dansgrupperna kom främst från länder i Latinamerika som vid den 

aktuella tiden styrdes av högerorienterade militärjuntor, vilka kommit till makten genom 

statskupper och vars tämligen brutala styre, och förföljelse av politiska motståndare, hade fått 

åtskilliga oppositionella att fly till Sverige. Exempel på medverkande av det här slaget var de 

chilenska sånggrupperna Viracocha (1976 och 1977) och Amerindios (1976). Kopplingen till 

Alternativfestivalen bestod dels i att grupperna framförde ett budskap om motståndskampen i 

sina hemländer, och dels i att solidaritetsgrupper som t.ex. Latinamerikagruppen, Chile-

kommittén, Argentina-kommittén, Nicaragua-kommittén och El Salvador-kommittén ingick 

bland arrangörerna. Som redan har nämnts ingick även föredrag och utställningar kring den 

politiska och sociala situationen i dessa länder i Alternativfestivalens program och i några fall 

kunde detta även samordnas med andra opinionsmöten som solidaritetsgrupperna anordnade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Högstedt m.fl. (2014:226). 
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4 Alternativfestivalens lokala relationer 
 

 

 

 

Det här kapitlet syftar till att redovisa Alternativfestivalens relationer till kommunpolitiken 

samt lokalpressen i Halmstad. Det förstnämnda beskrivs i två inledande avsnitt och det senare 

därpå i ett tredje. 

 

 

4.1 Ekonomiskt stöd från kommunen 

Den första alternativfestivalen, som arrangerades 1975, gick ekonomiskt sett med förlust. 

Inför den andra festivalen året därpå (1976) sökte arrangörerna redan i förväg ett bidrag på 

10.000 kronor hos Kulturnämnden i Halmstads kommun. Ansökan avslogs av nämnden (som 

vid den tidpunkten hade socialdemokratisk majoritet) med motiveringen att man av ansökan 

misstänkte att ”politiska aktiviteter” skulle förekomma vid festivalen. Kulturnämndens 

ordförande Rune Jarbin förklarade, på fråga från HP, avslaget så här: 

 

Vi tycker att idén med en alternativfestival till Laxivalen är fin. […] Vi är beredda att stödja alla initiativ i den 

riktningen, men av programmet vi fick från arrangörerna fick vi uppfattningen att alternativfestivalen skulle 

innehålla partipolitiska inslag. Om vi ger bidrag nu så kan andra politiska partier också begära pengar, och 

kulturnämnden är ju inte till för att stödja deras verksamhet.98 

 

Kulturnämnden förefaller m.a.o. ha satt likhetstecken mellan ”politik” och ”partipolitik”. Som 

beskrevs i avsnitt 3.2 ansträngde sig Alternativfestivalens arrangörskommitté (som bestod av 

politiska opinionsgrupper) för att distansera sig från partipolitiken. När man tolkar uttalandet 

ovan bör man också minnas att fler partier än de som var representerade i t.ex. Halmstads 

kommunfullmäktige var tongivande inom den alternativa vänsterrörelsen under 1970-talet. 

 Några dagar senare följdes frågan upp i en ny artikel i HP.99 Kulturnämndens avslag hade 

mötts av starka reaktioner från Alternativfestivalens arrangörer. Deras invändningar mot 

nämndens beslut var huvudsakligen två: dels att liknande arrangemang (t.ex. musikgrupper 

                                                 
98 Hallandsposten 1976-06-09. 
99 Hallandsposten 1976-06-14. 
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som framfört progressiv musik100) tidigare hade fått stöd av kommunen och dels att de 

grupper som arrangerade Alternativfestivalen betecknade sig som ”partipolitiskt obundna”. 

Rune Jarbin medgav att det var möjligt att Kulturnämnden hade fattat ett felaktigt beslut, fast 

tillade också: 

 

Men samtidigt måste arrangörerna kritisera sig själva eftersom bidragsansökan kom in mycket sent – så sent 

att kulturnämnden inte hann företa någon ingående utredning av vilken sorts aktiviteter som ska förekomma 

under festivalen.101 

 

Inte heller i den här refererade artikeln klargjordes den exakta innebörden i skillnaden mellan 

”politiska aktiviteter” och ”partipolitik”, och debatten gick därför vidare på HP:s debattsida. 

En vecka efter att avslaget hade meddelats ställde Paul Carlsson och Clemens Malmberg från 

festivalkommittén upprört frågan ”VAR I VÅRT PROGRAM ÄR PARTIPOLITIKEN?” och 

menade att Kulturnämnden måste förtydliga var gränsen gick för ”politisk aktivitet”.102 

 Några dagar efter att Alterntivfestivalen 1976 hade genomförts ställde Christer Peterson, 

också från festivalkommittén, ”[f]yra öppna frågor till Kulturnämnden” i HP:s debattspalt och 

fick svar direkt av nämndens ordförande Rune Jarbin.103 Peterson ställde bl.a. frågan hur 

nämnden kunde anse att Alternativfestivalen var ett ”partipolitiskt arrangemang”. Jarbins svar 

var att ”[i] den redogörelse som lämnades för arrangemangen […] förekom sådana uttryck att 

en i detaljerna oinvigd läsare lätt kunde missuppfatta avsikterna”. På Petersons fråga om inte 

ett politiskt parti måste stå som arrangör för att ett arrangemang skulle kunna definieras som 

”partipolitiskt” svarade Jarbin: ”Inte nödvändigt”. Jarbin menade också att Kulturnämndens 

budget var begränsad och att det därför gällde att prioritera: 

 

De lokala förmågorna och duktiga amatörer behöver också och kanske främst ett handtag och få en möjlighet 

att framträda. Björn Afzelius och liknande populärartister torde klara sig mycket bra utan bidrag från 

Halmstads kommun. 

 

Att döma av Rune Jarbins beskrivning ovan uppfattade nämnden främst Alternativfestivalen 

som en arena för etablerade artister – låt vara ”progressiva” sådana – och inte som ett möjligt 

forum för ”lokala förmågor” och ”amatörer” att framträda på. Det politiska, progressiva och 

alternativa i Alternativfestivalen bestod i så fall, enligt den tolkningen, i budskapet som de 

                                                 
100 Jag tolkar det så att användningen av termen ”progressiv musik” i det här sammanhanget ska förstås i dess 
”svenska” betydelse, dvs. som musik med ett samhällstillvänt, politiskt medvetet innehåll. 
101 Hallandsposten 1976-06-14. 
102 Hallandsposten 1976-06-16, versaler även i original. 
103 Hallandsposten 1976-07-08. 
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medverkande musikerna och artisterna framförde; inte i om festivalen eventuellt möjliggjorde 

för icke-etablerade musiker och konstnärer att nå en publik. 

 1977 fick festivalen stöd från Kulturnämnden, vilket möjligen skulle kunna uppfattas som 

en smula anmärkningsvärt eftersom den politiska majoriteten i Halmstads kommun efter valet 

1976 hade skiftat från socialdemokratisk till borgerlig och Rune Jarbin ersatts som ordförande 

i Kulturnämnden av folkpartisten Sven Borgström. Oavsett ideologisk inställning i nämnden 

till vad som försiggick på Alternativfestivalen så fortsatte Kulturnämnden därefter att stödja 

festivalen, genom en årlig förlustgaranti t.o.m. den sista upplagan 1982. Alternativfestivalens 

arrangörer framhöll också i pressen det goda samarbetet med politikerna.104 

 

 

4.2 ”Grodpriset” 

Genom det faktiska stödet från Halmstads kommun fr.o.m. 1977 gick Alternativfestivalen till 

viss del från att vara en utmanande outsider till att bli ”rumsren” i det etablerade samhällets 

ögon.105 Likväl fanns det ännu 1978 en önskan om att vara lite mera ”kaxig” och rebellisk i 

förhållande till kommunpolitikerna. Ett uttryck för det var det s.k. grodpriset som instiftades 

för att, enligt festivalkommittén, gå till ”en kommunalpolitiker som enligt vår uppfattning 

betett sig på ett mindre fördelaktigt sätt i ord och handling”.106 Grodpriset 1978 tilldelades 

Jörgen Andersson (s) som tidigare hade uttalat sig på följande sätt i HP: 

 

På sikt är dessa opinionsgrupper [liknande dem i festivalkommittén, min anm.] ett hot, eller i varje fall en 

mycket stor risk för demokratin. Den representativa demokratin är det bästa system vi känner… För annars 

finns ju bara två alternativ, diktatur eller stormöten på Örjans vall om varje enskild fråga.107 

 

Prisutdelningen gick dock inte riktigt som man tänkt sig. Pristagaren infann sig verkligen vid 

festivalen och tog emot utmärkelsen. HP-journalisten Roland Andréasson, som var en del av 

kretsen kring Alternativfestivalen, skildrade tio år senare hur detta gick till: 

 

Vi var fasligt radikala och skulle sätta skott i vattenlinjen på den kommersiella kulturen. Jörgen Andersson 

hade yttrat något om att solidaritetsgrupperna utgjorde ett hot mot demokratin, eller hur han nu fick till det. 

Han ville få in arbetet inom de etablerade ramarna. Vi ansåg att han pratade strunt, tillverkade en plastinbakad 

padda och ett ståtligt diplom. 

                                                 
104 Hallandsposten 1980-06-25. 
105 Hallandsposten 1983-06-21. 
106 Citerat i Hallandsposten 1978-06-27. 
107 Hallandsposten 1978-07-03b. 
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 Vi hade knappast väntat, att han skulle uppskatta vår ironiskt menade hyllning, men det gjorde han. Han dök 

upp på Bastionens scen, tog emot papper och plastgroda, tackade och talade. Poängen blev hans.108 

 

Meningen var att priset skulle bli ett återkommande inslag på Alternativfestivalen, men kom i 

praktiken bara att delas ut en enda gång. Året efter meddelades att grodan inte skulle delas ut 

vid 1979 års festival och den föll därefter i glömska.109 Grodpriset kan för all del framstå som 

en smålustig, men i praktiken obetydlig episod. Ändå visar den något av den komplicerade 

och lite infekterade relation mellan utomparlamentariska politiska opinionsgrupper och den 

etablerade partipolitiken som fanns vid den här tiden.110 

 

 

4.3 Lokalpressens kommentarer 

I det här avsnittet ska jag beskriva och diskutera hur lokalpressen (i praktiken lokaltidningen 

Hallandsposten) beskrev och kommenterade Alternativfestivalen. 

 Hallandsposten var (och är) den dominerande morgontidningen i Halmstad och hade (och 

har) den politiska beteckningen ”oberoende liberal”. Tidningen publicerade under åren 1975-

1982 ett flertal artiklar om Alternativfestivalen i Halmstad. Dessa artiklar kan huvudsakligen 

indelas i tre typer: För det första nyhetsartiklar inför festivalen. För det andra reportage från 

festivalen, vanligtvis publicerade måndagen närmast efter festivalhelgen. För det tredje någon 

form av kortare uppföljningsartikel en tid efter festivalen, exempelvis angående festivalens 

besökarantal och ekonomiska resultat. Medan nyhetsartiklarna före och efter festivalen var av 

informerande karaktär så innehöll reportagen även vissa kommenterande och/eller värderande 

inslag. Detta förhållande var till största delen detsamma samtliga år som Alternativfestivalen 

arrangerades. Undantaget var 1976 då Kulturnämnden hade sagt nej till att stödja festivalen 

ekonomiskt, vilket föranledde ett antal inlägg i Hallandspostens debatt- och insändarspalter. 

Däremot kommenterades festivalen aldrig på tidningens ledarsida. 

 Man skulle kunna göra en jämförelse med David Thyréns indelning av den progressiva 

musikrörelsens utveckling i en initialfas, en formationsfas, en organisationsfas och till sist en 

stagnationsfas (se avsnitt 2.3), även om dessa faser förstås inte helt och hållet sammanfaller 

tidsmässigt med Alternativfestivalens utveckling. 

                                                 
108 Hallandsposten 1988-11-21. 
109 Hallandsposten 1979-06-28b. 
110 Hur landsortsprovinsiell grodprisepisoden än må framstå är den faktiskt ett visst uttryck för den ”demokratins 
kris” som den s.k. Trilaterala kommissionen varnade för i mitten av 1970-talet. Den ”regerbarhetskris” som man 
beskrev i termer av ”ett dramatiskt uppsving av demokratisk iver” ansåg kommissionen utgöra ett hot mot den 
västerländska representativa demokratins legitimitet och stabilitet (Crozier, Huntington & Watanuki 1975:59). 
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 Alternativfestivalens initialfas utgörs av åren 1975 och 1976. Det var då festivalen startades 

och genomfördes de två första gångerna, en smula trevande och fortfarande inomhus i aulan 

på Örjansskolan. HP:s artiklar om festivalen präglas till stor del av nyfikenhet och sympati för 

det nya alternativet till Laxivalen. Tidningen tar även, 1976, ställning för festivalkommittén 

gentemot Kulturnämnden som vägrat stödja Alternativfestivalen ekonomiskt. I en signerad 

kommentar frågar Karl Gustav Jönsson rakt ut: ”Vad gör kulturnämnden?”111 

 Alternativfestivalens formationsfas inträffade under åren 1977 och 1978. Dels fann man då 

något av sin identitet som en utomhusfestival på Bastionen i Norre katts park, och dels tog en 

tydligare struktur och uppläggning av festivalprogrammet form (även om denna utveckling till 

viss del hade börjat redan 1976, se avsnitt 3.4). Det var under de här åren som publiken i 

Halmstad på allvar började hitta till Alternativfestivalen. 

 HP är också påfallande positiv i tonen, särskilt angående Alternativfestivalen 1977, trots att 

artikeln framställs som ett nyhetsreportage snarare än som en konsertrecension. Bl.a. talas det 

redan på förstasidan entusiastiskt om artisternas ”angelägna budskap”112 och på nyhetsplats 

beskrivs exempelvis Björn Afzelius spelning under lördagskvällen på följande vis: 

 

Han behövde inte vara länge inne på scenen innan han kopplat publiken i ett säkert grepp genom sitt 

auktoritativa och självklara uppträdande. Varje ord i varenda textrad gick hem och bandets häftiga 

rockackompanjemang med virtuosa gitarrsolon gick knappast någon i Norre katts park spårlöst förbi. Succén 

var given… 

 

Om den chilenska sånggruppen Virachoca heter det i samma artikel att de sjöng ”med en glöd 

och äkthet i känslan som gjorde att man kände deras hemlands förtryck mycket nära och som 

något att kämpa emot”.113 En tänkbar anledning till den tydligt välvilliga tonen kan vara att 

artikelförfattaren Håkan Peterson själv tillhörde de medverkande vid festivalen 1977.114 

 Alternativfestivalens organisationsfas genomgicks under åren 1979-1980. Inför 1980 års 

festival skämtade HP något ironiskt om ”[s]amma tid, samma plats”115 och påpekade att 

”Alternativfestivalen [hade] blivit en institution i sig” och det kanske var ”dags att släppa 

första delen av namnet”.116 Samtidigt skrev man entusiastiskt om teaterinslagen vid festivalen 

året före och visade på hur Alternativfestivalen sedan den blivit mer etablerad försökte skapa 

en fastare organisation och struktur för att åstadkomma en utveckling av programmet. 

                                                 
111 Hallandsposten 1976-07-05b. 
112 Hallandsposten 1977-07-04a. 
113 Hallandsposten 1977-07-04b. 
114 Hallandsposten 1977-07-02. 
115 Hallandsposten 1980-05-21. 
116 Hallandsposten 1980-06-25. 
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 Alternativfestivalens stagnationsfas påbörjades i viss mån 1981 och fullbordades 1982. Som 

beskrevs i föregående kapitel förändrades både tidsandan och musikscenen vid ingången till 

1980-talet, något som antagligen fick konsekvenser för ett så 1970-talspräglat evenemang 

som Alternativfestivalen. HP:s rapportering om festivalen förändras med denna utveckling, 

även om tonen 1981 fortfarande är välvillig. Det som framför allt dominerar spalterna är 

polisens förbud mot rockmusik på Bastionen och beslutet att dela Alternativfestivalen i två 

delar: en rockmusiksektion på Örjansskolan och övriga aktiviteter i Norre Katts park. Frågan 

som ställs är om detta även kommer att innebära en motsvarande uppdelning av publiken.117 

 Ännu ett uttryck för att tiden hade förändrats kan märkas när det stora dragplåstret vid 1981 

års festival, Anders F Rönnblom, intervjuas av HP. Intressant är att artikeln, som följande 

citat visar, redan då talar om den progressiva musikrörelsen i förfluten tid: 

 

Anders F Rönnblom skriver, och har alltid skrivit, låtar på svenska. Ofta med samhällskritisk inriktning. Men 

trots det var han aldrig delaktig i 70-talets alternativa musikrörelse. 

 – Jag gick min egen väg, säger Anders. Mina samhällskritiska texter kom först i slutet av 70-talet när 

musikrörelsen var på väg att dö ut. Men jag har ändå spelat en hel del på musikforum. 

 Idag är Anders glad över att han inte hamnade i den ”progressiva fällan” på 70-talet. 

 – Jag tror att jag därigenom har en bredare publik än vad de flesta av de grupperna någonsin fått.118 

 

Efter sista alternativfestivalen 1982 andas rapporteringen uppgivenhet; festivalen förefaller nu 

vara passé. Under rubriken ”Alternativfestival under hotande moln” konstateras att det varit 

kärvt med såväl publik som ekonomi. Artikeln är kortfattad och tonen korthuggen: 

 

Årets upplaga lockade alltså inte några större skaror. 

 Och har inte aktiviteterna runtomkring blivit färre? 

 Det är naturligtvis lättare sagt än gjort men kanske borde alternativfestivalen försöka finna sig lite nya vägar 

till kommande år.119 

 

Som vi har sett blev det betydligt mer drastiskt än så. Två dagar senare berättades det i HP att 

även arrangörerna själva var missnöjda med resultatet av 1982 års festival och såg skeptiskt 

på framtiden.120 Alternativfestivalen lades slutligen ner 1983. 

 

 

                                                 
117 Hallandsposten 1981-06-16a; Hallandsposten 1981-06-29. 
118 Hallandsposten 1981-06-16b. 
119 Hallandsposten 1982-07-05. 
120 Hallandsposten 1982-07-07. 
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5 Analys 
 

 

 

 

Det här kapitlet syftar till att analysera det empiriska material som redovisats i kapitel 3 och 4 

mot uppsatsens teoretiska begrepp. Först analyseras Alternativfestivalen i Halmstad 1975-

1982 utifrån politisk kommunikation, därefter utifrån frågan om subkulturer och motkulturer. 

 

 

5.1 Politisk kommunikation 

Som beskrevs i uppsatsens första kapitel handlar kommunikation i vid mening om överföring 

av meddelanden. Om meddelandet eller budskapet har politiskt syfte eller en politisk funktion 

handlar det följaktligen om politisk kommunikation. Vad som är ”politiskt” eller inte avgörs 

av vad för slags definition av politikbegreppet man ansluter sig till. 

 Kapitel 3 i den här uppsatsen har, utifrån en klassisk kommunikationsmodell, handlat om 

sändare, meddelande och kanal. Sändare var dels den festivalkommitté som arrangerade 

Alternativfestivalen och dels de medverkande på scen vid festivalen. Festivalen utgjorde både 

meddelande i sig och kanal för en rad andra meddelanden från de medverkande. 

 Arrangörerna bestod av politiska opinionsgrupper med olika syften och mål. Det kunde 

handla om allt ifrån solidaritet med motståndsrörelser i tredje världen till miljöengagemang 

och alternativodling. Däremot gjorde festivalkommittén en tydlig avgränsning mot politiska 

partier. Arrangörernas uttalade syfte med Alternativfestivalen var ursprungligen att försöka 

åstadkomma ett alternativ till den kommersiella stadsfestivalen Laxivalen och erbjuda ett, i 

deras tycke, kulturutbud av högre kvalitet. Därtill kan läggas ambitionen att föra ut sina egna 

budskap samt att ge lokala musiker en (om än tillfällig) scen att uppträda på. 

 Bland de band och musiker som uppträdde vid Alternativfestivalen mellan 1975 och 1982 

fanns både lokala förmågor och sådana artister eller grupper som tillhörde den progressiva 

musikrörelsens rikskända namn. I båda fallen var innehållet i musiken av blandat slag. En 

artist som Björn Afzelius hade ett klart uttalat socialistiskt budskap i sina texter. Andra, som 

Jan Hammarlund eller Turid Lundqvist, hade också samhällskritiska, vänsterorienterade låtar, 

om än något mindre uttalat. I andra fall, som Kebnekaise eller Archimedes Badkar, handlade 
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det snarare om experimentell instrumentalmusik utan något klart politiskt ställningstagande. 

Den här heterogeniteten gäller även för de lokala banden och musikerna. På det sättet 

överensstämmer Alternativfestivalen i Halmstad med musikrörelsen i övrigt. Det progressiva 

(och därmed politiska) kunde lika gärna ligga i det faktum att man spelade musik under vissa 

former som i det uttalade budskapet i texterna. 

 Kapitel 4 i uppsatsen har därefter handlat om sändarens relationer till några mottagare av 

budskapet. Här har jag främst studerat två sådana mottagare: kommunpolitikerna i Halmstads 

kommun samt lokaltidningen Hallandsposten. 

 Inledningsvis utgjorde Alternativfestivalen kanske i någon bemärkelse en utmaning mot det 

etablerade samhället. Samtidigt som man ville framhålla sig som ett alternativ var man dock 

tämligen lågmäld i sin kritik mot t.ex. Laxivalen. Det faktum att man ansökte om bidrag från 

kommunens kulturnämnd minskade också förutsättningarna för en alltför självständig hållning 

gentemot kommunen. Efter ett visst käbbel under 1976, då Kulturnämnden nekade festivalen 

ett förlustbidrag, fick Alternativfestivalen ekonomiskt stöd fr.o.m. 1977, vilket ytterligare 

sammanflätade kommunen och festivalkommittén eftersom Kulturnämnden i och med detta 

stod som medarrangör. Det är ju förenat med viss svårighet att bita i den hand som föder en. 

 När det gäller HP:s rapportering om Alternativfestivalen var denna övervägande positiv; i 

något fall t.o.m. uttalat partisk, till festivalens (och budskapets) fördel. Tidningen publicerade 

annonser för festivalen, skrev utförligt om dess program och upplät sina insändarspalter för 

debatt om Kulturnämndens avslag på ansökan om ekonomiskt stöd 1976. Det var först 1982, 

då Alternativfestivalen var på nedgång, som tonen på allvar blev mer negativ. Samtidigt kan 

man inte säga att den ens då var i någon mening fientlig. 

 Sammantaget måste slutsatsen bli att kommunikationsobjekten, dvs. sändarnas syften och 

meddelandenas funktion, hade klara politiska dimensioner även om det till största delen stod 

utanför det som går under beteckningen ”offentlig verksamhet”. Alternativfestivalens former 

och innehåll berörde såväl den auktoritativa värdefördelningen i samhället som motstånd mot 

maktutövning, inte minst med tanke på att flera s.k. solidaritetsgrupper deltog. 

 

 

5.2 Subkultur eller motkultur? 

Jag ska i det här avsnittet analysera Alternativfestivalen i Halmstad med hjälp av begreppen 

subkultur och motkultur. Det måste dock medges att utifrån det material som jag har använt 

mig av i den här undersökningen är det svårt att besvara frågan vilken social klass som 
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festivaldeltagarna i första hand kom från och därmed om festivalen främst hade förankring 

bland medelklassen eller arbetarklassen. Framställningen har koncentrerats på arrangörerna 

och de medverkande musikerna och grupperna som sändare i kommunikationen. 

 Arrangörerna var, som vi har sett, politiskt (om än inte partipolitiskt) engagerade och väl 

förankrade i opinionsbildande organisationer med tydlig medvetenhet och program. Bland de 

medverkande musiker och övriga grupper som hade ett uttalat politiskt budskap var de redan 

en del av proggrörelsen och dess värderingar. För att använda ett begrepp från forskningen om 

sociala rörelser så är det framför allt budskapet/meddelandet från de rörelseintellektuella121 

som har beskrivits och analyserats i den här uppsatsen. Dessa tenderar att komma från 

medelklassen eller ha tillägnat sig ett högre värderat kulturellt kapital. Ur det här perspektivet 

är det svårfrånkomligt att Alternativfestivalen framstår som främst en motkultur. 

 En subkulturs levnadssätt och praktiker kan naturligtvis i sig vara politiska (förutsatt att man 

utgår från en sådan politikdefinition), vilket även en motkulturs alternativa levnadsformer kan 

vara. Däremot är de senares syften och mål oftast mer uttalade, teoretiserade och artikulerade 

av (medelklass)intellektuella. Eftersom uppsatsens material inte innehåller några berättelser 

från ”genomsnittliga” festivalbesökare så vet vi inte så mycket om hur mottagarna, deltagarna 

vid själva festivalen, tog till sig eller inte tog till sig festivalens budskap. Vilka eller hur stor 

andel som kanske bara ”hängde på” är svårt att avgöra utifrån den här undersökningen. 

 Man bör också notera att Alternativfestivalen, utifrån den här undersökningen, förefaller ha 

varit överbryggande, snarare än konfrontationsbenägen, mellan generationerna. Dess budskap 

innehåller få (om ens några) uttryck för generationsmotsättningar. Festivalen verkade i en tid 

då svallvågorna efter 68-generationens uppror hade börjat dämpas. Perioden 1975-1982 är 

också den period när den progressiva musikrörelsen hade lämnat sin första formationsfas, med 

spontana musikfester och liknande, och börjat gå in i en ”mognare” organisationsfas. 

 Att döma av de positiva beskrivningarna i HP från t.ex. Alternativfestivalen 1977 så tycks 

det ha funnits en sällsynt god och familjär stämning bland festivalbesökarna, vilket skulle 

göra det tveksamt att alls tala om festivalen i termer av ungdomskultur. Samtidigt kan man 

fråga sig hur 1981 års alternativfestival egentligen utföll då rockmusiken tvingades flytta till 

Örjansskolans aula. Sökte sig de rockintresserade ungdomarna bara dit och struntade i resten 

av Alternativfestivalen på Bastionen? 

 Denna och liknande frågor återstår fortfarande att besvara. 

 

                                                 
121 Eyerman & Jamison (1996:2). 



 40 

6 Avslutning 
 

 

 

 

Det här kapitlet syftar till att kortfattat sammanfatta uppsatsens övergripande slutsatser och 

därefter diskutera dessa i relation till den svenska proggen i vid bemärkelse. Kapitlet avslutas 

med några funderingar kring vidare forskning på området. 

 

 

6.1 Slutsatser 

Den här uppsatsen har handlat om Alternativfestivalen i Halmstad 1975-1982. Syftet har varit 

att undersöka aspekter av politisk kommunikation vid festivalen. Jag har även diskuterat 

festivalen utifrån begrepp från brittisk ungdomskulturforskning. 

 Den övergripande slutsatsen är att det fanns klara aspekter av politisk kommunikation vid 

Alternativfestivalen (om än inte partipolitisk). Det politiska kan sägas ha haft två sidor: dels 

en innehållslig genom de budskap som framfördes vid festivalen, och dels en formmässig 

eftersom festivalen erbjöd en scen och ett forum för t.ex. lokala band och musiker att spela på. 

Alternativfestivalen överensstämde på det sättet med de två ”progressiva” ambitioner som 

fanns inom proggmusikrörelsen på 1970-talet. 

 Utifrån det material som den här undersökningen bygger på framstår Alternativfestivalen 

som en motkultur, snarare än en subkultur. Samtidigt var generationsmotsättningarna mycket 

lågt artikulerade och det är också möjligt att begreppen får annorlunda betydelser i en svensk 

kontext jämfört med den brittiska. 

 

 

6.2 Var Alternativfestivalen en proggfestival? 

Mot bakgrund av ovanstående ska här också göras ett försök att sätta in undersökningen i ett 

större sammanhang, dvs. proggen som politiskt, socialt och kulturellt fenomen. Är det korrekt 

att beskriva Alternativfestivalen i Halmstad som en proggfestival? 

 I den här undersökningen har jag inte gjort några försök att fastställa definitiva kriterier för 

vad som är progg respektive vad som inte är progg. Den främsta anledningen till det (utöver 
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att syftet med studien inte är att avgöra den saken) är att proggen utgör ett mycket komplext 

och sammansatt fenomen. Ämnet är därtill för outforskat för att jag ska kunna göra anspråk på 

att formulera den slutgiltiga definitionen av begreppet progg. Istället har jag medvetet försökt 

peka på mångfalden och bredden – och därmed i visst avseende otydligheten – inom den s.k. 

progressiva musikrörelsen i Sverige under 1970-talet och den ytterst spretiga musikgenre som 

i efterhand (något svepande) kallas för progg eller proggmusik. Jag har m.a.o. ingen möjlighet 

att pricka av på en ”checklista” ett antal kännetecken för en proggfestival och på grundval av 

det avgöra huruvida Alternativfestivalen bör karakteriseras på detta sätt. Däremot kan några 

mer generella reflektioner göras. 

 Sedan proggen i praktiken tynade bort vid övergången mellan 1970-talet och 1980-talet har 

varierande bilder skapats för att efteråt illustrera dess innebörd. En av dessa bilder utgörs av 

de frihetliga och tämligen spontana musikfester som uppstod under åren kring 1969 och 1970, 

varav Woodstockfestivalen var det främsta internationella exemplet medan Gärdesfesten hade 

motsvarande betydelse i Sverige. Dessa arrangerades av och för ungdomar som ett alternativ 

till det etablerade samhällets (otillräckliga) kulturutbud, men saknade fast organisation och ett 

tydligt definierat mål för sin samhällskritik. En annan bild är den politiskt medvetna musik- 

och/eller teatergruppen som uppträdde under röda fanor och med ett klart uttalat socialistiskt 

budskap i sina framföranden. Gruppen skulle gärna identifiera sig med och rikta sig till den 

proletära arbetarklassen, och i förlängningen syfta till att väcka ett revolutionärt medvetande 

hos denna potentiella drivkraft i den historiska utvecklingen. Av den anledningen räckte det 

inte att enbart arrangera alternativa ”frizoner” för kulturellt progressiva människor; vad som 

krävdes var politisk organisering med sikte på en total samhällsomvandling. Detta är, skulle 

man kunna säga, två bilder av 1960-talets ungdomsrevolt. Dessa kunde, men behövde inte på 

ett självklart sätt sammanfalla. Det är också två idealtypiska beskrivningar av proggrörelsens 

skilda ”alternativa” ambitioner. Som har beskrivits tidigare i uppsatsen (avsnitt 1.4) kunde de 

båda varianterna av alternativ till och med uppfattas stå i motsättning till varandra. 

 Alternativfestivalen i Halmstad hade, utifrån vad som har framkommit i den här uppsatsen, 

inslag av båda dessa proggens ”alternativa” uttryck. I studien har jag framför allt koncentrerat 

mig på Alternativfestivalens arrangörer, dess syften och mål, samt dess program och 

medverkande. Jag har också undersökt några av festivalens relationer till det etablerade 

samhället, främst då kommunpolitikerna och lokalpressen. 

 När det gäller arrangörerna var dessa, som vi har sett, en blandning av utomparlamentariska 

opinionsgrupper, kulturföreningar och andra varianter av sociala rörelser. Dessa grupper var 

oftast politiska, om än inriktade på enskilda frågor, men höll samtidigt en viss distans till 
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såväl de etablerade partierna som 1970-talets många kommunistiska fraktionsbildningar. Det 

fanns således, trots den organisatoriska spretigheten, en någorlunda bestämd och genomtänkt 

idé bakom evenemanget; Alternativfestivalen var inte ”bara” ett spontant påkommet och 

genomfört initiativ av ungdomar som mest ville umgås och spela/lyssna på musik. 

 Som vi har sett hade Alternativfestivalen ett brett program. Musiken var klart dominerande, 

men det fanns också andra inslag som teater, föredrag, utställningar, bokbord etc. Om man 

med självklarhet uppfattar begreppet ”progressiv” som antitesen till ”kommersiell” så var 

festivalprogrammet till sitt innehåll progressivt. Vid festivalen medverkade också ett flertal av 

proggens främsta ”affischnamn”, vilket ytterligare förstärkte kopplingen till den progressiva 

musikrörelsen och inslagen av proggrelaterade budskap. 

 Vi har också sett att Alternativfestivalen i samband med utdelningen av det s.k. Grodpriset 

1978 försökte samla sig till en sorts gemensam ”röst”. Resultatet blev inte det förväntade; den 

alternativa rörelsen togs inte riktigt på det allvar som den själv nog hade hoppats på. Om 

utvecklingen hade kunnat bli annorlunda vet vi inte. Vi kan heller inte säga något definitivt 

om vad det innebar för Alternativfestivalens självständiga hållning att Kulturnämnden i 

Halmstads kommun fr.o.m. 1977 års festival kom att stå som medarrangör.122 

 Det finns alltså sammantaget fog för att se Alternativfestivalen som en proggfestival, i 

synnerhet om man även betraktar proggen som ett uttryck för den dåvarande tidsandan. 

 

 

6.3 Vidare forskning 

Den här uppsatsen bör ses som en början snarare än som en slutpunkt. Förhoppningsvis har 

undersökningen plöjt upp en väg för vidare forskning, dels om proggen i allmänhet och dels 

om Alternativfestivalen i Halmstad specifikt. Med ett bredare material, som också innefattar 

intervjuer och berättelser från festivalbesökare och medverkande band, skulle fler frågor 

kunna besvaras, t.ex. hur mycket av de rörelseintellektuellas budskap som faktiskt nådde fram 

till festivaldeltagarna generellt. Intressant vore även jämförande studier med liknande 

festivaler på andra orter. 

 

 

                                                 
122 Detta dilemma är något som även Johan Bergman (2010) diskuterar i sin avhandling om 1960-talets och 
1970-talets progressiva kulturarbetare. Enligt Bergman fanns det vid den tiden uttalade krav på statligt och 
kommunalt stöd till alternativ kultur, för att minska dess beroende av marknadens villkor. Samtidigt innebar 
sådant stöd att den alternativa kulturen hamnade i ett beroendeförhållande till det etablerade samhället och 
därmed miste sin självständiga roll och subversiva potential. 
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