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För alla de gånger vi stått där, med brustna hjärtan, och 
gråtit till tonerna av musiken. Eller röjt loss som om det inte 
fanns någon morgondag.

För alla de gångerna. De stunderna. De minuterna och 
sekunderna. På scener och i festivaltält med livemusiken 
bultande i våra kroppar och öron.
 
Det är för alla de stunderna som vi gör det här. För musiken 
och dess plats i våra hjärtan. Vi tynar bort utan den. Som 
människor, inombords, men också som samhällen och stä-
der. För utan musiken blir det tyst. Tyst som i graven.

 Vi vill inte behöva resa fler kors på konsertlokalernas egen 
kyrkogård över begravda spelställen. Begravda ambitioner. 
Begravda drömmar. Nej, det räcker nu.

Nu tar vi tag i det här. Nu agerar vi. Gemensamt. 

Vi gör det bland annat med den här extratidningen i Gaffa. 
Vi vill få fler människor engagerade i den här kampen. Vi 
vill att du som läser det här ska bli arg, men också peppad! 

För ingen klarar detta ensam. Ingen artist, inget band, ing-
en arrangör, ingen politiker och ingen organisation i värl-
den. Vi behöver hjälpas åt att bevara de scener vi har och 
skapa nya. Utveckla istället för att avveckla.  

Vi kan väl hjälpas åt för att Sverige ska ha det bästa klubb-, 
konsert- och festivalklimatet i Europa? Vända trenden och 
se till att fler kan arrangera mer livemusik så att den finns 
tillgänglig i hela landet hela tiden? Att våra hjärtan kan få 
fortsätta slå i takt till musiken?

Då behövs det platser att vara på, kunniga personer som 
arrangerar, pengar för att få det att snurra och förstås (och 
det är det viktigaste) en fantastisk publik! 

Vi behöver agera samtidigt, överallt. Inte imor-
gon, inte nästa vecka, inte när de sista to-
nerna redan klingat ut. Utan idag. Bara 
så kan vi höja volymen i våra liv 
igen.

HÅLL OSS I HANDEN 
SÅ GÖR VI DET TILLSAMMANS
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SVENSK LIVE
Svensk Live är en ideell förening som har som motto att 
förbättra världen med livemusik och förbättra världen 
för livemusik. Svensk Live samlar drygt 200 arrangörer 

i hela landet och arbetar med att stötta och utveckla 
dessa. Medlemmar är musikföreningar, konsertar-

rangörer, klubbar, festivaler, nöjesparker och andra som 
arrangerar livemusik. Svensk Live - Unga arrangörs-

nätverket är en självständig ideell organisation med ett 
nära samarbete med Svensk Live. 

STUDIEFRÄMJANDET HALLAND MUSIK
Musik är den största kulturformen inom Studiefräm-
jandet. Sammanlagt spelar hundratals personer inom 
Studiefrämjandet Hallands musikverksamhet. Vi har 

en bit över hundra akter och flera arrangörsföreningar 
som är medlemmar hos oss. Varje år genomförs ett 
stort antal studiecirklar, kurser, workshops, clinics, 

spelningar, turnéer och festivaler. Studiefrämjandet job-
bar för jämställdhet och inkludering inom musiklivet 
och att alla ska få göra sin röst hörd. Studiefrämjandet 
Halland har två musikhandläggare, en för norra och en 
för södra Halland. Det finns två musikhus med cirka 15 
replokaler i varje: Musikhuset Smedjan i Falkenberg och 
Arken i Varberg. Studiefrämjandet är ett partipolitiskt 
och religiöst obundet studieförbund. Det är en ideell 
förening grundad på 19 medlemsorganisationer och 

deras demokratiska inflytande. Med en särskild inrikt-
ning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur 
arbetar Studiefrämjandet aktivt med hållbar utveckling. 
Svensk Live – Unga arrangörsnätverket är en medlems-

organisation inom Studiefrämjandet.

STUDIEFRÄMJANDET VÄST
Studiefrämjandet Väst har i uppdrag från Västra Götal-

andsregionen att bedriva verksamhet inom regional 
utbildning, utveckling, folkbildning och kultur. Vi 

på Studiefrämjandet Väst jobbar även med att stötta 
de lokala verksamheterna där vi har möjlighet att se 
ett projekt utifrån en mer regional synvinkel och att 
på så sätt hjälpa till att utveckla det. Det sker många 

samarbeten under året i allt från utbildning för förening 
och ledare till samarbeten med musikfestivaler där vi 

dessutom ger möjlighet för Studiefrämjandets band att 
få uppträda och synas.
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 et är väldigt ovanligt med människor som 
inte tycker om musik. I alla fall är det säl-
lan någon säger det högt. Ändå börjar 

svenska städer alltmer närma sig en punkt där mu-
sik behandlas som ogräs, något som bara väsnas 
och står i vägen för… ja, vi vet inte riktigt för vad. 
Musik är något som står i vägen för vackra döda 
städer, knäpptysta och kliniskt befriade från möj-
ligheten att uppleva levande musik tillsammans 
med andra människor. 

År efter år, decennium efter decennium, käm-
par popmusiken med näbbar och klor för att hitta 
och behålla sina ständigt så tillfälliga institutioner. 
Listan på kortlivade och nedlagda spelställen och 
klubbar kan göras oändlig. Det är inte avsaknad av 
publik som någonsin har varit skälet; det är alltid 
bara något annat som ska etableras i just den lo-
kalen. Något som inte väsnas, inte stör. Och som 
ger ögonblicklig avkastning. Oavsett hur länge en 
lokal har varit en skräddarsydd plats för levande 
musik saknar den uppenbarligen rättigheter att få 
vara just det. 

Popmusiken förändras och föryngras dagligen. 
Den upphör aldrig att vara relevant och mitt i 
nuet. Det existerar i dag knappt längre några 
människor som inte har varit omgivna av popmu-
sik i hela sina liv. Svenska exportråd, institutioner 
och myndigheter - för att inte tala om media och 
näringsliv – jublar och sträcker stolt på sig när 
svenska artister fyller New Yorks Madison square 
garden eller ännu en prestigefylld internationell 
festivalscen. 

Den enda vägen dit går genom publikens mö-
ten med de artisterna. Ingen tar sig till Globen 
eller Carnegie Hall utan att passera Debaser i 
Stockholm, Pustervik i Göteborg eller KB i Malmö 
på vägen. För att inte tala om mindre klubbar och 
intima scener, tillsammans livsviktiga institutioner 
och trampoliner för musiker. 

Men någon granne klagar över ”dunka-dunka”, 
ett fastighetsbolag har mer lukrativa planer, nå-
gon snabbkaffekedja kan tänka sig att betala dub-
bel hyra och visst är det skönt att det äntligen blir 
lite lugnt och tyst häromkring?

Det har aldrig varit tydligare än i den digitala era 
vi befinner oss i hur levande musik och de platser 
där den framförs är andningshål där själva magin 
uppstår. Och då verkligen inte bara i skapandet 
av framtidens superstjärnor. De är ännu viktigare 
som både laboratorier och plattformar för musiken 
som aldrig kommer att fylla globar och isrinkar, 
som inte ens resonerar i sådana banor. Popmusi-
ken måste få blomma, experimentera och möta en 
potentiell publik. Det är, ärligt talat, mest bara väl-
digt pinsamt att Sverige, som den dokumenterat 
kreativa musiknation vi ses som av omvärlden, så 
snabbt, effektivt och utan större protester håller på 
att begå ett utdraget självmord. Utan levande pop-
musik stannar Sverige. Ungefär så enkelt är det.

Detta är en i högsta grad politisk fråga som rör hela 
Sverige. Andra må äga husen, men människorna äger 
städerna. Ansvariga politiker måste berätta hur de vill 
utveckla livescenerna, för framtidens artister och för 
alla människor som vill att deras innerstäder ska leva.

UPPROPET ÄR PÅSKRIVET 
AV FÖLJANDE:

Håkan Hellström
Joakim Thåström
Lars Winnerbäck

Molly Sandén
Eva Dahlgren 
Melissa Horn 
Little Jinder
Erik Lundin

Imenella 
Lorentz

Madi Banja 
Ison & Fille
Tove Styrke 

Linnea Henriksson 
Cherrie 

Annika Norlin
Anna Ternheim 
Rebecka & Fiona

Ana Diaz
GRANT

Deportees
Johnossi

Shout Out Louds
Amason
Dungen 

Viagra Boys 
Hellacopters 

Hurula 
The Hives

Victor Leksell
Nicole Sabouné

Pernilla Andersson
Plura

Love Antell 
Vita Bergen 

ionnalee
Sofia Jannok 

Hammerfall/ Joacim Cans

Joppe Pihlgren 
– verksamhetschef Svensk Live 

Andréa Wiktorsson 
– ordförande Svensk Live

SVENSKA 
MUSIKELITENS 
UPPROP

SVERIGE SOM MUSIKNATION HÅLLER PÅ ATT 
BEGÅ ETT UTRDAGET SJÄLVMORD 
FOTO: EMIL AGRELL

D
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ANNA TERNHEIM:
– De mindre scenerna är viktiga för det ger människor en chans att upptäcka 
ny musik. Det får städer att leva, människor att mötas. Musik och konst är en 
del av en stads själ. Sen är det är jätteviktigt för mindre och oetablerade artis-
ter och band, det ger dem en chans att möta en publik, testa sitt material och 
utvecklas. Jag vet inte om jag hade haft en karriär som musiker idag om det 
inte vore för alla små klubbar jag började spela på i Stockholm. Jag flyttade in 
till stan, kände inga människor och fick inget intresse från skivbolagen så jag 
och min gitarrist-vän Daniel började spela runt om på olika klubbar. Helmut i 
Gamla stan, Osaka Vs Tokya på Läckerbiten i Skanstull, Café Strings källare, De-
baser och Obaren, för att nämna några. Det var så jag träffade andra musiker 
och kom vidare med allt. 

Vad blir konsekvenserna av att den här typen av ställen tvingas stänga? 
– Ja, motsatsen till det jag precis nämnde. En viktig grogrunden för ny musik 
försvinner. En mötesplats för människor upphör att existera, städer blir mindre 
spännande, klubbar och spelställen ersätts av restauranger, gym och shop-
ping malls. Det känns ganska deprimerande i min värld. 
 
Vad tror du klubbdöden beror på?  
– Höga hyror. Byråkrati. Fler och fler människor äger sina bostäder som de be-
talat mycket pengar för och då vill de inte bli störda eller behöva stå ut med 
oväsen. Man tycker sig ha rätten att ha det som man vill omkring sig. Det förvå-
nar mig ändå, man bor väl mitt i en stad för att man vill vara nära uteliv, rörelse 
och andra människor? Ljud, rörelse, lite röra och kaos måste få finnas i en stad. 

Hur kan vi vända den här trenden? 
– Protestera. Skriva under listor. Visa sitt stöd. Köpa biljetter till gig. 

PELLE ALMQVIST:
– Jag tror det mest beror på politisk ovilja. Eller att det flyttar in en massa nya 
grannar och folk tror att man måste lyssna på dem. Det är väl en massa lantisar 
som mig som flyttar till stan och inbillar sig att det ska vara tyst. 

Hur tror du Stockholm som stad påverkas av att livescener och klubbar försvinner?  
– Det blir en tråkigare död stad. En av anledningarna till att folk vill flytta till 
stan är ju för att det inte är tråkigt och dött. Folk inbillar sig att det ska vara liv i 
alla kvarter förutom deras egna. Jag tror det finns en politisk vilja att flytta den 
här typen av underhållning till Slakthusområdet för där stör det ingen, men 
hela poängen är ju att det ska sitta ihop med folklivet. 

Varför är mindre scener viktiga anser du? 
– Utan mindre ställen blir det inga stora artister. Alla stora artister som spelar 
på Globen eller liknande har ju spelat på mindre ställen innan, och utan dem 
blir det ingen återväxt på arenorna. Då blir det bara gamla dinosaurier som 
åker runt, och Madonna och Bruce Springsteen kan ju bara spela så många 
gånger. Det var ju det enda vi gjorde förr – spelade på små ställen, och nu 
spelar vi på stora ställen. Men vi hade ju aldrig kommit till de stora ställena 
utan de små. Särskilt när vi inte var drivna av något PR-maskineri utan var helt 
beroende av de mindre ställena. Utan de mindre scenerna skulle vi såklart inte 
slagit igenom. 

Vad kan man göra för att stoppa den så kallade klubbdöden? 
– Från politiskt håll, inte aktivt motarbeta att det ligger ställen i stan. Det har ju 
funnits en massa ställen som har fungerat men där de har sett till att det inte 
fungerar genom att pressa ut dem på olika sätt. 

”UTAN MINDRE STÄLLEN BLIR 
DET INGA STORA ARTISTER”

ANNA TERNHEIM OCH THE HIVES TILLHÖR NÅGRA AV LANDETS MEST HYLLADE LIVEAKTER – ANNA MED 
SIN FANTASTISKA RÖST OCH SCENNÄRVARO OCH THE HIVES MED EN ENERGI OCH KAXIGHET FÅ 

ANDRA SVENSKA BAND KAN MÄTA SIG MED. MEN VAD TÄNKER DE OM DEN SÅ KALLADE KLUBBDÖDEN 
OCH DET FAKTUM ATT LIVESCENER FÖRSVINNER EN EFTER EN? VI BAD ANNA OCH THE HIVES HOWLIN’ 

PELLE ALMQVIST DELA MED SIG AV NÅGRA KORTA TANKAR KRING ÄMNET.  

ANNA OCH PELLE

Foto: Emil Agrell Foto: Cheryl Dunn 
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KLUBBDÖDEN 
– HOTET MOT 
VÅRA 
LIVESCENER

STOCKHOLM

VAD ÄR EN STAD UTAN ETT LEVANDE NATTLIV? LUGN, TYST OCH 
HARMONISK – ELLER UTARMAD, ÖDSLIG OCH GRÅ? DEN SENASTE 
TIDEN HAR ALLTFLER KLUBBAR OCH LIVESCENER I STOCKHOLM 
HOTATS AV NEDLÄGGNING, VILKET DRABBAR DET SVENSKA 
KULTURLIVET I ALLA LED. HUR BLEV DET SÅ HÄR? OCH VIKTIGAST 
AV ALLT – HUR KOMMER VI TILLRÄTTA MED PROBLEMET?

ORD: FRIDA LINDSTRÖM FOTOS: SCARTMYART, NADINE EM OCH IOANNIS IOANNIDIS FRÅN PIXABAY.COM 
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 et är svårt att säga exakt när det började. 
Kulturen har aldrig varit ett högt priori-
terat politiskt område och arrangörer har 

behövt kämpa för sina verksamheter i flera decen-
nier. Men nu tycks det vara motigare än någonsin. 
I slutet av april 2019 meddelade kulturhuset Me-
lodybox i Hägersten söder om Stockholm att de 
kan tvingas till stängning. Grannarna hade klagat 
på att verksamheten var ”störande” och stadens 
jurister ansåg, trots att lokalen nyttjats på samma 
sätt i många år, att detaljplanen inte var lämpad 
för fester och spelningar. En liknande situation 
drabbade queerklubben Bitter Pills, som på grund 
av missnöjda grannar tvingades stänga. Sedan 
kom Kägelbanan. En av Södra Teaterns mest po-
pulära scener skulle gå i ide och alla inbokade eve-
nemang flyttas på obestämd tid. Även här hade 
grannars klagomål ett finger med i spelet. Strax 
därpå kom en kalldusch från Debaser. Som om det 
inte vore nog att de tvingats bort från både Slus-
sen och Medborgarplatsen hade de nu fått besked 
om att de kanske inte skulle få vara kvar i sin lo-
kal vid Hornstulls strand. En bit av gatan ovanför 
klubben skulle rustas upp, och enligt dem själva 
erbjöd Stockholms stad varken en ersättningslo-
kal eller en försäkran om återinflytt efter avslutat 
vägarbete. Samtidigt meddelade även Kraken i 
Slakthusområdet att de blir uppsagda och Kafé 44 
berättade om oron inför ett närliggande bostads-
bygge som de misstänker kan komma att hota 
verksamheten. Vid det här laget var det många 
som undrade: vad är det egentligen som händer?

”SVERIGES POLITIK LIGGER LÅNGT EFTER”
Joppe Pihlgren är verksamhetsledare på Svensk 
Live, en organisation som arbetar aktivt för att 
stärka en levande livescen i Sverige. Han är mycket 
kritisk till den utveckling vi nu ser i Stockholm, och 
menar att nedläggningarna har en större inverkan 
på staden än vad många verkar förstå.

– Stockholm blir en tråkig stad, det blir tomt och 
innehållslöst. Man måste förstå livemusikens bety-
delse och vad den bidrar med. Det är en viktig del 
av kulturen som dels bidrar med kultur i sig själv, 
men också med besöksnäring, arbetstillfällen för 
artister, internationellt utbyte och skatteintäkter, 
säger Joppe Pihlgren.

Han menar att det finns en uppsjö av olika åt-
gärder som politikerna i Stockholms stad skulle 
kunna vidta för att bryta den negativa spiralen.

– I Debasers fall hade man kunnat göra på ett 
annat sätt. En snabb renovering, en ersättnings-
lokal eller en ambulerande lokal, till exempel. Det 
finns både tillfälliga och permanenta lösningar.

I många andra europeiska länder har livemusiken 
en helt annan status. Joppe Pihlgren jämför Sveri-
ges förhållningssätt med Norges och Danmarks och 
beskriver det som ”natt och dag”. I Frankrike är det 
vanligt att de boende redan vid kontraktsskrivning-
en får godkänna ett visst ljud från närliggande ba-
rer, scener och övriga verksamheter. Och i London 
finns det en lagstiftning som skyddar klubbarna, 
vilket gör att klagande grannar inte har makten att 
stänga ner dem även om någon störs.

– Sveriges politik för att främja livemusik ligger 
långt efter, oavsett om det är på statlig, kommunal 
eller regional nivå.

”DE KAN DRA ÅT HELVETE”
Kafé 44 är ett av de ställen som figurerat i debat-
ten, men som ännu inte står inför ett konkret ned-
läggningshot. När de fick höra att skolan mittemot 

lokalen skulle byggas om till bostadsrätter var de 
snabba med att överklaga. En del menar att rap-
porterna kring deras situation varit alarmistiska – 
inget hade ju trots allt hänt än – men vad säger det 
om stadens syn på kultur när ägare och arrangörer 
känner sig nödgade att motsätta sig närliggande 
byggprojekt? Vad vittnar det om för kulturpolitiskt 
klimat? Kafé 44-profilen Bengtson är både upp-
rörd och orolig inför vad som väntar i framtiden.

– Det är klart att grannar gillar att klaga, bara titta 
på den här stan. Vi har hållit på att jiddra med över-
klagan till höger och vänster, men vi har ingenting 
att säga till om.

Redan nu ligger det ett flertal bostäder i kvarteret 
runt Kafé 44, och hittills har det aldrig varit något 
problem med klagomål. Något som talar till kaféets 
fördel är att deras spelningar aldrig håller på längre 

än till 22.00, vilket gör att de ”har lagen på sin sida”, 
som Bengtson uttrycker det. 2020 firar verksamhe-
ten 30 år och de har inga planer på att anpassa sig 
efter den nya bebyggelsen.

– De kan dra åt helvete, vi fortsätter som van-
ligt. Ska vi rätta oss efter några idioter bara för att 
de bygger bostadsrätter? Vi ska ställa till det så 
mycket som möjligt för dem, säger Bengtson.

ALLMÄNHETEN PROTESTERAR
Och det är inte bara klubbarna själva som känner 
så här. I maj 2019 startade kompositören Jonas 
Valfridsson en Facebooksida vid namn ”Stock-
holms kulturliv ska inte tystna”, som är ett politiskt 
obundet upprop där privatpersoner gemensamt 
protesterar mot den nuvarande utvecklingen på 
Stockholms kulturscen. Redan första veckan kom 
sidan upp i mer än 7 500 följare.

– Jag tror att det fanns ett uppdämt behov av 
att gå samman. Ingen skyddar kulturens intressen, 
vilket är helt absurt. Man försvarar bostäder, sikt-
linjer och mycket annat i staden, och i sådana si-
tuationer tas det massa hänsyn. Men när det gäller 
en kulturinstitution som Debaser finns det ingen 
som skyddar, säger Jonas.

Tanken är att sprida kunskap och information 
om situationen, men också att agera på andra sätt.

– Många av medlemmarna har kommit med kon-
kreta förslag på lösningar. Till exempel menar vissa 
att riktlinjerna används fel, de är inte ämnade att 
mäta ljudnivåer vid konserter eller från förskolor.

Han menar att de svenska reglerna säger något 
om samhällets attityd gentemot kulturen i stort, 
och även han jämför med hur situationen ser ut 
i andra länder.

– I exempelvis Amsterdam och London råder en 
etableringsprincip som innebär att inflyttade inte kan 
klaga. Man måste ju själv ta ansvar för vilket område 
man flyttar till. Det måste till en policyförändring.

SÅ GÅR BEDÖMNINGEN TILL
Men vad är det för lagar och regler som måste 
ändras? Var i beslutskedjan finner vi den felande 
länken? Missnöjda grannar är ett ganska kompli-
cerat problem. När någon som bor i närheten av 
en klubb- eller scenlokal anmäler verksamheten 
för störande ljud påbörjas en process i flera steg. 
Anmälan om bullerstörning går att göra direkt på 
Stockholms stads hemsida, där den sedan skickas 
vidare till Miljöförvaltningen. De informerar i sin 
tur verksamheten om klagomålet, som får möj-
lighet att göra något åt problemet. Om störning-
arna kvarstår kan miljöförvaltningen ställa krav på 
utredning och åtgärder, och i samband med det 
brukar man mäta bullernivån i de berörda bostä-
derna. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden 
för utomhusmiljöer och Folkhälsomyndigheten 
för inomhusmiljöer – och det är i regel dessa som 
avgör om en verksamhet låter för mycket.

– Riktvärdena togs fram i mitten av 90-talet 
och då tittade man helt enkelt på det som fanns 
inom forskningen. Det gjordes en bedömning 
kring vilka nivåer man bör eftersträva, och när det 
exempelvis är högre risk för störningar och störd 
nattsömn, säger Patrik Hultstrand, utredare vid 
Folkhälsomyndigheten.

Att det är just riktvärden och inte gränsvärden 
innebär att tolkningen är något mjukare och att 
det finns utrymme för ett visst mått av flexibili-
tet. Kommunen använder värdena som underlag, 
men gör en separat bedömning i varje enskilt fall. 
Om ljudnivån anses vara för hög ställer kommu-
nen krav på åtgärder och gör därefter en så kallad 
rimlighetsavvägning. Den innebär att nyttan av 
skyddsåtgärderna jämförs med kostnaderna. Med 
andra ord, kraven som ställs ska vara miljömässigt 
motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. Det 
finns dock konkreta siffror att förhålla sig till.  

– När det gäller musikbuller bör det inte över-
skrida 25 decibel i bostäderna, då kan kommunen 
bedöma att det finns en risk för människors hälsa. 
Men då måste det vara tillräckligt omfattande och 
ett återkommande problem.

”STADEN MÅSTE FÅ LEVA ÄVEN EFTER KLOCKAN 22”
Således är det svårt att säga exakt var problemet 
ligger. Eftersom det är kommunen som tillämpar 
riktvärdena och ställer krav på olika åtgärder är 
det på sätt och vis de som har makten. Samtidigt 
är de skyldiga att följa de riktlinjer som finns, och 
säkerställa en trygg miljö där kommunens invå-
nare inte kommer till skada. Miljöförvaltningen i 
Stockholms stad låter hälsa att ”krav om att stänga 
verksamheter aldrig ställs av miljöförvaltningen 
under handläggning av bullerklagomål”, och att 
kraven från deras sida först och främst handlar 
om utredningar och förslag på åtgärder. Ändå blir 
konsekvensen att flera välbesökta klubbar stänger 
ner. Varför? Klart står i alla fall att var och en som 
bor och lever i Sverige kan nyttja sin demokratiska 
rätt till att opinionsbilda. Precis som Jonas Valfrids-
son gjort med sitt Facebook-upprop.

– Det är en stor brist inom kulturpolitiken att 
den inte är förankrad i vad folk tycker är viktigt. 
Staden måste få leva även efter klockan 22. Vi 
måste fråga oss vad vi vill ha för stad i framtiden. 
Det är vår stad också. 

KLUBBDÖDEN 
– HOTET MOT 
VÅRA 
LIVESCENER

” S v e r i g e s 
p o l i t i k  f ö r 
a t t  f r ä m j a 
l i v e m u s i k 

l i g g e r  l å n g t 
e f t e r,  o a v s e t t 

o m  d e t  ä r 
p å  s t a t l i g t , 

k o m m u n a l  e l l e r 
r e g i o n a l  n i v å . ”
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 et var en eldsjäl, en som var säker på sin 
sak och som med två rapporter i handen 
utmanade mig. Samtidigt som jag fick 

presenterat fakta på ett sätt jag förstod insåg jag 
att här har vi i politiken missat något. Så beskriver 
Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden i 
Västra Götalandsregionen starten på ett engage-
mang för en scen han själv inte säger sig ha myck-
et naturlig kontakt med. 

Conny är en trogen konsertbesökare men pri-
märt till klassisk musik och möter i sin roll som kul-
turpolitiker främst musikutövare inom opera och 
klassisk musik. Så genrer som pop, rock, hiphop 
etc, är inte en känd arena eller något han har en 
naturlig kontakt med. Jag fick möjlighet att prata 
med Conny om regional utveckling, arrangörer 
och framtiden för Västra Götalandsregionens li-
vescener. Efter den inledande beskrivningen av 
starten på engagemanget och relationen till mu-
sik kastade vi oss in på de mer handfasta frågorna.

Vilken roll spelar livemusiken för regionen och 
lokalsamhället?

– Mycket musik blir en identitetsbärare och pu-
bliken identifierar sig med sin genre. Det görs väl-
digt mycket lokala ansträngningar i regionen. Det 
har skett en utveckling av flera festivaler på kort 
tid och det är många arrangörer även utanför stä-
derna. Som jag ser det kan det struktureras i fyra 
delar. Först har vi banden och artisterna, för dem 
kan studieförbunden möjliggöra med bland annat 
replokaler. Så har vi arrangörerna, och nätverk av 
arrangörer. För dem erbjuder bland annat Kultur-
Ungdom arrangörsutveckling. Sen har vi scenerna 
med olika miljöer och sammanhang. Slutligen 
exportkontor och här har vi Westside Music Swe-
den som på kort tid nått ut och som presenterar 
okända band som har en liten, men viktig publik 
och är välkända inom sin genre.

”DEMOKRATI OCH SAMHÄLLSANSVAR” 
Conny lyfter hur det är i Skövde där han bor, men 
även runt om i regionen. Där finns massor av eld-
själar som arrangerar festivaler och konserter, men 
som får väldigt lite stöd till sitt arbete och som har 
behov av att komma in i ett sammanhang, ett nät-
verk för utbyte samt få bekräftelse på att de fyller 
ett kulturpolitiskt syfte. Han betonar att arrang-
örskap är något som i hög grad görs i ett socialt 
sammanhang och att många arrangörer är orga-
niserade i en förening och lär sig därför mycket 
mer än bara att arrangera. Som att ta hänsyn, om 
demokrati och ta samhällsansvar. Här är kärnan, 
och den viktigaste byggklossen för framtiden – 
samhällsansvar.

– Genom att civilsamhället förverkligar en dröm, 
till exempel en festival så är de med och tar sam-
hällsansvar och utvecklar samhället, fortsätter 
Conny. När vi gör det tillsammans och samhälls-
ansvaret genomsyrar allt så är det svårt att inte ha 
med social och ekologisk hållbarhet.

Det stannar dock inte hos arrangörerna, för det 
Conny beskriver är en organism med flera delar 
som lever och verkar i symbios. Musiken är den 
gemensamma faktorn, menar han, som möjliggör 
delaktighet för många olika arbetsgrupper. Han 
nämner teknik, ljud, ljus och kombinationen med 
bild och video. 

– Musik och arrangemang erbjuder många olika 
arbetsgrupper en meningsfull sysselsättning med 
möjlighet att bygga en gemenskap och skapa rela-
tioner som består även utanför det enskilda even-
tet, eller arrangörs-sammanhanget.

1 MILJON KRONOR TILL ATT 
UTREDA ARRANGÖRERS BEHOV 
Vårt samtal glider in på den förstudie, ”KICK”, som 
genomförs i regionen och där det avsatts 1 miljon 
kronor för att utreda och analysera det behov som 
finns hos arrangörerna. En del av förstudien förde-
las även ut som bidrag. Conny berättar att det har 
redan vid första ansökningsomgången kommit in 
många ansökningar, betydligt fler än förväntat. 
Det visar på att det finns ett sug från arrangörerna 
att komma in i systemet och därmed bli bekräf-
tade att de fyller en funktion kulturpolitiskt. 

Han berättar vidare att inom bildkonsten har 
det byggts upp ett nätverk i regionen och det 
samma behövs på arrangörssidan. 

– Hur det kan se ut får framtiden visa, men att 
komma samman, mötas, utbyta erfarenheter och 
kunskap, jämföra och hjälpas åt – där är kärnan i 
vad vi vill göra. Men vi vill och ska inte lägga oss 
i vad arrangörerna vill göra utan skapa förutsätt-
ningarna för att de kan göra det de gör med schys-
sta villkor för alla involverade. Det vill säga att det 
skrivs okej avtal och betalas ut riktiga gager. Och 
att de som är etablerade får betalt för det de gör 
som professionella. Nu genomförs en seriös för-
studie, det är inget unikt för vår region utan bland 
annat Dalarna är redan igång. Men vi sticker ut 
hakan.

Jag undrar naturligtvis hur Conny ser på fram-
tiden och ber honom beskriva hur han ser på 
förändring och utveckling. Samt vilken hans fram-
tidsvision är utifrån tidsperspektivet i hans pågå-
ende mandatperiod. 

– Vi sätter vissa ord. Vi är en filmregion och vill 
bli en designregion. Vi är även en musikregion, och 
att kunna bli en festivalregion lockar. Inte bara för 
musik utan större event där människor kan komma 
samman och mötas i samband med ett tema. Till ex-
empel innehåller Matfestivalen i Skövde även musik 
och lokala band, och ett annat exempel är SpeedAr-
tDesign i Mariestad (ett event som kombinerar 
konst i bred bemärkelse och motorsport reds.anm.) 
För oss är stad och land viktigt, att inte bara satsa på 
staden, utan att främja nätverket av små och mindre 
festivaler i regionen och sätta dem samman så de 
ingår i ett större nätverk. Kultur ger en attraktivitet, 
och anledning till besök. När det blir fler besökare är 
det positivt för besöksnäringen. Så evenemang ger 
något positivt som många andra näringar drar nytta 
av. Näring föder näring.

”DET ÄR VIKTIGT ATT BYGGA IN 
KULTUR FRÅN STARTEN”
Detta leder mig in på min nästa fråga som jag vill 
ställa till Conny, nämligen hur han ser på de ned-
läggningar av klubbar och scener som lyfts i media 
den senaste tiden, och hur han ser att vi kan und-
vika att få stadskärnor som ligger öde kvälls- och 
nattetid.

– Här är utredningen om det horisontella kul-
turhuset på området Masthuggskajen i Göteborg 
ett bra exempel på hur det kan undvikas. Där är 
tanken att bygga in kultur i många hus som är kon-
torshus dagtid och sen är övergivna efter klockan 
18. Där kan affärsmässiga rörelser fungera i sym-
bios. Det är viktigt att bygga in kultur från starten 
vid nybyggnation. Andra exempel är kombinatio-
nen med mat där kulturinslag blir en del av restau-
ranger och krogar, och där bildkonsten redan tagit 
sig in på olika sätt.

Nu talar vi nybyggnation där det byggs in från 
starten, men hur ser du på redan befintlig bebyg-

gelse och scener som redan finns och funnits ett 
bra tag?

– Det måste man tåla om man flyttar in. Vill man 
ha en stadskärna som har en puls som lever måste 
man ha politiska försvarare av det. Ska man bara 
ta hänsyn till dem som vill ha tyst behöver man 
bygga annorlunda. Lokaler som erbjuder klubbar 
och livemusik, de måste också få finnas. Det är 
samma som om har vi investerat i en trafikled, så 
ska den även användas på kvällstid och helger, det 
är detsamma med scener och livemusik.

En klockren jämförelse, vilket leder mig in på 
den nya kulturstrategi och kulturplan som Västra 
Götalandsregionen tagit fram. I den lyfts arrangö-
rerna konkret samt praktiskt och utgör en del av 
just den kulturella men även sociala infrastruktu-
ren i regionen. Jag frågar Conny om han kan säga 
ett par ord om det och vilken roll han förväntar sig 
att dokumenten kommer att spela framöver.

– Styrdokument är viktiga, men det gäller att 
levandegöra dem. Vi har 49 kommuner, och det 
kommer behövas att vi påminner dem. Sen hur du 
än definierar kultur så är den alltid lokal och ge-
nomförs på kommunnivå. Vad vi vill åstadkomma 
de närmaste åren det är platsspecifikt. Och det är 
människorna som brinner lokalt, eldsjälarna som 
i praktiken kan genomföra det till exempel lokal-
hållare, kommunerna och privata aktörer. Där be-
höver vi även påminna om vikten av att använda 
lokaler som är skattefinansierade från början. Det 
finns ju ett antal scener, såsom fritidsgårdar, kul-
turhus och folkparker. Så en kombination av lokalt, 
regionalt och civilsamhället.

”KULTUR TILLFÖR LIVSKVALITET” 
Innan vi avslutar vill jag få med en till fråga om 
den pågående förstudien, visionen med denna 
och hållbarheten och frågar Conny vilka hinder 
han ser för en arrangörsrik och levande Västra Gö-
talandsregion.

– Det finns en hotbild mot all kultur idag. Det 
ifrågasätts om det är en del av kärnverksamheten 
jämte skola, vård och omsorg. Kultur tillför livs-
kvalitet och vi behöver även vårda denna del. När 
det blir tuffare ekonomiskt då blir det en kamp 
om vad som ska prioriteras. Kultur kräver ett skat-
tefinansierat stöd, inte den del som verkar under 
marknadsvillkor, men den som ej har finansiering. 
Den har ett värde och behöver stöd.

Att prata med Conny är inspirerande och upp-
lyftande. Det är tydligt att han är en person som 
likt en arrangerande eldsjäl drivs av en insikt om 
att en levande region kräver ett levande kulturliv, 
en mångfald av arrangörer inom alla genrer och 
konstformer. Och att han tillsammans med sina 
kollegor har möjligheterna att skapa de mest opti-
mala förutsättningarna för detta. Innan vi avslutar 
ställer jag därför frågan vad hans personliga mo-
tivation är till att vara en så drivande kraft för att 
förstudien genomförs och därmed hans kamp för 
livemusikens framtid. 

– När man möter människor som är fyllda av en-
ergi och har en sådan drivkraft, då är man som po-
litiker skyldig att ta tillvara på detta. Den här typen 
av engagemang, att det kommer underifrån och 
upp, det gillar jag. När du möter människor som sä-
ger att detta är till nytta och gagn för samhället, då 
ska man lyssna. Människor som lyfter att musikge-
nrer behandlats ojämlikt och som dessutom gjort 
utredningar som är skrivna på vårt språk. Med kun-
skap följer ansvar och vi måste agera utifrån det 
ansvaret, det kan man inte blunda för.

D



 msterdam är en av de städer som anam-
mat konceptet ’nattborgmästare.’ En natt-
borgmästare fungerar som en länk mellan 

stadens politiker, medborgare och entreprenörer 
i frågor kopplade till det nattliga kulturlivet. Se-
dan 2018 innehar Shamiro van der Geld titeln som 
Amsterdams nachtburgemeester, men det är inte 
riktigt som titeln antyder. 

– Vi är en ideell organisation så vi är inte en del 
av myndigheterna, men vi har en väldigt bra rela-
tion med dem. När de behöver råd vänder de sig 
till oss och vi bjuds in till de flesta möten de anord-
nar om frågor som rör kultur- och nattlivet, berät-
tar Shamiro van der Geld. 

– Vårt uppdrag är att skapa ett inkluderande 
nattliv. Vi kopplar samman människor och företag 
genom att bland annat anordna rundabordssam-
tal och vägleder Amsterdams politiker i frågor som 
rör nattlivet. Vi är även väldigt bra på att hålla koll 
på trender; vad som händer på natten i städerna 
runt omkring oss, och även i sociala frågor såsom 
rasism och liknande. En bra sak med att vi är ide-
ella är att vi är helt fria att kritisera regeringen om 
det är något vi inte håller med om. 

Amsterdams nachtburgemeester har funnits se-
dan 2003 men enligt Shamiro van der Geld tog det 
ett tag innan de etablerade det förtroendet de har 
hos stadens politiker idag. 

– Det tog ett par år innan de verkligen tog oss på 
allvar, för nattlivet ses alltid som något som bara 
orsakar problem med oljud och alkohol och dro-
ger. Vi förändrade den idén genom att även prata 
om nattlivet ur ett mer kulturellt perspektiv, men 
även ur ett ekonomiskt. Då insåg de att ett levande 
nattliv är viktigt för en blomstrande stad, vilket är 
anledningen till att vi fortfarande diskuterar. Vi 
jobbar mot samma mål, ett blomstrande Amster-
dam. Om du tittar tillbaka på hur Amsterdam såg 
ut 2003, så var det inte alls en lika attraktiv stad. 
Nu blomstrar verkligen de kreativa industrierna! 
För när en stad har ett levande nattliv attraherar 
den fler unga kreativa personer, vilket skapar en 
mer innovativ och kreativ stad över tid. 

Amsterdam är dock inget undantag, även där 
finns problemet med livescener och klubbar som 
tvingas stänga på grund av klagande grannar.  

– Vi hade stora problem med det för ett par år 
sedan när det dök upp nya klubbar och en del 
tvingades stänga. Men vi har arbetat med att 
skapa en bättre dialog mellan grannar, klubbä-
gare och politiker. Vilket bidragit till en mer öm-
sesidig förståelse som är väldigt viktig. Grannarna 
har större förståelse för att en musikscen är en del 
av kulturen i en stad, och en del av grannskapet. 
Ibland är det viktigt att påminna de boende om att 
klubbarna faktiskt alltid varit en del av området. 
Jag tror det viktigaste är att man för en dialog för 
att lösa problemen. Att man jobbar tillsammans 
för att skapa en bättre atmosfär för alla. Och hittar 
en bra balans mellan musik, nöjen och det vardag-
liga livet i en storstad. 

POLITIKER MÅSTE INSE VIKTEN AV MINDRE STÄLLEN 
Men trots en större förståelse och kompromisser 
så är problemet fortfarande aktuellt. Speciellt ef-
tersom Amsterdam är en liten, men snabbt växan-
de stad. I vissa fall måste klubbar och venues göra 
plats för bostäder eller investera i bättre ljudisole-
ring för att kunna fortsätta sin verksamhet, något 
som är väldigt kostsamt och många tvingas därför 
att stänga ned. Den enda lösningen där menar Van 
der Geld är att regering måste gå in och hjälpa till, 
något som till exempel gjorts i Berlin.

– Vi måste prata om de stora förlusterna i att 
mista sådana här ställen. Jag tror de flesta politiker 
är medvetna om effekten av att Operahuset skulle 
stänga, men de är inte alltid medvetna om vikten 
av de mindre ställena. 

För att få politiker att inse vikten av den typen 
av ställen tar Amsterdams nachtburgemeester 
därför med sig politikerna ut till klubbarna för att 
visa vad som faktiskt  händer där. 

– De får se att det växer fram en massa talanger 
och kraften i ”do it yourself” som ligger bakom 
mycket av det här. Många skapar och driver sina 
ställen helt själva utan finansiering från storbanker 

eller liknande. Det är väldigt kreativt och innova-
tivt. När man visar dem allt det här blir det också 
lättare att be om finansiering för att skydda scener 
och klubbar. Det är fortfarande en lång väg att gå, 
men jag har en känsla av att de får mer och mer 
förståelse för förlusterna när den typen av ställen 
tvingas stänga.  

– Det är så viktigt med ett levande nattliv. Inte 
bara ur ett ekonomiskt perspektiv utan även ur ett 
kulturellt perspektiv. Natten är en plats för inno-
vationer och experiment och en viktig plats för 
människor att mötas på, och även lära känna sig 
själva. I slutändan handlar det bara om att, har du 
ett levande nattliv får du en intressant stad. Vilket 
kommer locka massor av nya, unga, kreativa per-
soner. Vi ser det överallt; där nattlivet blomstrar 
gör även staden det. 

”DÄR NATTLIVET 
BLOMSTRAR GÖR 
ÄVEN STADEN DET”

ORD: CAMILLA JOHANSSON FOTO: ALEXANDER-POPOV ON UNSPLASH

SVERIGE SOM MUSIKNATION HÅLLER LÅNGSAMT PÅ ATT BEGÅ ETT UTDRAGET 
SJÄLVMORD … MEN HUR SER DET UT I RESTEN AV EUROPA? PROBLEMEN 
FINNS SJÄLVKLART PÅ FLER PLATSER MEN MÅNGA STÄDER HAR SAMTIDIGT 
INSETT VIKTEN AV ETT LEVANDE KULTUR- OCH NATTLIV. 

A
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VAD KAN VI GÖRA?    
– Det första man måste 

göra är att förena sig. Bilda 
ett kollektiv med alla in-

blandade, klubbägare och 
besökare. Det gäller det att 
få med sig så många som 

möjligt och utifrån det 
skriva ett öppet brev eller 
ett manifest för att visa på 
stödet från alla. Sedan får 
man visa upp en plan över 
vad det är man vill. Skriv 

ner ambitionen – vad är det 
man vill göra, vad är målet 

och hur kommer vi dit? 
Det var så vi började här i 
Amsterdam. Vi skapade en 
vision som vi visade för po-
litikerna. Vi förklarade vad 
vi ville göra och att vi hade 

stöd från besökarna.



” N ä r  e n 

s t a d  h a r  e t t 

l e v a n d e  n a t t l i v 

a t t r a h e r a r 

d e n  f l e r  u n g a 

k r e a t i v a 

p e r s o n e r ”
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 n nattborgmästare är bara ett exempel på åtgärder som 
tillämpas i andra länder för att främja kultur- och nattli-
vet. I Berlin, en stad som många i första hand förknippar 

med just ett levande nattliv har man tagit det ytterligare ett steg. 
Där får nämligen klubbar ekonomisk hjälp från regeringen. 2018 
avsattes en miljon euro till ett noise protection-program, genom 
vilket klubbägare kan få bidrag för att ljudisolera och på så vis 
minska klagomål från grannar. Att regeringen satsar så pass 
mycket på klubb- och nattlivet är dock inte svårt att förstå om 
man ser till de ekonomiska vinsterna. En undersökning gjord av 
Berlin Club Commission visar att Berlins nattklubbar lockade 3 
miljoner turister till staden och drog in hela 1.48 miljarder euros 
förra året. Och dessutom försåg över 9000 personer med arbete. 
Att Berlin gått i denna positiva riktning är mycket tack Berlin 
Club Commission, en organisation som likt Amsterdams nacht-
burgemeester arbetar för skydda och främja klubblivet och föra 
dess talan till politiker. Det var bland annat tack vare dem som 
noise protection-programmet upprättades. 

LAGSTIFTA FÖR KULTUREN
Chansen att den svenska regeringen skulle avsätta cirka 10 
miljarder kronor till våra livescener och klubbar är idag un-
gefär lika med noll. Men det finns andra sätt att främja den 
här typen av kultur på än genom ekonomiska bidrag. För 
trots Berlins ekonomiska framgångsklubbsaga kvarstår ändå 
det största problemet; gentrifiering. När nya bostadsområ-
den växer fram och ett område gentrifieras handlar det ofta 
om fler saker än störande ljudvolymer, och det spelar därför 
ingen roll hur mycket pengar man lägger på att ljudisolera. I 
London hjälper man istället klubbar genom en lagstiftning. 
Principen kallas Agent of Change och innebär helt enkelt 
att personen eller företaget som flyttar in (och bidrar till för-
ändring) i området ansvarar för att lösa eventuella problem. 
Nyinflyttade grannar har på så vis ingen makt att stänga ner 
en musikvenue oavsett hur mycket de störs. Och lagen gäller 
även åt andra hållet, det vill säga om en klubb flyttar in i ett 
redan bebott område bär de ett större ansvar. 

EKONOMISKA 
BIDRAG 

ELLER LAGSTIFTNING?
ORD: CAMILLA JOHANSSON FOTO: SARTHAK NAVJIVAN ON UNSPLASH
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Swisha valfritt belopp till 123 000 4663
Din gåva räddar liv i katastrofer.

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Svenska Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas.  
Läs mer på redcross.se/personligintegritet

VAR MED OCH 
RÄDDA LIV

Just nu kämpar en pojke under rasmassorna som nyss var
 hans hem. En mamma försöker få maten att räcka och en flicka 
på flykt söker värme och skydd för natten. Världen över kämpar

 människor som drabbats av en katastrof för att överleva.
 Du kan vara med och rädda liv.
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” D e t  f i n n s 

f o r t f a r a n d e  l ä n d e r 

d ä r  l i v e m u s i k 

i n t e  i n k l u d e r a s 

i  k u l t u r p o l i t i k e n 

u t a n  b a r a  s e s 

s o m  p r i v a t a 

n ö j e s p l a t s e r ”
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 usic Is Not Noise kan ses som en replik på rapporten ”Environme-
ntal Noise Guidelines for the European Region”, som publicera-
des av Världshälsoorganisationen (WHO) i oktober 2018. I rap-

porten presenterades nya riktvärden gällande ljud- och bullernivåer, man 
undersökte de vanligaste källorna till buller såsom väg- och flygtrafik, indu-
strier och byggnadsarbeten men även vad de benämner som ”fritidsbuller”. 

Dit inkluderas bland annat livemusik och nattklubbar, en 
kategorisering Live DMA menar är felaktig då musik 

inte bör ses som oljud. 
– Det var viktigt för oss att göra anspråk 

på att musik inte är oljud. Musik är i första 
hand kultur och bör inte ses som en källa 
till buller och oljud, säger Audrey Guerre, 
samordnare på Live DMA om syftet med 
rapporten ”Music Is Not Noise.” 

– Vi ville starta en dialog, speciellt 
med WHO, för att kunna diskutera den 

nuvarande situationen för spelställen 
och klubbar i Europa och säkerställa att 

deras rekommendationer och riktlinjer 
inte skadar sektorn. Det funkade ganska bra, 

vi hade några möten med WHO och de håller 
just nu på att förbereda standarder under temat 

”Make listening safe” för 2021 och Live DMA är med och 
förhandlar i frågan. Vi vill arbeta tillsammans hand i hand för att komma 
fram till säkra regler kring ljudnivåer och stötta arrangörer och klubbar istäl-
let för att ställa fler och hårdare krav på dem. 

”REGLERNA TAR INTE HÄNSYN TILL MUSIKENS MÅNGFALD”
Music Is Not Noise har översatts till sex språk för att både kunna användas 
på en internationell nivå som med WHO, men den ska även fungera på 
en nationell och lokal nivå. Rapporten visar på flera aspekter av frågan 
och ett av de främsta argumenten handlar om yttrandefrihet. I rapporten 
skriver man: ”Ytterligare ljudregler skulle särskilt äventyra konstnärlig frihet 
och mångfalden av vissa musikgenrer där ljudnivån är en integrerad del av 
den konstnärliga friheten, uppträdandet och liveupplevelsen. Publiken ska 
ha friheten att göra individuella informerade val att uppleva musik utan 
begränsningar, vare sig det rör sig om industriell techno, hårdrock, orkes-
termusik, drone, grime eller någon annan form av konstnärligt musikaliskt 
uttryck.” 

– De nya reglerna tar inte hänsyn till musikens mångfald. En blåsorkester 
eller metalkonsert låter självklart mer än en ensam singer-songwriter med 
gitarr, men alla ska ha samma rätt att uttrycka sig genom sin musik. Men 
när klubbar och arrangörer möter hårdare motstånd och regler stramas åt 
finns risken att de blir mer selektiva i sina bokningar. Och i länder där det 
inte finns så mycket regler för ljudnivåer är det oftast polisen som reglerar 
det, vilket ju kan vara subjektivt, säger Audrey. Att lokala poliser reglerar 
vilken ljudnivå som är okej eller inte slår inte sällan hårdast mot alternativa 
underground-scener, och risken finns att poliser använder höga ljudvoly-
mer som en anledning att stänga ned ställen de inte gillar i sina städer och 
på så vis kontrollerar de kultur- och nattlivet. 

”VI BEHÖVER DE HÄR PLATSERNA FÖR ATT KUNNA FLY FRÅN VERKLIGHETEN LITE”
Ett annat viktigt mål med Live DMAs rapport är att framhäva klubbar och spel-
ställens betydelse i det kulturella ekosystemet, och det faktum att musik inte 
bara är nöje och underhållning utan har ett större kulturellt och socialt värde. 

–  Det finns fortfarande länder där livemusik inte inkluderas i kulturpoli-
tiken utan bara ses som privata nöjesplatser. Många av de ställen vi repre-
senterar spelar en väldigt viktigt roll i hela musikkedjan, speciellt de mindre 
liveklubbarna. Det är där artister startar sina karriärer och bygger sin publik. 
Det är viktiga platser där människor ska kunna uttrycka sig genom musik, 
både som musiker och som musiklyssnare. Och det är viktigt för utveck-
lingen och varaktigheten av hela branschen, om det inte finns ställen för 
artister att börja på kommer de aldrig kunna växa. 

Audrey berättar vidare om vikten av den här typen av platser för männis-
kors självförverkligande och våra sociala relationer. Speciellt nu, i en tid då 
många upplever att vi blir mer och mer individualistiska.

– Att det finns sådana här mindre ställen där människor kan skapa sig en 
egen identitet och möta andra är väldigt viktigt. Bara att vara tillsammans 
med andra. Livemusik har alltid varit en social upplevelse. Jag tror att vi be-
höver de här platserna för att kunna fly från verkligheten lite. 

Att publicera rapporter som ”Music Is Not Noise” och föra informations-
kampanjer är ett av många sätt Live DMA arbetar på för att upplysa med-
borgare och politiker om situationen. Ett annat sätt är genom evenemanget 
Open Club Day – ett intiativ menat att stärka relationen mellan spelställen 
och grannar samt öka medvetenheten hos politiker. Under Open Club Day 
öppnar klubbar upp dagtid så att grannar och folk som vanligtvis inte besö-
ker stället ska få möjlighet att få en inblick i verksamheten och på så vis för-
hoppningsvis ta större hänsyn till varandra. För ju mer involverad en besluts-
fattare är i livescenen desto bättre blir dialogen mellan dem och klubbarna. 

M
ORD: CAMILLA JOHANSSON FOTO: ALEXANDER-POPOV ON UNSPLASH

LIVE DMA ÄR ETT EUROPEISKT NÄTVERK SOM REPRESENTERAR ÖVER 3000 SPELSTÄLLEN, KLUBBAR OCH 
FESTIVALER I 15 OLIKA LÄNDER. DERAS UPPDRAG ÄR ATT UTVECKLA OCH  FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA 
FÖR LIVEMUSIKEN SAMT FRÄMJA KULTURELL, SOCIAL OCH EKONOMISK MÅNGFALD. UNDER 2019 
PRESENTERADE LIVE DMA EN RAPPORT UNDER RUBRIKEN ”MUSIC IS NOT NOISE” –  ETT DOKUMENT 
ÄMNAT ATT GE VÄGLEDNING I RELATIONEN MELLAN LIVEMUSIK OCH STADSPOLITIK. 

MUSIC IS NOT NOISE 
LIVE DMA
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taktpinnen för förstudien håller Studiefrämjandet Väst som tillsammans 
med Svensk Live, Svensk Live – Unga arrangörsnätverket, KulturUng-
dom, Kultur i Väst och Westside Music Sweden leder satsningen. Fram 

till februari 2020 har gruppen i uppdrag från regionen att kartlägga regionens 
arrangörer, experimentera med nya former för riktat ekonomiskt stöd till ar-
rangörer och utreda och analysera förutsättningarna för arrangörerna och 
deras behov. Kartläggningen ska ge en tydlig bild av förutsättningarna för ar-
rangörerna i regionen, från den lilla ideella föreningen till de största aktörerna. 
Genom det ekonomiska bidrag som delas ut prövas det att finna en form för 
ekonomiskt stöd som i så hög utsträckning som möjligt utgår direkt från ar-
rangörernas olika behov. Det är ett försök att hitta ett bra sätt att fördela bi-
drag till arrangörer som motiverar arrangörskapet och driver branschen som 
helhet framåt.

ETT VÄSTRA GÖTALAND SOM ERBJUDER UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR ARRANGÖRER
De erfarenheter, kunskap och insikter som kartläggningen ger, tillsammans 
med utvärdering av verksamhet möjliggjord med det ekonomiska stödet, ska 
slutligen ligga till grund för en utredande analys av vilka insatser som krävs 
för ett Västra Götaland som vårdar, värnar om och erbjuder utvecklingsmöj-
ligheter för arrangörer. Detta inkluderar även vilket eller vilka stödsystem som 
krävs för att arrangörerna i regionen skall fortleva och utvecklas samt att nya 
arrangörer ska tillkomma. 

Kort sagt ska förstudien ge en realistisk bild av situationen för arrangörer 
– från gräsrot till professionell, i regionen. Samt ta fram en handlingsplan och 
presentera ett förslag till strategi kring hur regionens aktörer, från politiker och 
tjänstepersoner till institutioner och arrangörer, på ett hållbart och utvecklan-
de sätt kan stödja och utveckla arrangörer.

LÄGGA GRUND FÖR NYA ARRANGÖRER OCH PLATSER FÖR LIVEMUSIK 
Bakom allt arbete med förstudien finns en vision om att den ska förstärka 
befintlig, men framför allt lägga grund för och inleda etablering av ny in-
frastruktur av och för arrangörer samt platser för livemusik i regionen. Ur 
ett arrangörsperspektiv innebär det bland anna att arrangörer ska slippa att 
oroa sig för att verksamheten ekonomiskt ska löpa runt. Men även att ett 
nätverk av arrangörer etableras i regionen som samverkar. Dels så att större 
akter kan erbjudas spelningar i regionen samt att band av olika storleksnivå 
kan erbjudas mindre turnéer i regionen, och dels att ett naturligt utbyte av 
resurser sker mellan länsövergripande aktörer, arrangörer och nationella 
samarbetspartners. Vidare att det finns lokaler anpassade för arrangemang 
i hela regionen och att det finns teknik att enkelt tillgå till ett rimligt pris för 
arrangörerna.  

Mer info om KICK hittar du på www.arrkick.se

KICK KARTLÄGGER SITUATIONEN FÖR 
ARRANGÖRER I VÄSTRA GÖTALAND 

DET HELA STARTADE FÖR ETT ÅR SEDAN. ETT MÖTE FÖR ATT SAMTALA KRING 
RAPPORTEN ”MAKTENS MUSIK 1.” DÄREFTER DISKUTERADES DET, SKREVS OCH 

FÖRBÄTTRADES. OCH 2019 STOD DET KLART ATT VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS 
KULTURNÄMND SATSAR EN MILJON KRONOR PÅ EN FÖRSTUDIE MED FOKUS PÅ 

ARRANGÖRERNA I REGIONEN.
ORD: MARITA ISAKSSON FOTO: JAY WENNINGTON ON UNSPLASH
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”ETT STÄLLE 
BYGGT AV 
FOLKET FÖR 
FOLKET”
MEDAN KLUBBDÖDEN DRAR FRAM LIKT PESTEN ÖVER LANDET FINNS 
DET DE SOM VÄLJER ATT INTE LÅTA SIG RUBBAS, MÄNNISKOR SOM 
CARLO EMME OCH HANS PLAN B. GENOM INNOVATIVA METODER 
OCH ENVISHET LYCKADES CARLO INTE BARA HÅLLA SIN KONSERTLOKAL 
ÖPPEN UTAN HAR ÄVEN LYCKATS EXPANDERA. VI BESTÄMDE OSS 
FÖR ATT PRATA MED UPPHOVSMANNEN TILL MALMÖS NYA IT-PLACE 
FÖR ATT SE VAD SOM LIGGER BAKOM SUCCÉN, KANSKE FINNS DET 
NÅGOT ANDRA ARRANGÖRER KAN DRA LÄRDOM AV.

ORD: GUSTAF RAMSBY FOTO: GIANLUCA LA BRUNA

PLAN B
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 ag skulle vilja säga att det som gör Plan B unikt är att vi byggt stället med 
våra egna händer, vi började egentligen bara med att hyra ett tomt rum, 
fixa byggmaterial och ljudutrustning och tog det därifrån. Jag kommer 

ihåg att till en början använde vi soffor vid scenkanten för att dämpa basen, 
det lät skit när vi började testa ljud men när sofforna kom på plats så lät det 
helt plötsligt grymt, så du förstår att vi verkligen gjorde allt själva. Jag tror 
att vad som gör det unikt är, att när man gör det själv finns det inga gränser. 
Bestämmer man bara sig för något så kan man göra det, du behöver inte vara 
en expert eller lärd inom ämnet du kan lära dig på vägen.

Vikten av att Plan B existerar på konsumentens begäran är något som är 
bärande för konceptet.

– Om plan B inte skulle existera av någon anledning så skulle de kunna öpp-
na ett eget. Har du bara en scen och ljud så kommer banden, band behöver en 
scen, förstår du vad jag menar?

”ETT JÄVLIGT COOLT VARDAGSRUM”
Carlo berättar vidare om något annat som skiljer Plan B från mängden, är de-
ras målsättningar och satsningar. Vid upprepade tillfällen under vårt samtal 
trycker Carlo på att Plan B drivs av en vision snarare än ett girigt jagande efter 
vinster. Verksamheten finns till för att band ska ha någonstans att spela och 
för att publiken som törstar efter livemusik ska kunna släcka den törsten. Att 
lokalen kanske inte är den mest estetiskt tilltalande är inte heller något som 
Carlo hymlar med, han förklarar att många andra ställen kanske har en bättre 
bar, skönare soffor och dyrare ljusteknik. Sådana ställen menar han däremot 
kan framstå som lite väl polerade, ställen som Plan B ska tillföra något annat 
till klubbkulturen. Tanken med många lokaler som den vi pratar om är att kon-
sumenten ska förkovra sig i sammanhanget, det handlar inte om att bara se 
ett band och gå hem, du som besökare ska känna dig som en del utav något. 
Carlo nämner mer än en gång att tankarna ska gå till ett ”jävligt coolt vardags-
rum” där band känner att de kan uttrycka sig och publiken kan känna sig som 
hemma, det ska inte spela så stor roll om en stol går sönder eller om en öl välts 
omkull, så länge alla beter sig och har roligt. Han tror att denna inställning får 
honom och hans kollegor att verka mer transparenta och jordnära. När jag ber 
Carlo kortfattat berätta om hur en nöjeslokal som Plan B kunde bygga ett så 
starkt varumärke och fortsätta att växa svarar han:

– Vi har byggt detta med egna händer, utan pengar och utan statliga bidrag, 
vi hade inget men vi slog ihop det vi kunde avvara, återanvände mycket och 
vi visade att vi var en verksamhet som brydde sig om banden. Så banden kom 
tillbaka och det blev en plats där vi kunde erbjuda runt 20 konserter om året.

Något som verkligen hjälpte var att alla drog sitt strå till stacken, banden 
såväl som publiken.

– Du kunde se gäster under kvällen som plockade burkar och skräp från gol-
vet och slänga dem i soptunnorna, det var fantastiskt. Nuförtiden ser det själv-
klart lite annorlunda ut men grejen för mig har alltid varit ett ställe byggt av 
folket för folket, det har aldrig varit en verksamhet som haft kommersiella mål 
eller vinst som drivkraft, mer ett sug på att gå ihop och få någonting att hända.

Verksamheten nu ser annorlunda ut från när ni startade, ni har tidigare kall-
lats för bland annat svartklubb, hur ser du på det?

– Vi har själva aldrig kallat oss för svartklubb eftersom det begreppet väck-
er så dåliga konnotationer. Men vi har kallats för svartklubb utav andra, det 
stämmer, just för att vår struktur liknade den som de verkliga svartklubbarna 
hade. Organisationer och gäng gömde sig ofta bakom kulturföreningar som 
våran, men vi har fungerat på ett annat sätt, vi var en medlemsklubb, det var 
också det vi kallade oss, du var tvungen att vara medlem för att komma in. 
Det var framförallt ett sätt för oss att hålla det säkert och nära, att alla kände 
varandra på insidan. Men också för att bygga nätverk och en nära relation till 
vår publik, men nej någon svartklubb har vi aldrig sett oss som.

Det kom en tid när ni fick kämpa för att hålla öppet under dessa premisser, 
vad var det som hände då?

– Det fanns politiker som pratade mycket om den här gatan och detta områ-
det för att det varit känt för kriminalitet. Så de uppmärksammade det faktumet 
för att fiska röster, för att framstå i god dager och se ut som att de gör något för 
att lösa kriminaliteten i Malmö. 

MYNDIGHETER KUNDE INTE LÄNGRE BLUNDA FÖR VERKSAMHETEN
Kriminaliteten just i Malmö har varit ett hett samtalsämne den senaste tiden 
och ibland menar Carlo att det kunde kännas som att politiker greppade efter 
halmstrån i sina ambitioner att stävja brottsligheten.

– De kom hit och började stänga ner lokaler, ställen som de tyckte verkade 
vara ”shady”. De använde sig av detta som en ursäkt för att ta sig in genom alla 
dörrar, det har absolut skett en upprensning och det slutade också med att vi 
drogs med i allt. Vi började prata med politikerna och försökte förklara att vi 

var ”the good guys”, vi tyckte inte att de 
borde komma och stänga ner något som 
var bra. Då fick vi höra att om det ska 
vara bra så måste det göras på rätt sätt.

Carlo förklarar att när de själva bör-
jade söka sig till politikerna och försökte 
dra uppmärksamhet till sin situation, 
följde ett pressuppbåd som innebar att 
polis och myndigheter inte längre kun-
de blunda för verksamheten. Även om 
uppmärksamheten i mångt och mycket 
hjälpt Plan B så var detta även ödesdi-
gert då de satte sig själva på kartan vil-
ket också ledde till att organisationen 
som tjänat på att ha verkat i skuggorna 
helt plötsligt granskades lite mer än vad 
som var önskvärt. För att uppfylla kom-
munen och myndigheternas krav skulle 
de behöva öppna för allmänheten, vilket 
betydde att arrangörsgruppens initiala 
vision sattes i gungning. Eftersom att 
det inte fanns någon ”quick-fix” på de 
påtalade problemen tvingades Plan B 
att under en tid stänga ner verksamhe-
ten på den första adressen.

Så hur viktiga var dessa tillstånd för 
att ni skulle kunna öppna dörrarna igen?

– Det finns två nivåer av tillstånd kan 
man säga, det första och dyraste är det 
du behöver för att köra konserter, för 
att kunna ha konserter så måste loka-
len certifieras som ett spelningsställe. 
Sen behöver du ett bygglov, vi ligger i 
ett industriområde och alla byggnader 
här har en slags industrilokals-kodning, 
lokalerna är inte riktigt gjorda för att 
man ska hålla konserter inför stora pu-
bliker, utan snarare för verksamheter 
som bilverkstäder eller byggfirmor. Så 
vi behövde ändra på den kodningen i 
vår byggnad och det var en kostnad på 
typ 300 000 kronor som markägaren be-
hövde betala.

Ytterligare regler de behövde rätta sig 
efter var de gällande brandsäkerhet och 
ventilation. Just dessa regler kan tyckas 
ganska basala, men Carlo menar på att 
det finns många saker som kan landa dig i 

J

GÖRA, ARBETA OCH 
LÄRA SIG

Vilka är dina mest matnyt-
tiga råd för personer och 

verksamheter som befinner 
sig i samma sits som Plan 

B gjorde?
– Jag läste en sak i en artikel 

och det var definitionen 
utav vad en DIY-venue är. 
Det är ett ställe som stän-
digt fortsätter att utvecklas 
och byggas på. Det handlar 
om att fortsätta göra, arbeta 
och lära sig, tillslut växer du 
ifrån dig själv och med det 
sagt så kan man inte förbli 
”underground” för alltid, 

speciellt inte om du fortsät-
ter att växa för då når du 
en punkt där det krävs en 

bättre struktur och organi-
sering inom verksamheten. 
Klarar man inte att göra det 

kan man lika gärna ta ett 
steg tillbaka, men det ligger 

inte i sådana här ställens 
natur att backa. Antingen 

kommer du stängas ner el-
ler så blir du något mycket 
större och i många anseen-
den bättre. En annan sak 
som är viktig är att lyssna 
på hjärtat, man gör detta 
för att det är roligt. Men 
desto längre du når desto 

fler kompromisser kommer 
du behöva göra och jag tror 

att det är viktigt att ta sin 
tid och tänka över dessa 
kompromisser ordentligt 
för du vill inte sluta upp 

som något du inte ville bli, 
det kommer oundvikligen 
ta bort allt det roliga, och i 
slutändan handlar det om 
det roliga och ”the good 

vibes”.
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trubbel med kommunen. Utöver de tidigare nämnda 
tillskotten krävdes det även att Plan B skulle skaffa sig 
ett utökat antal toaletter, alla dessa uppgraderingar 
och fastighetskodningar fick också såklart en prislapp. 
Den landade på cirka 1,5 miljoner kronor och notan 
fick som sagt plockas upp utav fastighetsägaren.

– Fastighetsägaren hjälpte oss att få lokalen fär-
dig och registrerad, sedan började vi med att för-
söka fixa tillstånd för att sälja alkohol och det blev 
en tragisk historia, det gick bara inte igenom. An-
ledningen var att de inte kände att de kunde lita 
på oss för att vi bedrivit verksamheten utan deras 
tillstånd under tre år. Det kändes som att de bara 
njöt av att stoppa oss, även när vi bestämt oss för 
att göra allt på rätt sätt. ”Ni brydde er inte om att 
göra det rätt i tre år och nu är det för sent, vi litar 
inte på er”, var ursäkten vi gavs. 

Efter ett tag så såg saker lite ljusare ut, ni fick 
hjälp utifrån, av en annan arrangör i Stockholm i 
form av en investering?

– Nja, det var ingen riktig investering, alla verkar 
tro det och det irriterar mig lite. Jag hade pratat 
med andra ställen här i Malmö, KB, Babel och an-
dra om de ville ta över utrymmet men med mig 
som driftansvarig, men då hade alla så olika upp-

fattningar om hur det skulle skötas och inom vil-
ken tidsram och vi var för stressade. Vi hade inte 
mer än en vecka på oss att lösa problemen. Så fort 
vi förlorade kampen om alkohollicensen så tappa-
de hyresvärden tron på oss, för kunde vi inte sälja 
alkohol kunde vi heller inte betala våra räkningar 
och vi var redan skyldiga dem tre månaders hyra.

Malmö stad ville gå in och hjälpa till men det var 
för ont om tid för all den byråkrati det skulle inne-
bära, så efter att Carlo försökt få tag på ställen i 
Malmö så vände han sig istället till Stockholm och 
Slakthuset där han sedan tidigare kände bokaren.

– Jag hade tidigare tagit kontakt med bokarens 
chef, Uffe, för jag hade på känn att det kanske 
skulle gå dåligt. Så jag skrev till honom på Face-
book och bad honom hålla lite koll på oss, sen 
skrev jag igen när hyresvärden målade in oss i 
ett hörn lite och bad honom komma och ta över, 
och det gjorde han. Han hoppade på ett tåg och 
var nere redan nästa dag, träffade oss, kollade på 
lokalen och bestämde sig för att det var värt ett 
försök.

Uffe öppnade sedan ett nytt företag och tog 
över Plan B:s hyra och diverse kontrakt, varpå 
han försäkrade hyresvärden om att alla räkningar 

” B a n d e n  v i l l e 
f o r t f a r a n d e 

s p e l a ,  ä v e n  o m 
d e  i n t e  v i s s t e 
o m  v i  s k u l l e 
h a  ö p p e t  e n 

v e c k a  s e n a r e ”
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skulle betalas i tid och kunde med sina kontakter 
sedan säkra den gäckande alkohollicensen. Med 
hjälp av en ölleverantör kunde man sedan finan-
siera Plan B:s nyöppning.

Funkar Plan B:s koncept på andra orter i landet 
eller är det något särskilt med Malmö som gör att 
denna typ av livekultur kan florera?

– Gällande det Plan B som existerade förr så 
hade du nog fått fråga mig den frågan då, för att 
vad vi hade då var en källare med en verksamhet 
som stod utanför lagar och regler. Eftersom vi inte 
hade några tillstånd så låg vi inte på myndigheter-
nas skrivbord, de kunde inte kolla till oss för i deras 
ögon så existerade vi inte. Malmö har alltid haft en 
stark undergroundkultur, särskilt sett till techno- 
och rejvscenen. Den fanns överallt, i källare, på 
övergivna byggarbetsplatser, gamla lager och lik-
nande platser men tillslut lyckades polisen stänga 
ner allt. Men vi överlevde längst för att vi inte höll 
på med elektronisk musik som ofta drog till sig po-
lisen i drogsyften. Jag vet inte riktigt hur det ser ut 
i Stockholm eller Göteborg, jag har inte varit där 
nog för att uttala mig, men jag tror att malmöiterna 
är mer jordnära och staden är inte så stor så folk 
känner varandra i en större utsträckning, nu kan-

ske jag snackar skit här haha. Men jag tror att med 
tanke på stadens storlek så är det lättare att knyta 
kontakter och nätverka, få saker att hända liksom.

ETT TOMRUM BEHÖVDES FYLLAS 
En annan aspekt som spelade in menar Carlo var 
den att det i Malmö fanns ett tomrum som be-
hövde fyllas. Tidigare fanns Debaser som husera-
de i Folkets Park dit mellanstora akter kunde söka 
sig när de ville spela i stan, men när de tvingades 
stänga sina dörrar 2013 lämnades malmöiterna 
utan ett ställe som levererade ett stadigt utbud 
livekonserter. Det fanns enligt Carlo ett antal klub-
bar som försökte axla Debasers mantel, men utan 
större framgång. Carlos vision blev därmed att 
skapa en mötesplats för likasinnade, en plats han 
själv hade velat besöka.

Hur har ni hanterat uppgiften att bibehålla er 
hängivna publik sedan medlemstiden, märker ni 
någon skillnad på era besökare nu och då?

– Vi förlorade stora delar av den hängivna pu-
bliken när vi hade problem och inte hade någon 
lokal. Vi kunde inte sätta upp spelningar eller sälja 
alkohol och därför inte heller arrangera fester, sen 
var det mitt i vintern också, all skit vi råkade ut 
för ägde rum mellan oktober och december. Det 
är en dålig tid för spelställen även om du har alla 
tillstånd, enda anledningen till att vi överlevde 
den perioden var tack vare artister som Anna Von 
Hausswolff som kom och giggade trots allt detta. 
Vi fortsatte boka band trots att vi inte sålde alko-
hol för att banden ville fortfarande spela, även om 
de inte visste om vi skulle ha öppet en vecka se-
nare. Men en stor del utav våra gamla medlemmar 
försvann under den här tiden.

–  Det senaste året, sedan oktober i fjol har det 
varit mycket omställningar, öppet under somma-
ren, expandering utav spelningslokalen och mas-
sor utav annat, allt har gjort att vi känner oss lite 
vilsna. Men idén och drivet finns fortfarande där 
så när allt arbete är klart och vi kan sätta oss ner 
och planera för det vi gör bäst, vilket är att boka 
band och promota spelningar kommer det bli fan-
tastiskt.
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SKÅNSK LIVES VERKSAMHET 2019 I SIFFROR:

Engagerade arrangörer (organisationsnivå): 33 st
Nätverks- och informationsträffar: 6 st

Deltagare vid nätverks- och informationsträffar: 80 st
Träffar och samarbeten Skåne/Danmark: 5 st

Arrangemang: 229 st
– varav landsbyggd: 185 st

Besökare vid arrangemang: 116 508 st
– Snitt, besökare vid arrangemang: 509 st

Engagerade artister/musiker: 793 st
–  varav internationella artister/musiker: 116 st

Utbetalda gager, totalt: 5 072 069 kr
– Snitt, utbetalda gager per musiker: 6 396 kr

Arrangörers egen/medfinansiering, totalt: 5 821 623 kr
– Snitt, arrangörers egen/medfinansiering per arrangemang: 25 422 kr

Arrangörers stöd från Skånsk Live: 613 500 kr
– Snitt, arrangörers stöd från Skånsk Live per arrangemang: 2 679 kr

SKÅNSK LIVE
SKÅNSK LIVE ÄR ETT REGIONALT NÄTVERK MED 
SYFTE ATT SAMLA, UTVECKLA OCH STÄRKA 
INFRASTRUKTUREN FÖR ALLA DE GENRER SOM 
INGÅR I BEGREPPET POPMUSIK I SKÅNE. DET GÖR 
VI GENOM ARBETA MED KUNSKAP, KONTAKTER 
OCH KOMPETENS MEN OCKSÅ GENOM ATT 
STÄRKA ARRANGÖRERNAS EKONOMI SÅ ATT 
DE KAN GENOMFÖRA FLER KONSERTER OCH 
DÄRMED UTVECKLA SIG SJÄLVA OCH DE ARTISTER 
DE ANLITAR. 

SKÅNSK LIVE DRIVS MED STÖD FRÅN REGION 
SKÅNE OCH DET VAR TACK VARE DERAS NUTIDA 
SYN PÅ POPMUSIK SOM KULTUR, SOM ETT INITIATIV 
TILL ETT SKÅNSKT NÄTVERK INOM SVENSK LIVE 
KUNDE STARTA. SEDAN 2018 ÄR SKÅNSK LIVE EN 
EGEN IDEELL FÖRENING.



 edan 2017 har det regionala 
resurs- och produktionscentret 
Dalapop fungerat som en spin-

del i nätet för Dalarnas musikliv. Dala-
pop stöttar och hjälper artister, band 
och inte minst arrangörer med eko-
nomiskt stöd och rådgivning. Något 
som lett till att Dalarnas arrangörer 
blivit fler och starkare.

Dalapop drivs av verksamhetsle-
darna Pelle Andersson och Daniel 
Olsson och finansieras av Region 
Dalarna tillsammans med 13 av regi-
onens totalt 25 kommuner.

– Vi har ungefär 3,5 miljoner om 
året att röra oss med. Det viktigaste 
är att det finns pengar att lägga på 
artisterna och arrangörerna i Dalarna 
så att allt inte fastnar här för att det 
ska sitta ett gäng här och vända pap-
per. Det är nog därför Dalapop blivit 
så lyckat, säger Pelle Andersson.

Sedan starten har Dalapop hjälpt 
närmare 200 regionala artister och 

arrangörer med ekonomiskt stöd. 
Ytterligare 500 har fått hjälp med 
rådgivning och coachning. Dalarnas 
arrangörer får särskild hjälp med eko-
nomiska stöd, ansökningar, rådgiv-
ning och regionala supporter.

– Till skillnad från andra aktörer gör 
vi ingen skillnad på arrangörens stor-
lek. För att Dalarna ska vara schysst 
att leva i behövs både klubbar som 
Sheside och Magasinet By Night som 
stora arrangörer som Dalhalla och 
Falun Bowling & Krog, säger Daniel 
Olsson.

Resultatet hittills är att fler arrang-
örer har startat verksamhet i Dalarna. 
Vissa hjälper Dalapop med årliga 
verksamhetsstöd och vissa stöttas 
med punktinsatser beroende på gig.

– Fler regioner är intresserade av hur 
vi jobbar och jag både tror och hop-
pas att artister och arrangörer snart 
kan stöttas på samma sätt i alla lands-
bygdsregioner, säger Pelle Andersson.

DALAPOP FÖRÄNDRAR SPELPLANEN 
FÖR DALARNAS MUSIKLIV

SÅ HÄR SÄGER MUSIKLIVET 
OM DALAPOP:

Martin T Sahlin 
– Arrangör Magasinet 

By Night
– Dalapops stöd har 

gjort att vi som arrang-
örer och musikälskare 
har kunnat erbjuda en 
ny klubb till Falun. De 
har hjälpt oss att boka 
olika typer av DJ:s till 
olika typer av evene-
mang och dessutom 

har vi med deras stöd 
kunnat marknadsföra 

oss till danstörstiga 
Falubor!

Vilma Flood 
– Artist

– Dalapop hjälpte mig 
att hitta och att finan-
siera för ett PR-bolag 
som marknadsförde 
mitt nya album. För-

utom detta har jag fått 
mycket råd och tips 

när jag släppte albumet 
på eget skivbolag, 

ovärderligt!

Martin Eriksson 
– Sångare Hökartorget
– Stödet från Dalapop 
har betytt att vi lättare 

kan nå ut med vår 
musik, att vi får profes-

sionell hjälp med allt 
ifrån marknadsföring 
till utgivning och att 

vi kan fokusera på det 
roligaste med musiken; 

att skapa.

S
ORD: CAMILLA JOHANSSON

SKÅNSK LIVE
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JOHN-WILLHELM PAHLM 
Rotundan, Halmstad:

–Svensk Live är ett superviktigt 
forum för Rotundan där vi både 

kan få ekonomiskt stöd och 
rådgivning. De har haft en stor 
betydelse i utvecklingen av vår 

kulturverksamhet.

MARIA STEJDAHL
Eksjö Stadsfest, Eksjö:

– Svensk Live har gett oss ett 
nätverk med kollegor i branschen 
som både gör att vi kan utvecklas 
och kan delge våra erfarenheter 

till andra. Via Dare To Care fick 
hela vår organisation en gemen-

sam utbildningsgrund i tankar 
kring att möta vår publik och 

medmänniskor.

ULF ANDERSSON
Undergrunden, Borås:

– Utan hjälp och stöd från Svensk 
Live hade jag som arrangör 

inte kunnat fortsätta arrangera 
konserter i en mindre svensk stad. 
Svensk Live möjliggör ett fortsatt 

brett och välmående svenskt 
kulturliv där även genrer som pop 
och rock kan blomstra och växa.

ANNELI TELFORD 
Debaser Strand, Stockholm:

– Det skönt att inte stå ensam i 
kampen för att bevara klubbsce-

nerna i Stockholm. Joppe och 
Svensk Live har varit en stark kraft 

i detta arbete.

RÖSTER 
OM SVENSK LIVE

PATRICK FREDRIKSSON
Way Out West, 

Göteborg / Lollapalooza, Stockholm:
– Att branschen har Svensk Live 
som en enad organisation kring 

frågor som är viktiga för alla, 
oavsett bolag och konkurrens, 
är oerhört viktigt. Sedan är ju 
initiativ som t.ex. Dare to Care 

och Let’s Hear It From The Crowd 
fantastiska att kunna skapa och 
sprida tillsammans via en massa 
olika arrangörer inom det breda 

nätverk som Svensk Live är.

Foto: Jenny In
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HASSE JÖNSSON
The Tivoli, Helsingborg

– Efter nästan 25 år som arrangör 
i musikbranschen där pop/rock-
musiken inte alltid varit så högt 

prioriterat är jag oerhört glad 
över att Svensk Lives arbete fått 
de statliga kulturmyndigheterna 

att förstå vårt värde. KÄRLEK!
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RONJA WAHLBERG
Svensk Live, Unga Arrangörsnätverket

– Som nybliven verksamhetsut-
vecklare för Unga Arrangörsnät-
verket är jag så glad och framfö-

rallt stolt över att få vara med och 
främja framtidens arrangörer!

Foto: Caro
lin

e L
in

de

TIM OMOROGIEVA
Youngstival, Kristanstad (medlem i Unga 

Arrangörsnätverket)
– Inför vårt arbete med Youngs-
tival 2020 är vi oerhört glada att 
ingå i Unga Arrangörsnätverket. 
Detta gör att vi kan vi förbättra 
festivalens arbete och utveckla 

framtidens unga kreatörer i 
Kristianstad.

Foto: Lasse O
tt
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65 KONSERTER
150 ARTISTER

www.fangelset.se

LUNARAPTOR
REVIVAL BOOKING

MORAL PANIC
SCREAM FOR ME
POST BOoKING
SOFAR SOUNDS
FLOCKEN MEDIA

FEMIPUNX
MIND OVER MATTER
HOWLING BOOKING

AVGRUND

FÄNGELSET OCH ÅRETS 
ARRANGÖRER TACKAR FÖR I ÅR



 ad är Uddevallakassetten och hur star-
tade det? 
– Uddevallakassetten är en ideell kul-

turförening. Det hela startade som hemmafester 
2002. Vi var ett gäng musiker som tyckte vi träf-
fades allt för sällan, så vi bestämde oss för att sätta 
festdatum och träffas för att utbyta tips på bra ny 
och gammal musik. Varje fest skulle vara som ett 
riktigt bra samlingsband med gammal och ny mu-
sik, så namnet blev Uddevallakassetten.

Hur gick det från hemmafester till konserter 
och festival?
– Festerna växte och till slut kom det 40-50 perso-
ner. Vi kände att det var dags att hitta en större yta, 
plus att vi tyckte det hade varit kul att spela själva 
också. 2005 tog vi kontakt med Mortens Krog och 
frågade om vi kunde köra där och så föddes Udde-
vallafestivalen. Men vi började även arrangera på 
flera andra ställen och bland annat arrangera en 
liten festival på våren under namnet C60. Lokala 
band var förband och på så sätt fick vi med den lo-
kala scenen. Inspiration och utgångspunkt var den 
tidiga punken med fanzines och så vidare, vi ville 
bjuda på folk som gör sina egna saker helt enkelt, 
och lite smalare musik. Det var ett överväldigande 

mottagande i starten, men tiderna förändras och 
det kom för lite folk och krogen valde därför att av-
bryta samarbetet. 2011 fick vi en egen scen, Kon-
toret. I samarbete med en fastighetsägare gjorde 
vi om en lägenhet till ett speställe. Ett rum var scen 
och det andra backstage. För en månad sedan slog 
vi ut väggen mellan rummen så nu är scenlokalen 
cirka 40 kvm.

Vad står på scen?
– Främst så kallad världsmusik, punk och olika for-
mer av americana.

Hur arbetar ni?
– Vi samarbetar mycket med andra arrangörer, 
bland annat Koloni i Göteborg, Planeta Festivalen, 
Daniel Josefsson på bokningsbolaget Out On The 
Rise, Studiefrämjandet och KulturUngdom. Genom 
att utnyttja det egna nätverket har vi även kun-
nat ta band med ut på spelningar i Europa genom 
Uddevallakassetten. Vi stöttar även de som vill bör-
ja arrangera själva. Genom Studiefrämjandet har vi 
bland annat haft verksamhet på asylboenden un-
der den stora flyktingströmmen 2014-2015 där vi 
utöver svenskundervisning arrangerade konserter 
och sökte artister på boendena, som sen själva spe-

lade. Där lärde vi oss mycket om musikstilar vi inte 
visste något, eller lite om. Då asylboendena lades 
ner bildade de etniska föreningar och idag arrang-
erar de själva.

Hur ser du på livemusikens roll i samhället?
– Jag bor och verkar i Uddevalla kommun och här 
är livemusiken eftersatt. Det har aldrig funnits nå-
gon fast livescen för musik, utan de flyttas runt 
hela tiden. Just nu är vi i en rivningslokal med kon-
trakt ett år i taget. Så vi blickar med avundsjuka på 
grannkommunerna. Men Uddevalla är inte fattigt 
på kultur, tvärtom. Det finns många eldsjälar och 
folk uppfinner scener hela tiden. Det drivs enormt 
mycket underground. 

Innan vi avslutar måste jag ställa frågan, vilket 
är det grymmaste giget du upplevt i Uddevalla-
kassettens regi?
– Det är en svår fråga, musik har varit min passion 
hela livet. Men blickar jag inåt på det där fantastiska 
så uppstår det magi på Kontoret ibland. Ett tillfälle 
var när Den Stora Vilan i full sättning spelade sin 
suggestiva musik. Det andra är när Weeping Wil-
lows, också full sättning, gjorde en cover på min 
gamla favoritlåt Teenage Kicks. Då var det ren magi.

DET LILLA STORA
I UDDEVALLA BOR DET DRYGT 53 000 INVÅNARE. EN TÄTORT UTAN EN FAST SCEN 

FÖR LIVEMUSIK. DETTA TILL TROTS EN ORT MED ETT EXPLODERANDE AKTIVT KULTURLIV. 
JAG FÅNGAR LARS WALLIN FÖR ATT HÖRA MER OM ETT AV DE PÅ MÅNGFALDIGA SÄTT 

TONGIVANDE INITIATIVEN – KULTURFÖRENINGEN UDDEVALLAKASSETTEN.

V
ORD: MARITA ISAKSSON FOTO: LARS WALLIN

UDDEVALLAKASSETTEN 
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METAL REUNION

EN VÄRLDS
SPELNING 
I EN SMÅSTAD
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 är Evelina Mattsson gick i högstadiet i Varberg lyssnade hon och hennes vänner på de lokala me-
talbanden och gick gärna på konserter. Nästan 20 år senare fick hon en idé om att få till en 
återförening av de här banden.

– En kompis började digitalisera gamla VHS-band från 20 år gamla spelningar av Varbergsband som var 
aktiva på 90-talet. Han la ut nåt klipp om dagen på Facebook. Då började jag bli nostalgisk och scanna 
in gamla bilder på spelningar som man gick på när man var tonåring. Det blev massa kommentarer och 

folk som delade gamla minnen och sånt från spelningarna. Sen 
skojade vi om att man skulle göra en reunion, berättar Evelina.

Sagt och gjort. Evelina började kontakta banden. Många hade 
helt lagt instrumenten på hyllan och ägnat sig åt annat som barn 
och jobb under alla år. Andra hade fortsatt i nya band och var 
numera internationella världsstjärnor i nya band, som exempelvis 
Arch Enemy. Evelina ställde alla samma fråga: ”Vad sägs om en 
reunion med de gamla banden i Varberg…?”.

Tack vare att Evelina jobbade på Studiefrämjandets musik-
verksamhet kunde hon låna ut replokaler och utrustning till de 
band som behövde. Åtta av tolv tillfrågade band tog chansen 
att testa. Några av de här banden var med och skapade ett 
sound som är känt som ”The Gothenburg Sound”, och är den 
första vågen av melodiös dödsmetall.

– Eucharist var pionjärer inom detta och deras platta A Velvet 
Creation är en sån platta som man ”ska ha” om man lyssnar på 
den genren, förklarar Evelina.

– På den tiden skickade folk kassetter till varandra, så kallad 
”tape trading”. På det sättet kunde man byta och upptäcka ny 
musik. Så de hade fans lite överallt i världen. 

Ryktet började så sakteliga spridas om återföreningen. Mun-
mot-mun-metoden gjorde sitt. Men också skriverier i interna-

tionella Facebookgrupper för metalfans med hundratusentals medlemmar.
Vad hände sen? Hur jobbade du med förberedelserna?
– Efter att de tackade ja så bestämde vi oss för att vi skulle göra en spelning 8-9 månader senare. Det var 

ganska mycket jobb och jag trodde inte det skulle bli så stort som det blev. Det sålde ut två gånger. Vi fick 
anpassa lokalen och ordna med andra tillstånd och sådär.

Var det inte rätt nervöst när du började inse hur stort det skulle blI?
– Jo, eftersom jag var själv som gjorde det. Jag trodde ju kanske att det skulle komma någons brorsa 

och lite kompisar till de i bandet. Folk från Varberg och Falken-
berg. Men sen kom det folk som flög in från hela världen: Japan, 
Ryssland, USA, Tjeckien, Australien, Frankrike, Nederländerna, 
Irland, men också Sverige. Bland annat ett helt Umeå-gäng som 
åkte ner. Det blev ju bara större och större. Då var det lite över-
mäktigt.

Hur gick själva evenemanget?
– Det gick superbra. Jag började gråta när sista bandet spe-

lade för jag var helt slut. Jag hade varit så spänd hela tiden. 
Många av banden fortsatte att spela efteråt och det blev 

många nya studiecirklar. Evelina vann Studiefrämjandets pris för 
”Årets arrangemang” för sitt jobb med Metal Reunion.

Vad vill du säga till andra som går med arrangörsdrömmar?
– Att exempelvis ett studieförbund kan hjälpa till att förverk-

liga de drömmarna. De kan stötta och vägleda en i rätt riktning. 
Låna ut utrustning, hjälpa till med marknadsföring och sånt. .

DET BÖRJADE SOM EN GALEN IDÉ OCH 
SLUTADE MED EN INTERNATIONELLT 
OMTALAD KONSERTKVÄLL SOM FANSEN 
SENT SKA GLÖMMA. METAL REUNION-
SPELNINGEN I VARBERG VISAR HUR VIKTIGT 
DET ÄR MED FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA ARRANGERA 
STÖRRE SAKER PÅ MINDRE ORTER, OCH STUDIEFÖRBUNDENS 
VIKTIGA ROLL I ATT MED ENKLA MEDEL SKAPA STORARTADE 
MUSIKUPPLEVELSER.

MINNEN

FAKTA METAL 
REUNION: 
När?: 2016

Var?: Bruket i Varberg

Besökare: 600 pers.

Vilka spelade?:
Eucharist

Ablaze My Sorrow
Fatal Embrace
Livin’ Parazite

The Ancients Rebirth
Cromlech

Eternal Lies
Revengia

” D e t  v a r 
f a n t a s t i s k t .  N u 
v e t  j a g  a t t  n ä r 
s v e n s k a r  d ö r 

k o m m e r  d e  t i l l 
V a l h a l l a ,  o c h 

n ä r  r y s s a r  d ö r 
k o m m e r  d e  t i l l 

V a r b e r g ! ”
A L E X E I ,  R Y S S L A N D

ORD: SOFIE TEDENSTAD SVEBRING FOTO: TOMMI NAGARUFA

N

PÅ SMÅ ORTER I HALLAND HAR STORA 
MINNEN SKAPATS. KONSERTEN METAL 

REUNION ÄR EN AV DESSA MEN HÄR HAR 
OCKSÅ ALLT FRÅN SKOGSFESTIVALER 

TILL UNGDOMSGÅRDAR BJUDIT PÅ 
UPPLEVELSER SOM LIGGER MÄNNISKOR 

VARMT OM HJÄRTAT. 

– När jag precis hade opererat bort en tumör 
(som sen visade sig vara godartad) var vi på 
konsert med Laleh på Halmstad Teater med 

familjen, som pappa hade fixat biljetter till. När 
hon började sjunga Some Die Young var det svårt 
att hålla tillbaka tårarna… Jag var så glad att jag 

hade klarat mig. 
/ SOFIE

– ”Rom byggdes inte på en dag. Tärningen är 
kastad, och världen ligger klar...” Imperiet in-

ledde med CC Cowboys på Musikens Hus (hette 
det så?) i Varberg våren 1985. Brutalt hög volym 

i den lilla lokalen; hörde inte vad lärarna sa i 
skolan flera dar efteråt… 

/ MIKAEL

– Jag såg Sabaton 1999-2000-ish i Societetspar-
ken i Varberg på en skolavslutning. Det blev 
efterfest med bandet och jag fick en CD de 

tryckt själva (Fist For Fight), sålde den för något 
år sedan för närmare 3000 kronor. /Evelina

– Vilma Flood på Into the Woods Sweden i 
somras. Jag och 7-åringarna tältade på festivalen 
en vecka, vilket lite mer utmanande än jag tänkt 

mig … Men så kom den här konserten och vi 
satt och lyssnade ihop vid den lilla scenen om-
givna av skogen, och det var så fantastiskt bra. 
Vår första gemensamma konsert där vi var lika 
entusiastiska, eller trötta, allihop. Det kvittar. 

Fint var det.  
/ ANJA

– Jag var på festivalen ”2 Heavy 4 You” på Corti-
na i Falkenberg 2001. Nifelheims första gig. Så 

svinigt bra! Mycket dött kött. Ett minus var dock 
att ”Bajsmanne” hade kletat på busstidtabellen 
så den var oläsbar. Ja … Han bajsade ju i hål 18 

på golfbanan också. 
/BJÖRN

– Ebba Grön och Dag Vag på Folkets Park-
teatern, för att just där och då va Ebba 

soundtracket i mitt liv. Motörhead på Diezel, 
för att jag fick se Lemmy i min hemstad. Johnny 
Thunders i Falkenberg, för att Johnny tillfälligt 
va tillräckligt ren för att leverera en fantastisk 

konsert. Och sedan givetvis grymt många 
svettiga och roliga minnen från Kajskjulet i 

Halmstad! 
/ JUSSI

– Jag har faktiskt sett Union Carbide Production 
i Varberg. Vi var typ 8 personer och de var stand 
in för Pop Will Eat Itself som inte kunde komma 

för att Englandsbåtarna strejkade. Vi stagedi-
vade med bara överkroppar ner på krossat glas. 
Sen sov vi utanför ett hotell på natten. Har även 

för mig att lasagne ingick i biljetten! 
/ MIKAEL

MUSIKALISKA 
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”KÄNNS DET FEL 
DÅ ÄR DET FEL”

ORD: HANNA ROTHELIUS FOTO: ADRIAN PEHRSON

HANK VON HELL

FRÅN UMEÅ I NORR TILL EKSJÖ I SÖDER. I SOMMAR HAR DARE TO CARE 
REST LAND OCH RIKE RUNT OCH PRATAT OM SEX, ÖMSESIDIGHET 
OCH GRÄNSER MED MER ÄN 17 000 FESTIVALBESÖKARE, ARRANGÖRER 
OCH ARTISTER. EN AV DEM ÄR HANK VON HELL. NU ÄR HAN EN AV 
SATSNINGENS FRÄMSTA AMBASSADÖRER.

 i träffade Hank tillsammans med Pelle Ull-
holm, sakkunnig på RFSU, och en av ini-
tiativtagarna till Dare to Care.

Hank: – Jag har jobbat som artist i 30 år och har 
ett förflutet innan det också med att vara lite utan-
för det vanliga samhället. Haft ett drogberoende 
och levt i ganska extrema situationer och överlevt. 
Och det som händer om man överlever är att man 
lär sig att sätta sina erfarenheter i något slags sys-
tem så det går att leva med. Några bilkrockar jag 
har varit med i kan jag berätta om så inte alla be-
höver krocka en bil för att lära sig.

Ett av målen med Dare to Care är att få fler att 
ingripa när de ser en situation där någon riskerar 
att utsättas för sexuella övergrepp. Ett sätt är att 
hjälpa folk med konkreta metoder.

EN LITEN INSATS RÄCKER
H: – Det finns tekniker som går att repa in, så det 
går med automatik. Att om det uppstår en situa-
tion, då ska jag göra så här, inte så här. Känns det 
fel då är det fel. Och det handlar ju också om att 
bry sig om den som är på väg att göra något fel. 
Det är inte roligt om ingen tyckte du var viktig nog 

att hindra från att göra illa. Och till slut sitter man 
på kåken. Så det är en form av omsorg – att hjälpa 
någon att inte vara dum.

Pelle: – Personen kommer ju allra troligast tacka 
dig om du griper in. Kanske inte direkt i stunden el-
ler kanske inte ens direkt till dig men efteråt är det 
många som uppskattar att du gjorde något. Och 
forskningen visar att det ofta kan räcka med en liten 
insats för att bryta en uppkommen situation. Att bry-
ta in med något som ger utvägar är den enkla vägen.

H: – Ja det finns ju sätt att säga till på som tas 
emot på ett bra sätt, typ: ”äsch nu går vi och dan-

V
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sar istället.” Det finns bra sätt att stoppa någon och bryta tän-
ket, det behöver inte bli någon härva. Och även om det skulle 
bli det så kanske det får vara värt det.

ATT VÅGA BRY SIG 
P: – När vi frågar unga hur det skulle kännas att gripa in, så 
säger de allra flesta att det skulle kännas väldigt bra. Det är 
ett sätt att mentalisera. Det är också bra för mig som person. 
Jag kommer få en bättre känsla i magen. Om man har provat 
det en gång är man ofta mer benägen att göra det igen. 

H: – Att få uppleva själv och erfara att man gjorde något be-
tyder så jävla mycket för självkänslan. Man ska vara stolt över 
det. Det är en förmåga som man måste välja och erövra och 
när man väl har gjort det så vill man aldrig släppa det för det 
ger en en sån bra självkänsla. Och du behöver inte rädda hela 
världen, men det där kunde jag göra något åt. Det betyder att 
jag kan göra någonting. Man vågar att bry sig – dare to care.

”SEXUALITET ÄR JU SÅ UNDERBART”
P: Något vi pratar mycket om med folk är just; ”hur man kan 
man själv känna av att någon vill?” Det kan ju vara väldigt sub-
tilt, men de flesta har koll på det där. Sen är det så, när det 
gäller sexuell kommunikation att 43% av unga säger att om 
de var bättre på att kommunicera kring sex så skulle de må 
bättre. För det är svårt med intima relationer. Det är svårt att 
bli ”rejected”. Men om jag kan hantera det då kan jag också 
hantera andra svåra saker i livet där jag är sårbar. Och om jag 
kan identifiera den sårbarheten så kan jag också se den hos 
en annan person och förstå hur den som blir tafsad på känner 
sig just då. Och då kanske det är lättare att gripa in.

H: Det här med sexualitet är ju så underbart. Att bli kåt på en 
person som blir kåt tillbaka. Första gången man blev kär i en 
person som var kär i en tillbaka ... Det är en av de grejerna som 
gör livet värt att leva. Och om någon inte vill så är det helt ok, 
för då kan man gå vidare, det är säkert någon annan som vill. 
Man måste bara ha lite tålamod och tro på sig själv. Det är inte 
alltid kul att inte få som man vill, men så är det också här i livet.

FAKTARUTA

Dare to Care är ett initiativ 
för att främja ömsesidighet 

och förebygga sexuella 
övergrepp, i livemusik-
världen och samhället 

generellt. Initiativet går ut 
på att engagera folk i att 

vara aktiva åskådare – att 
kunna agera om de ser 

något som ser ut att gå fel. 
Men det handlar också 

om att få folk att reflektera 
över hur de själva hanterar 
gränser. För att nå ut med 
budskapet används festi-
valer som plattform. 2019 
var dessa Brännbollsyran, 
Lollapalooza, Storsjöyran, 
Way Out West och Eksjö 
Stadsfest. Bakom Dare to 
Care står Svensk Live – 

branschorganisationen för 
livemusikarrangörer, och 
RFSU – riksförbundet för 
sexuell upplysning – där 

Svensk Live med sina 200 
medlemsorganisationer i 

form av festivaler, klubbar 
och andra arrangörer står 
för arenorna, och RFSU 
för kunskapen. Under 
2019-2020 finansieras 
satsningen av Svenska 

Postkodstiftelsen.

1. Tänk efter före
Vad ska du göra om du ser något 

som skulle kunna bli ett över-
grepp? Om du har reflekterat i 
förväg blir det lättare att agera.

2. Hellre omtänksam än miss-
tänksam

Hjälp den som är utsatt, istället för 
att fokusera på den som gör fel.

3. Sök kontakt
Se dig omkring - finns det någon 
mer på plats som ser det du ser?

4. Våga vara först
Är det ingen annan som reage-
rar? Agera ändå! Du kan vara 
den första i en kedja av flera 
personer som förhindrar ett 

övergrepp.

5. Bryt situationen
Vad kan ni som jobbar göra 
i ett tidigt skede för att bryta 

situationen? Och vad har ni för 
rutiner om ni behöver avbryta 

ett pågående övergrepp?

6. Det är aldrig för sent
Du kan vara den som hjälper 
efteråt. Ta kontakt, stötta och 

erbjud dig som vittne.

8 anledningar
 att samarbeta med
 Studiefrämjandet Halland Musik:

Speltillfällen1.

Festivaler, konserter, turnéer, speltillfällen,  klubbar,
Livekarusellen, Nemis (New Music in Sweden) m.m.

2. Utrustning

Låna exempelvis Backline, PA och annan utrustning.

3. Kontakter

Få kontakt med andra som håller på med musik,
event, promotion, kulturarrangemang etc.

4. Marknadsföring

Vi hjälper dig att nå ut via marknadsföring,
mediakanaler, nyhetsbrev, sociala medier etc.

5. Utbildningar

Vi anordnar kurser, workshops, clinics & föreläsningar.

6. Lokaler

Replokaler, studios, mötesrum etc.

7. Branschkunskap

Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad på vad som sker 
inom musiklivet och kulturområdet i stort. Vi deltar på
branschträffar i Halland och utanför.

Vad  vill  du  göra? Hör  av  dig:

evelina.mattsson@studiefram�andet.se  �Norra  Halland)

sofie.tedenstad@studiefram�andet.se  �Södra  Halland)

 

www.studiefram�andet.se/halland

Facebook: Studiefräm�andet  Halland  Musik

Instagram: studiefram�andet_halland_musik

 

8. Inkludering

Vi jobbar för ett jämställt musikliv som inkluderar alla.
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PLATSEN SOM 
LEVT PÅ KÄRLEK 
OCH MUSIK

 latsen är kajen längs med Nissan i Halmstad, på 
samma sida som tågstationen. Bland fina båtar, 
industrilokaler och några företagsbyggnader 

ligger en sliten lokal som fått en stor plats i mångas 
hjärtan: Kajskjulet. Sedan 2010 har där varit en renod-
lad konsertlokal. Stället har drivits av unga kvinnor: 
Först Lotta Ekvall och Anna Lindqvist. Sedan 2013 klev 
Helen ”Ellen” Andersson in och tog över efter Anna.

– Tanken var att det skulle vara en musikscen där 
alla skulle ha möjlighet att spela. Högt och lågt, känt 
och okänt, berättar Helen.

Hur har det varit att driva ett ställe som Kajskjulet?
– Man har fått vara taxichaufför, bartender, alltiallo. 

Städat och dammsugit, stått i garderoben och entrén, 
tagit hand om och lagat mat till artister. Det har varit 
viktigt för oss att de ska få mat hos oss. Vi och våra 
föräldrar har hjälpts åt att laga mat.

Vad har varit hemligheten?
– Att det skulle vara som att komma hem när man 

kom hit. Som ett vardagsrum. Du skulle kunna komma 
som du ville: Själv eller i ett gäng. Där var alltid någon 
man kände.

– Banden har också känt att det är familjärt på Kaj-
skjulet. Att man blir omhändertagen. Får hemlagad 
mat istället för nån pizza från en pizzeria. Även om de 
här musikerna är kända så har det varit viktigt för oss 
att tänka på att det ändå är en människa som kommer.

ARTISTERNA HAR SÖKT SIG TILL KAJSKJULET
Efter så många år med två spelningar per helg är det näs-
tan omöjligt att sammanfatta allting. Artister som Dag 
Vag, Torsson, Headons, Linnea Henriksson, Driftwood 
Company och många, många fler har spelat under årens 
gång. Det har varit lokala musiker såväl som internatio-
nella band som har blivit inbjudna – eller i vissa fall till 
och med själva tjatat sig in på Kajskjulets scener.

– I början fick man jaga artister. Men när man haft 
några stora band så går ju ryktet. Vi fick ett mail från 

P

KAJSKJULET

FAMILJÄRT, LITE RUFFIGT OCH MED ETT STORT, PULSERANDE 
HJÄRTA: DET ÄR KAJSKJULET I HALMSTAD. EN OVANLIG PLATS 
SOM SKAPAT UNIKA MÖTEN OCH SPELNINGAR I NÄSTAN ETT 
DECENNIUM. MEN NU ÄR EN ERA ÖVER.
ORD: SOFIE TEDENSTAD SVEBRING FOTO: EVELINA MATTSSON
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Weeping Willows sångare Magnus Carlsson. Han 
har släkt här och skulle spela på teatern och så 
hade han väl hört talas om Kajskjulet. Sen har han 
varit här igen, som soloartist.

Vilken publik har ni haft? 
– Lokala besökare, turister, allt. Vi hade våra 

stammisar som alltid kom. Det har varit folk från 
halva södra Sverige. På evene-
manget Halmstapunken har det 
kommit jättemycket folk från 
Göteborg och Kalmar. De såg att 
vi tog hit det som de inte fick i 
sina städer. 

En annan stor fördel har varit 
placeringen bara några hundra 
meter från centralstationen. 
Halmstad ligger dessutom bra 
till med sin placering mitt emel-
lan Göteborg och Malmö. 

– Man har bara 15 mil till de 
städerna så man kan köra hem. 
Det ligger också precis vid tåg-
stationen. Banden har gått på 
strax efter 21 och då har man 
kunnat ta 23-tåget hem.

Varför behövs ställen som Kaj-
skjulet?

– Så att alla ska få kunna spela. Även de små 
banden. Halmstad är ju en stad med många band. 
Vi har mycket musik som kommer härifrån. Det 
finns en musikkultur som är stor och bred. Då är 
ett sånt ställe som Kajskjulet bra, för det var litet 
och intimt men ändå kunde vi göra det stort, efter-
som vi hade två scener, en stor och en liten.

Ibland har det hänt katastrofala saker, som när 
Nissan svämmade över och de fick städa hela 
byggnaden från skräp och fimpar och riva bort 
den mögliga heltäckningsmattan. Men de har all-

tid kämpat vidare. Nu är det dock dags att avrunda 
för Helen och Lotta. Kommunen äger byggnaden 
som på sikt ska rivas och ersättas av bostäder. 
Grannar på andra sidan vattnet har också klagat 
på ljudvolymen. Det som en gång var en levande 
konsertlokal är nu mest en ruffig byggnad som 
håller på att tömmas på möbler och konsertaffi-

scher.
Vad behövs för att det ska 

fungera?
– En gammal ruffig lokal. Det 

får inte vara vita väggar. Det ska 
vara lite skit i hörnen, lite gam-
malt och sen behövs det eldsjä-
lar. Det har vi varit i många år. 
Ekonomin går alltid upp och ner 
och då behöver man brinna för 
både musik och underhållning. 
Annars är det inte roligt att jobba.

Hur har ni nått ut och mark-
nadsfört spelningarna?

– Vi har satt upp affischer på 
stan men också använt Face-
book och Instagram. Det har 
varit jätteviktigt för att nå ut, i 
och med att vi inte hade några 
pengar till att annonsera.

Helen hade aldrig arrangerat några konserter 
innan hon började jobba på Kajskjulet, men mu-
siken har alltid funnits i hennes liv. Nu tror hon 
inte att hon orkar arrangera konserter längre, men 
hon är fortfarande med i föreningen som anordnar 
Halmstapunken och håller musikquiz på lokala ba-
rer flera gånger i veckan.

Det blir alltså ingen fortsättning på det du gjort 
på Kajskjulet?

– Nej, då måste man ha ett gammalt skjul. Jag 
vill inte ha något nybyggt. Annars hade vi inte 

haft våra stammisar som kommit tillbaka. Nu när 
vi stängde sista kvällen kom det folk med cham-
pagne och tackade oss för alla spelningar. 

Vad skulle du vilja säga till politiker och andra 
som sitter på makt att påverka?

– Det behövs någon form av kulturellt ställe 
där band, stora som små kan spela. Musik gör så 
mycket för människor. Det kan både ge glädje och 
hjälpa i sorg. Det är ett sätt att överleva. Du ska 
kunna gå och se ett band med hon du är kompis 
med, som kanske inte spelar på Ullevi eller Halm-
stad Live. Det behövs ställen av folk som inte gör 
det för pengar utan för glädjen till musiken.

Tror du att kommer att komma någon likvärdig 
efterträdare till Kajskjulet?

– Nej, jag tror inte det. Det sättet som vi byggt 
upp det på under alla de åren är fantastiskt. Det tar 
jättelång tid att bygga upp det. Visst, du kan ha ett 
ställe men du måste ändå ha det där som gör att 
de känner att de kan komma tillbaka, eller komma 
överhuvudtaget. Det familjära är väldigt viktigt. 

” D e t  s k u l l e 
v a r a  s o m  a t t 
k o m m a  h e m 

n ä r  m a n  k o m 
h i t .  S o m  e t t 
v a r d a g s r u m ”

Foto: Evelina Mattsson 

HELENS FEM 
FAVORITSPELNINGAR

– Det är svårt att välja, 
men några favoriter är:

Weeping Willows
Linnea Henriksson, Linnea Olsson & Mariette

Spiritual Beggars
Imperial State Electric

Temperance Movement
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 ur såg det ut med livemusiken på Valand 
för 10-20 år sedan och hur har utveck-
lingen gått sedan dess?

– Det finns en lång tradition på Valand för live-
musik, där vi var ganska tidigt ute som en aktiv 
klubbscen. Det fanns inte så många scener på den 
tiden och vi utmärkte oss genom att ha många av 
den tidens stora akter på vår scen. Allt eftersom 
så dök det upp flera scener runtom i staden som 
gjorde att konkurrensen blev mycket högre. Men 
vi fortsatte ha liveband väldigt länge men på sena-
re år så byggde vi om lokalen där scenen fanns till 
en restaurang istället, berättar Anders Marklund.

På senare tid har Valand känt att de vill gå till-
baka till rötterna och skapa sig en stark scen för li-
vemusik igen. Valand ligger i en byggnad med stor 
potential där det finns många lokaler som kan an-
vändas till olika sorters konserter och evenemang. 
I huset hittar man den nyrenoverade klubbscenen, 
en teaterscen, en festvåning och en mindre lokal 
där det planeras att ha lokala akter och uppsticka-
re på under början av 2020.

Magnus Ax, en av de tidigare ägarna av Sticky 
Fingers i Göteborg, är även han med som en

del av satsningen.
– Jag och Anders har jobbat väldigt många år 

tillsammans och känt varandra länge. Så nu när 
jag sålde Sticky Fingers för lite över ett år sedan 
så snackade vi lite och kom fram till att vi hade 
samma tankar kring mycket. Jag såg att det fanns 

fantastiska möjligheter med alla lokaler som finns 
i huset. Så vi sa att vi kör satsningen tillsammans, 
där jag har lite mer ansvar kring bokningarna för 
den nya scenen. 

Vi pratar vidare om klubbdöden och jag frågar 
dem hur de ser på det som händer i Sverige och på 
flera ställen i Europa.

– Det är inte bra. Det är ju så att många spel-
ställen inte har den övriga verksamheten som 
stärker upp ekonomin. Då blir det tyvärr svårt 
när hyrorna höjs och konkurrensen blir hårdare. 
Det är så små marginaler i den här branschen vil-
ket gör att man som arrangör inte vågar chansa 
på ny akter. Många arrangörer kör på fler säkra 
kort och det stannar ju upp hela återväxten. 
Finns det sedan för lite livescener i staden så 
hämmar det hela kulturlivet och har man ingen 
livescen så får man inte heller någon återväxt 
bland nya band. Man ser det ute i Europa där 
vissa länder har fattat läget och ger ekonomiskt 
stöd till spelställena för att de ska kunna bedriva 
sin verksamhet. Det är viktigt att det finns en li-
vescen och där behöver alla få det stödet som 
behövs, säger Magnus.

Vad ser ni fram emot mest med er livescen, och 
har ni något roligt ni vill lyfta från tidigare års kon-
serter som har varit här?

– Vi ser nog mest fram emot att kunna vara en 
kontinuerlig och viktig scen som utmärker sig på 
Sverigekartan, där akter från alla sorters genrer 

kommer kunna uppträda. Vi vill inte vara nischade 
mot någon speciell genre utan vara öppna för att 
kunna spela all sorts livemusik här. 

M: –Vad gäller gamla minnen så minns jag till-
baks till när jag bland annat bokade Bruce Dick-
inson (Iron Maiden) och U.D.O här på Valand. Men 
jag minns även några bra spelningar på 90-talet 
när jag kollade på Atomic Swing när de var som 
störst eller Melody Club som även var väldigt bra, 
för att nämna några. 

Vad skulle du ge för tips till någon som vill börja 
arrangera idag?

M: – Börja gärna i en liten skala, testa vingar-
na lite och lär dig att räkna på en enkel budget. 
Många gör misstaget att de tror sig ha bra koll på 
de grejerna och att vissa saker drar mer publik än 
vad de kanske gör. Då är det bättre att lära sig ge-
nom att göra lite mindre arrangemang, lära känna 
sin budget och att växa in i det sedan.

Som avslutande fråga, är det något ni vill hälsa 
till politikerna?

M: – Det är viktigt att lyssna på arrangörerna 
som ni har idag. Ta vara på kunskapen som finns 
i branschen och lyssna på vilka behov som finns 
där ute. Det behövs inte heller mycket pengar i 
sammanhanget för att göra skillnad i branschen. 
Kollar man tillexempel på operan så får de ett väl-
digt stort bidrag medans pop/rock-arrangörer får 
väldigt lite stöd. Men med relativt små medel hade 
man kunnat göra så mycket mer kultur.

VALAND HAR ÅTERIGEN TAGIT PLATS BLAND GÖTEBORGS STADS LIVESCENER. 
MED EN SATSNING PÅ EN HELT NYRENOVERAD KLUBBSCEN SOM HADE 
PREMIÄR I BÖRJAN AV OKTOBER 2019 HOPPAS DE ATT BIDRA YTTERLIGARE 
TILL KULTURLIVET I STADEN. MED ”KLUBBDÖDENS” FRAMFART SÅ ÄR DET 
ALLTID UPPFRISKANDE ATT SE AKTÖRER SOM VÅGAR GÅ EMOT TRENDEN. VI 
HAR PRATAT MED ÄGAREN ANDERS MARKLUND OCH MAGNUS AX SOM ÄR 
BOKNINGSANSVARIG PÅ VALAND.

”VI VILL INTE VARA 
NISCHADE MOT NÅGON 
SPECIELL GENRE”

ORD: CHRISTIAN TROLLVIK FOTO: TIJS VAN LEUR ON UNSPLASH

H
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Studieförbunden bidrar till att stärka och utveckla demo-
kratin, och till att en mångfald människor kan påverka sin 
livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Studieför-
bunden bidrar också till att utbildningsklyftor utjämnas 
och att bildnings- och utbildningsnivån höjs. Dessutom 
bidrar vi till att intresset för och delaktigheten i kulturlivet 
ökar. Det menar i alla fall staten som anger ovanstående 
som syfte för sina bidrag till studieförbund och folkhög-
skolor.

När vi studieförbund främjar musiklivet så är det alltså 
bl.a. en del av arbetet för att stärka och utveckla demo-
kratin. Och att vi främjar musiklivet är tydligt. Studieför-
bunden kan till och med sägas vara grunden för svenskt 
musikliv. I en rapport från i våras ”Basen i svenskt mu-
sikliv” kan vi läsa att studieförbunden tillsammans i Sve-
rige samlar över 100  000 musikutövare och 14  000 band 
eller akter är anslutna till något av studieförbunden. Förra 
året var det ca 8 000 000 besökare på ”våra” band/akters ca 
124 000 spelningar.

Det vi studieförbund konkret kan stå för är replokaler, 
coaching, instrument, studiotid, kurser, scener m.m. Exakt 
vad varierar efter behov och möjligheter. Oftast är det eko-
nomin som sätter gränser för vad vi kan stödja med. Regler 
för hur vi får använda bidragen från staten är en begräns-
ning men värre är det när kommuner minskar sitt stöd till 
studieförbunden. Vårt senaste exempel är Falkenberg, vars 
kraftiga neddragning för några år sedan kraftigt försvårade 
vårt lokala arbete och försämrade förutsättningarna för de 
band och akter vi jobbar tillsammans med.

Men låt oss vända på det. När kommunala nämnder 
med ansvar för kulturverksamhet är öppna för samverkan 
och inser betydelsen av komplement till kulturskolor, fri-
tidsgårdar och estetiska program i skolor så kan vi åstad-
komma väldigt mycket tillsammans med övriga människ-
or som på olika sätt är inblandade i musiklivet.  Satsningar 
på studieförbunden främjar musiklivet. Vi finns för alla 
men störst betydelse har vi nog för de unga musiker vars 
pengabrist hindrar dem från att på annat sätt delta i kultur-
livet. Så länge vi har gott stöd från kommuner och regioner 
kan vi i vår tur hålla replokaler och musikhus öppna och 
på många andra sätt skicka det offentliga stödet vidare till 
musiklivet. Låt oss hålla volymen hög! Hela Sverige hörs!

REPLOKALER, COACHING, INSTRUMENT, 
STUDIOTID, KURSER OCH SCENER – DET 
ÄR BARA NÅGRA AV DE SAKER SOM 
STUDIEFÖRBUNDEN KAN STÅ FÖR. DET 
GÖR ATT MUSIKINTRESSERADE ÖVER 
HELA SVERIGE KAN HÖRAS, DET MENAR 
HALLANDS BILDNINGSKONSULENT 
BJÖRN LIND, SOM I SIN KRÖNIKA 
BERÄTTAR OM STUDIEFÖRBUNDENS 
VIKTIGA ROLL I ATT STÄRKA KULTURLIVET, 
UTJÄMNA KLYFTOR OCH STÄRKA 
DEMOKRATIN.

ORD: BJÖRN LIND
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STUDIEFÖRBUNDEN
GÖR SÅ ATT

HELA SVERIGE
HÖRS
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FEM RÅD TILL 
NYA ARRANGÖRER:

1. Gå på utbildningar 
– det finns massor med 
bra kurser att ta del av 
via studieförbunden. 

2. Skaffa ett planerings-
verktyg. Planera, budge-

tera och utvärdera.

3. Nätverka och träffa 
nya personer.

4. Försök att hitta 
likasinnade att arbeta 

med, och fördela ut era 
arbetsroller så att alla 

har en tydlig roll i varje 
arrangemang.

5. Drick gärna öl, men 
efter avslutat arrang-

emang.

”LYSSNA PÅ DEM 
SOM HJÄLPER 
TILL ATT GE LIV 
TILL STADEN” Foto
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 istorien om Beardmen tog sin 
början då Nicki Lowe och 
Robin Lövborg upplevde en 

brist på livemusik i Skövde och be-
stämde sig för att göra något åt saken. 
De anmälde sig till ett par arrangörs-
kurser och på en av kurserna träffade 
de Gustav Nykvist som bland annat 
är med och driver festivalen Geggan i 
närområdet.

– Gustav har arrangerat en del 
klubbar innan och han hjälpte oss att 
starta upp vår förening och att knyta 
lite kontakter vi inte hade haft annars, 
däribland kulturhuset här i Skövde. Så 
efter den korta arrangörskursen var vi 
nästan igång efter ungefär en vecka, 
tack vare hans hjälp. Vi körde sedan 
fyra spelningar det året och även fyra 
året därpå i en källarlokal som fanns 
inne i kulturhuset, berättar Nicki Lowe. 

Till en början visste Nicki och Robin 
inte riktigt själva vilken genre de skulle 
fokusera på utan testade sig fram, men 
i slutändan märkte de att rock var det 
som passade dem allra bäst. 

– Under 2016 hörde en lokal krö-
gare av sig till oss för att kolla om vi 
kunde hjälpa till att arrangera lite hos 
dem. Där och då bildades Vårklubben 
där vi körde ett band i veckan varje 
lördag i tre månader. Det blev ett väl-
digt lyckat koncept och där kunde vi 
blanda lite mellan genrerna som pas-
sade för restaurangen. Vi hade bland 
andra Spiders, Slowgold, Jens Hult och 
Kamchatka som några av akterna som 
uppträdde där. Det är rätt coolt när det 
är en så liten och intim scen med både 
sitt- och ståplatser. Vi körde med fri 
entré fram tills 21, det gillar besökarna 
och det var kanske också därför det 
blev en sådan succé. 

Sedan dess har det rullat på och 
de har arrangerat många olika sorters 
konserter runtomkring Skaraborg. Idag 
är Beardmen en ideell förening samt 
ett aktiebolag och en artistagentur.

– De flesta artisterna som vi jobbar 
med i vår agentur har någon gång spe-
lat hos oss. Det är band som vi själva 
tycker är väldigt bra och som vi vill 

hjälpa att nå ut ännu längre med sin 
musik. Sedan har vi tyvärr inte hunnit 
driva det så mycket som vi vill efter-
som att vi lägger så mycket ideell tid 
till allt annat. Men vi försöker hjälpa till 
att hitta datum till artisterna när de ska 
ut på turné så att de slipper göra allt 
det tunga jobbet själva. Tanken är att 
försöka få mer tid till att arrangera och 
dra ihop turnéer i framtiden. 

Vad har gjort att det har funkat så 
bra för er att arrangera i Skövde?

– Vårklubben blev något sorts start-
skott för oss. Det var där som det bör-
jade att rulla på lite för oss. Jag tror 
att det i huvudsak var att vi fick agera 
konsulter för någon annan, att vi slapp 
ta den ekonomiska risken i början och 
att vi fick lite betalt för vårt arbete. Det 
gjorde att vi hade bra förutsättningar 
för att testa oss fram och våga ta risker 
i större utsträckning. Sen har vi satsat 
på festivalen Skövde In Rock för att för-
söka stå på egna ben. Vi har byggt upp 
en trogen fanskara som litar på oss och 
vet vad vi går för. De vet att vi gör bra 

H

NÅGOT BLAND DET SVÅRASTE SOM NY ARRANGÖR KAN VARA ATT VETA VART MAN SKA 
BÖRJA. NICKI LOWE FRÅN BEARDMEN BERÄTTAR OM HUR DET VAR ATT BÖRJA SOM 
EN NY ARRANGÖR OCH VILKA STEG BEARDMEN TOG FÖR ATT KUNNA ETABLERA SIG I 
SKÖVDES KULTURLIV.
ORD: CHRISTIAN TROLLVIK FOTO: DAVE BERTRAM

BEARDMEN
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bokningar av hög kvalitét. Samtidigt känner vi att 
det är viktigt att alltid försöka lyfta fram nya oe-
tablerade band när vi arrangerar själva. Det måste 
inte alltid bara vara en massa stora och välkända 
namn på affischerna.

Vad är fördelen med att arrangera på en mindre 
ort?

– Är det någon fördel? Haha. Jo, det är klart det 
finns fördelar. Man får en mer personlig kontakt 
med besökarna. De gillar det vi gör och med den 
nära kontakten så vet vi också vad för sorts mu-
sik och band de vill se. Samtidigt är konkurrensen 
lägre i en mindre ort. Men nu har det poppat upp 
en del liveklubbar genom åren. Det fanns några 
förr med såklart, men nu förtiden har nog nästan 
alla centrala krogar livemusik i någon form. Allt 
från trubadurer till liveband. Så konkurrensen har 
helt klart ökat!

Tror ni att ni har haft en stor påverkan i den ut-
vecklingen?

– Ja, det tror jag. När vi körde Vårklubben så var 
vi i princip ensamma. Men när det blev så lyckat 
som det trots allt blev så såg de andra krögarna att 
man kanske måste vara med och konkurrera för 
att inte tappa besökare själv.

Vad är det svåra med att arrangera på en min-
dre ort?

– Det är svårt att hålla ett jämt flöde med pu-
blik när man gör så många arrangemang som vi 
gör. Jag tror även att Skövde In Rock hade funkat 
bättre i en storstad med vår lineup, framförallt för 
att jag tror att publiken är lite mer öppen för ny 
musik i storstäderna. Vi har en bas av besökare 
som alltid kommer, men när det är ett så stort ar-
rangemang som kostar mer så är det extra viktigt 
att våra trogna supporters kommer och stödjer 

oss. Men på den ljusa sidan så ser vi också att det 
kommer mycket mer besökare utifrån som inte 
brukar besöka våra konserter i vanliga fall, och det 
är jätteroligt såklart!

Finns det några organisationer/aktörer runtom-
kring er som stödjer ert arbete?

– Vi har ett samarbete med Studiefrämjandet 
och Medborgarskolan var med på Skövde In Rock. 
Kommunen har hjälp till lite ekonomiskt med en 
summa som täcker lokalhyran och lite annat. Kom-
munen har även hjälpt till med lite marknadsfö-
ring, vi har till exempel synts ibland på infartsskyl-
tarna längs med vägarna in till staden. Men det 
varierar lite från arrangemang till arrangemang.

Hur ser relationen ut till andra arrangörer i Skövde?
– Martin Andersson som var med i vår förening 

tidigare har startat upp en ny förening som satsar 
på punk istället. Han skänker även mycket av över-
skottet och har en annan inriktning på det sättet. 
Med honom brukar vi ha samtal för att inte krocka 
med datum bland annat. Vildvittra Produktion 
finns också, men de har inte vart så aktiva på sist-
one. De körde en del på kulturhuset innan. Vi har 
inte så många arrangörer på det sättet idag här 
i Skövde, det går nog att räkna på en hand. Men 
våra samarbeten är inte så djupa idag, vi försöker 
överlag ha överseende med datum och stötta var-
andra på lite mindre sätt.

Vad känner ni är er roll i Skövde idag?
– Jag tycker nog att vi är en ganska stor del av 

livekulturen som finns i Skövde idag. Jag tror att 
Vildvittra har skapats på grund av att vi inte bo-
kar just det som de själva vill lyssna på. Det tycker 
jag är skitbra för då får vi en bredd genremässigt 
också. Samma med Martin som satsar mer på pun-
ken, välgörenhet och solidaritets-tänket. Så vi är ju 

inte ensamma, men jag tycker att vi gör en bra och 
viktig grej trots alla motgångar som finns.

Känner ni att det saknas något och vad skulle 
det i sådana fall göra för skillnad om ni fick möjlig-
het att använda er av det idag?

– Det vi saknar är en mellanscen, en lokal eller 
egen lokal som vi kan driva själva. Kapaciteten kan 
ligga någonstans mellan 300-600 personer. Det 
finns många olika scener i Skövde idag, men det 
är i huvudsak mindre scener eller alldeles för stora 
lokaler. Det finns en som har kanske 500 i kapacitet, 
men det är en teaterlokal så det passar inte riktigt 
in i det vi arrangerar. Kortfattat kan man säga att ett 
Pustervik i Skövde hade vart fint att ha. En lokal som 
kommer i tanken är det gamla Arla-mejeriet som 
står tomt idag. Där skulle man kunna ha massor av 
replokaler, livescener med mera. Det ligger ganska 
centralt, men ändå lite utanför. Jag tror inte att det 
skulle störa ljudmässigt heller. Det hade kunnat bli 
en sorts samlingsplats för arrangörer och man skulle 
kunna samla alla replokaler på ett och samma ställe.

Vart ser ni er själva om fem år?
– Förhoppningsvis så är Skövde In Rock en 

succé. En stabil och återkommande festival som 
både lokalbefolkningen och besökare utifrån tar 
del av. Det finns många idéer man vill genomfö-
ra. Men om fem år hoppas vi att vi har en inkomst 
genom festivalen och att vi därigenom får mer 
tid att förverkliga våra idéer.

Någon uppmaning till politikerna? 
– Stötta och ta vara på de lokala arrangörerna 

ni har idag. Det är svårt att hitta eller skapa nya 
arrangörer då det krävs ett speciellt driv från de 
som ska göra det. Kulturlivet är en viktig del för 
att samhället ska må bra, så ta er tid och lyssna på 
dem som hjälper till att ge liv till staden.
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 et var en gång ett 80-tal. Det var en gång 
en stor småstad. Det var en gång ett 
ställe som hette Wa-Waco. Haket låg i en 

gammal industrilokal och inrymde enligt legen-
den och den mytiske ägaren Micke Magnussen, 
Skandinaviens, ibland även norra Europas, största 
diskotek. Folket strömmade dit och band letade 
sig dit. Ägarna hade nämligen varit 
såpass kloka att de hade spikat upp 
en scen vid ena kortänden. Ljusrig-
gen hade monterats på den gamla 
traversen från tiden då motorer var 
det som skapade ställets rubriker. 
PA-anläggning hyrdes in när det var 
konsert. Detta var alltså innan cover-
bandens intåg och på denna scen 
spelade akter som Gyllene Tider, Im-
periet, Lustans Lakejer och andra sto-
ra svenska akter. Men även interna-
tionella prylar som Charles Aznavour. 
Efter lite ekonomiskt rabalder lades 
Wa-Waco ner, men lokalen stod inte 
tom särskilt länge. Framåt 80-talets 
elfte timme öppnade en ny klubb vid 
namn Charlie’s. De fortsatte på den 
inslagna vägen i ytterligare några år 
och bytte namn till Chagalle innan 
sista andetaget togs någonstans 
kring 1992. 

I den vevan hade Halmstad kom-
mun kommit på att det behövdes en 
fritidsgård i innerstaden. Metropol, ute på det så 
kallade problemområdet Andersberg, hade lyck-
ats fint med sin inriktning på musik, med bland 
andra Wilmer X som stort dragplåster en kväll runt 

1991. Kommunen tänkte tämligen klokt och insåg 
att ett ungdomsställe med inriktning mot musik 
skulle smaka fågel även inne i stan. Det enda som 
saknades var i stort sett en lokal. Wa-Wacos lokal 
stod ju tom sedan ett par år, funderade någon 
högt. Lång historia kort, så rustades det gamla dis-
koteket upp och en fritidsgård med musikinrikt-

ning flyttade in.

ALLA VILLE SPELA PÅ DIEZEL
Stor galapremiär gick av 
stapeln hösten 1994 med 
till exempel Spiritual Beg-
gars och Blue Sunday högt 
upp på planschen. Succén 
var ett faktum och när 1995 
kom stod verksamheten 
i full blom. Det svenska 
musikundret del två, el-
ler kanske tre beroende 
på hur man ser det, hade 
rullat igång och det stod 
fler band på kö än kanske 
någonsin tidigare. Alla ville 
spela på Diezel – en ung 
Robyn, lite viking i form av 
E-Type, rappare som Petter, 
blivande monsterartister 
som Håkan Hellström och 
Kent. Som sagt, i stort sett 
alla den tidens stjärnor stod 

och knackade på dörren sådär vid lunchtid dagen 
det var dags för just deras gig. Vi var en handfull 
anställda och extrahjälp togs in i form av det lokala 
innebandygänget Metropol med flera.

Saker och ting rullade på. Mycket gick som på 
räls även om debatten om alkoholtillstånd stän-
digt skvalpade i vassen. Vi sa att ekonomin skulle 
se bättre ut om vi finge sälja öl på vissa konserter. 
”Nej, inte på alla gig”, lovade vi likt konfirmander 
när det kom på tal att Dr Bombays stora publik var 
liten till växten. Men när Olle Ljungström kom, el-
ler till exempel Uno Svenningsson var på ingång, 
så kanske, kanske inte publiken skulle bli hämtade 
av mamma vid stängningsdags. Då skulle det kan-
ske gå att servera öl? Det gick ju på Tivoli i Helsing-
borg och på KB i Malmö. Svaret från kommunen 
var alltid nej. Ett gäng unga politiker hade röstat 
igenom att få öppna Diezel och det skulle min-
sann få förbli det torrlagda ställe de hade bestämt 
att det skulle vara. 

Argument såsom att idrott och alkohol tydligen 
gick som hand i handske – lex Örjans Vall, seglade 
av dessa politikers hala samvete som ett stackars 
höstlöv i den mörka oktobernatten. Det var som 
förgjort. Det blev aldrig något tillstånd att servera 
rusdrycker på Diezel. I nådens år 2007 somnade 
hon in. Då hade band som Europe, Thin Lizzy, Mo-
törhead, Soundtrack Of Our Lives, The Hives, Sa-
hara Hotnights, Melody Club, Nationalteatern, The 
Ark med många fler travat upp på scenen för att 
underhålla. Soloartister som Lasse Winnerbäck, 
Sophie Zelmani och Thåström hade dykt upp både 
en och två gånger. Men aldrig mer. Det var slut. 

MUSIKBRANSCHEN FÖRÄNDRADES I GRUNDEN 
Det man kan säga om åren vi körde var att det var 
just de åren som musikbranschen omvandlades 
i grunden. Lars Ulrich stämde Napster, världens 
pojk- och flickband fick en rennäsans med band 

”VI GJORDE 
EN STOR 
INSATS FÖR 
MUSIKLIVET”
LJUDTEKNIKERN OCH PRODUCENTEN STAFFAN KARLSSON 
JOBBADE PÅ KLUBBEN DIEZEL I HALMSTAD MELLAN 1995 OCH 
2006. HÄR BERÄTTAR HAN OM KLUBBENS RESA OCH DESS INSATS 
FÖR MUSIKLIVET, OCH VIKTEN AV MINDRE STÄLLEN SOM DIEZEL IDAG. 
ORD: STAFFAN KARLSSON FOTO: HALLANDSPOSTEN

 ” D e t  s v e n s k a 
m u s i k u n d r e t 
d e l  t v å ,  e l l e r 

k a n s k e  t r e 
b e r o e n d e  p å 
h u r  m a n  s e r 

d e t ,  h a d e 
r u l l a t  i g å n g ” 

D

DIEZEL
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som Consoul och Popsie och samtidigt klev jag-
smaskar-på-med-åttondelar-på-min-gitarr-med-
an-jag-stirrar-på-mina-skor-samtidigt-som-detta-
hyllas-ohämmat-av-en-enig-kritikerkår-band upp 
på scenen efter att det i runda slängar 20 år varit 
lika viktigt med utseende som med musik. 

Branschen förändrades dock framförallt på 
ett stort och viktigt sätt under dessa år. När Die-
zel drog igång 1994 så kunde man fortfarande 
tjäna pengar på att sälja skivor. Man gav sig ut 
på vägarna för att möta sina fans – skivköparna. 
Biljetterna var fortfarande förhållandevis billiga. 
Robyn kunde ses för 95 ynka kronor. Lokala akter 
bjöd upp till dans för en liten 20-kronorssedel. 

När så Diezel dog hade ironiskt nog hela rasket 
förändrats. Skivförsäljningen hade gjort ett svan-
hopp ner i avgrunden. Även om det dåförtiden 
ännu inte blivit comme il-faut att säga som man 
ledigt säger idag – att sålda biljetter är, tillsam-
mans med merchförsäljning, den enda källan till 
inkomst för artister – så kunde man ana och läsa 
emellan raderna. I backspegeln kan man säga 
att det var oerhört naivt och dumt att lägga ner 
Diezel just då. Samtidigt ska man väl vara ärlig 
också och tillstå att ljuset i viss mån hade brun-
nit ut. Det var svårt att bevisa något mer. Det var 
omöjligt att få se svarta siffror längst ner till hö-

ger utan rusdrycksförsäljning. Det var kort och 
gott över.

Men vi gjorde en stor insats för musiklivet! 
I stort sett varje känt band som kom på besök 
förärades med ett eller flera lokala förband. Vi 
pusslade ihop närodlade akter med stjärnor ef-
ter bästa förmåga och några av de lokala drag-
plåstren blev med tiden riktigt stora profeter i sin 
egen hemstad. Jag tänker främst på band som 
Independent Progress och det numera kultförkla-
rade The Rockets. Men det fanns såklart fler. Vi lät 
band som aldrig hade stått på scen förut göra de-
but innan storheter som Starmarket och Backyard 
Babies klev upp på scenen. Kulturskolan hade av-
slutningar och man hann precis rodda om innan 
det var dags för Danko Jones att mullra in med 
sin pompa och ståt. Särskolan hade mäktiga av-
slutningar som i sin tur ledde till att det blev nå-
got som idag är etablerat som Funkis-mello. Man 
kan säga att vi fanns för alla. I stort sett varenda 
genre fick pröva sina vingar inom våra fyra väg-
gar. Vecka ut och vecka in. Det var rätt unikt skulle 
jag vilja påstå. Man får heller inte glömma alla de 
sidoprojekt som hade sin bas på Diezel. Hiphop-
dansarna som tränade dagligen och till slut blev 
nordiska mästare. Skateboardklubben som fick 
fram åkare som gjorde väsen av sig nationellt. 

Musikföreningar som fick, med lite hjälp av oss, 
köra sina konserter med de artister de ville. 

LIVESCENEN ÄR VIKTIGARE ÄN PÅ LÄNGE 
Kommer ett ställe som Diezel kunna uppstå igen? 
Tja, varför inte? Det krävs dock kunskap och en-
gagemang. Att driva ett ställe för livemusik är inte 
bara roligt. Det är mycket annat också. Det är långa 
dagar och nätter. Det mörkt och lite skitigt. Det är 
pengar. Det är mycket. Men det är framförallt roligt. 
Och i mina ögon viktigt. Nu när musikbranschen 
befinner sig där den gör är livescenen lika viktig 
som den var innan de kom på att Elvis kunde sälja 
plastbitar till privatpersoner och inte bara ges till 
radiostationer. Vi är tillbaka till ett tidigt 50-tal där 
nästa revolution förmodligen ligger och lurpassar 
bakom hörnet. Någon har säkert upptäckt den re-
dan och är något på spåren. Vi andra sömniga små-
storstadsbor får tålmodigt vänta tills ledtrådarna 
skiner lite klarare. Jag gillar det. Jag gillar att det har 
blivit viktigare att uppträda och framföra sin musik 
än att sälja skivor. Skivor behövs givetvis, men de 
ska inte vara huvuddelen av en musikers inkomst. 
Det ska vara ett sätt att sprida sin musik till sina nya 
och gamla fans och dessa ska sedan vilja komma 
och titta när man dyker upp någonstans i myllan. 
Var det än må vara. Så tycker jag att det ska vara.

” N u  n ä r 
m u s i k b r a n c h e n 

b e f i n n e r  s i g 
d ä r  d e n  g ö r 

ä r  l i v e s c e n e n 
l i k a  v i k t i g 

s o m  d e n  v a r 
i n n a n  d e  k o m 

p å  a t t  E l v i s 
k u n d e  s ä l j a 

p l a s t b i t a r  t i l l 
p r i v a t p e r s o n e r ”
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DAGS ATT AGERA!
#KLUBBUPPRORET

• RIV UT DEN HÄR LAPPEN OCH SÄTT UPP
• TA DEN HÄR BILAGAN I HANDEN OCH GÅ OCH PRATA MED DIN NÄRMSTA MAKTHAVARE

• GÅ PÅ SPELNINGAR I DIN NÄRHET
• DISKUTERA I SOCIALA MEDIER

• ANVÄND HASHTAGGEN #KLUBBUPPRORET
• ARRANGERA EN SPELNING

• GÅ MED I EN ARRANGÖRSFÖRENING ELLER STARTA EN EGEN KLUBB ELLER FESTIVAL

I SUPPORT MY LOCAL MUSIC SCENE!
Jag lovar att gå på fler spelningar i år än förra året. Jag lovar 

att stötta mina lokala spelställen. Jag lovar att kämpa för mina 
lokala scener.

DESSA KONSERTER SKA JAG GÅ PÅ 2020:

Mitt namn:
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J A N N E  H A L L M A N

L Ä S  H EL A  L I V ER E C EN S I O N EN 
AV  S I LVA N A I M A M 

P LU S  M Å N GA  M Å N GA 
FL ER  PÅ  GA FFA . S E

“SÅ DET BLIR VAD MAN KALLAR 
EN ARBETSSEGER, 
SOM VISAR ATT ENSAM

INTE ALLTID ÄR STARKAST.
INTE ENS OM MAN ÄR EN HELIG MODER.”
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SNÖAR PÅ OSS

Ny singel ute nu!


