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Progressiva musikrörelsen ockuperar! 
En berättelse om ett musikforum i Karlstad och dess kamp för lokaler 

 
 
Marthin Gustafsson1 

 
 
 
 
 
 
Natten till 19e mars 1977 samlade sig ett 20-tal aktivister i föreningen Karlstad musikcafé vid 
gamla gummiverkstadens lokaler i Karlstad med syftet att ockupera byggnaden. Aktivisterna 
var medlemmar i en lokal musikförening som var ansluten till den svenska progressiva 
musikrörelsen. Under en längre tid hade dessa ungdomar varit i diskussion med Karlstad 
kommun angående möjligheten att hyra lokal till deras verksamheter. Ett par månader innan 
hade föreningen fått det senaste avslaget på en upprepad begäran att få hyra lokaler av 
kommunen. Eftersom föreningen inte hade en lokal och att medlemsantalet i föreningen 
drastiskt minskat spred sig en oro hos de kvarvarande medlemmarna att föreningen med tiden 
skulle utarmas och försvinna. Tiden var inne för att intensifiera föreningens påtryckningar mot 
kommunen. Aktivisterna tog sig in i gummiverkstaden och började arbetet med att barrikadera 
ingången. Nu började en väntan på att se hur kommunen skulle reagera, skulle polisen ingripa 
och iså fall när? 

Den svenska progressiva musikrörelsen 
Karlstad musikcafé var en del av den svenska progressiva musikrörelsen. Dessa ungdomar som 
år 1977 samlat sig vid gummiverkstaden i Karlstad tillhörde generationen som några tiotal år 
innan börjat framträda som en ny specifik grupp i samhället med andra krav än vad 
vuxensamhället hade. De tillhörde den nya ungdomskulturen som utvecklades på 1960-talet 
och brukar beskrivas som en remarkabel och global rörelse där rockmusiken spelade en viktig 
roll för den moderna ungdomen. Den framväxande ungdomskulturen lade grund till en 
massmarknad som genom konsumtion utvecklade nya stilar och revolutionerade popmusiken 
globalt. 

I efterkrigstidens Sverige där rekordåren tagit form gjorde ungdomarna entré på 
arbetsmarknaden. Deras arbete resulterade i ett ekonomiskt överskott som spenderades på 
konsumtionsvaror och lyxartiklar, som musikalbum och mode, vilka oftast hämtat inspirationen 
från USA och Storbritannien. Ungdomarna var köpstarka och flera företag såg en möjlighet att 
kapitalisera på den nya ungdomskulturen och dess nya stilar och uttryck. Med mässor som 
”Teenage fair” och andra tonårsmässor sökte företagen komma åt ungdomens ekonomiska 
överskott. Motmässor arrangerades av ungdomar som avsåg att motverka de kommersiella 
krafternas effekter på kulturen. Från tonårsmässorna bussades ungdomarna gratis till alternativa 
mässor där de kunde ta del av gratis teater, film och musikkonserter där bland annat banden 

 
 

1 Filosofie master i historia. Denna text är skriven utifrån masteruppsatsen ”Progressiva musikrörelsen 
ockuperar!: En studie av föreningen Karlstad musikcafé och kampen för lokaler under 1970-talet” vilken finns 
publicerad på Digitala vetenskapliga arkivet, DiVa 
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International harvester (sedermera Träd, gräs och stenar) och Gunder Hägg (sedermera Blå 
tåget) spelade. 

År 1970 arrangerades en musikfest på Gärdet i Stockholm. Denna musikfest var lika mycket 
inspirerad av Woodstockfestivalen som framprovocerad av musikfesten på Mantorp där 
arrangörerna skulle åstadkomma en musikfestival, fast ta betalt. Efter en serie avslag på 
tillståndsansökningar till att arrangera en musikfest i Stockholmstrakten beslutade sig 
arrangörerna att hålla en olaglig musikfest på Gärdet (den var olaglig eftersom tillstånd 
saknades). Fredagen den 12e juni med start kl. 15:00 gick den första Gärdetfesten av stapeln. 
Festen på Gärdet var gratis och arrangörerna, banden/artisterna och övriga gjorde allt ideellt. 
Band som spelade på Gärdet var bland andra Diddlers, Skäggmanslaget, Gläns över sjö och 
strand, Snabb lindring, Träd, gräs och stenar, Hackat och malet, Solen skiner, Gunder Hägg, 
Arbete och fritid, m fl. 

Den nya ungdomens egen musikkultur hade börjat ta form och tidigt fanns en ambition att 
vara icke-kommersiell. Syftet med det var att motverka vad ungdomarna i rörelsen ansåg var 
kommersialismens negativa effekter på kulturen. I slutet på 1960- och början av 1970-talet 
startades de oberoende skivbolagen Silence och Musiknätet i Vaxholm (MNW) vilket kom att 
utgöra musikrörelsens initiala redskap i produktionen av icke-kommersiell musik. Dessa 
skivbolag spekulerade inte i vilka band/artister som skulle ge stor avkastning utan satsade även 
på mindre och nya förmågor som sannolikt aldrig annars hade fått chansen att ge ut sin musik 
på skiva. Samtidigt var skivproduktionen musikrörelsens kanske effektivaste kanal ut i etern. 
MNW och Silence nöjde sig inte med att enbart bygga upp icke-kommersiella skivbolag utan 
satsade på en distributionskanal vilket resulterade i bolaget SAM-distribution. SAM följdes 
senare åt av fler distributionskanaler med koppling till musikrörelsen, som exempelvis 
plattlangarna. 

Musikernas behov att synas utåt till ungdomarna 
som ville lyssna på den nya progressiva musiken 
resulterade i musikrörelsens egen tidning, Musikens 
makt. I tidningen fick de icke-kommersiella artisterna 
utrymme att synas och aktuella frågor kring musik och 
musikpolitik kunde diskuteras. Tidningen startade 
inofficiellt 1972 i stencilerad upplaga men redan året 
efter gavs Musikens makt ut som tidning och 
fungerade som musikrörelsens språkrör. 

Musikrörelsen hade därmed lagt grunden till en 
infrastruktur för att skapa och distribuera rörelsens 
musik. Musikrörelsen skapade även en icke- 
kommersiell scen för rörelsens band dit ungdomarna 
kunde gå för att lyssna live till musiken utan att bidra 
till att stötta kommersen, Musikforum. Det fanns en ny 
generation svenska musiker som hade en stor och 
energisk publik och för att kunna gå vidare behövde 
rörelsen egna spelställen, ett alternativ till diskoteken 
och de kommersiella dansrestaurangerna. 
Musikrörelsen hyrde generellt lokaler av kommuner 

Tidningen Musikens makt 1973:4 

och i Uppsala öppnade det första musikforumet dörrarna 1972. För att samordna spelningar och 
turnéer runt om i landet skapades även en riksorganisation, kontaktnätet, där musikforumen 
runt om i landet smidigare kunde bedriva samarbete mellan varandra. 

I september 1973 samlades ett 30-tal ungdomar i Karlstad på ett inledande stormöte till en 
nystartad förening. På mötet fastslog de stadgar för föreningen och namnet på sitt musikforum, 
Karlstad musikcafé. 
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Bildandet av en förening och vägen mot en ockupation 
Sommaren år 1973 arrangerade en grupp ungdomar i Karlstad en musikfest som de kallade 
Allemansfesten på en gräsplätt på Örsholmen. Syftet med festen var enligt arrangörerna att 
agera som ett inlägg i debatten om kulturen, dess målsättning och uppbyggnad. 

Allemansfesten var sannolikt inspirerad lika mycket av Gärdetfesterna som både av 
Woodstockfestivalen och folkfesterna som hade börjat ta form runt om i Sverige under tidigt 
1970-tal. Allemansfesten besöktes i huvudsak av ungdomar och de lyssnade till musik av 
artister härrörande den svenska progressiva musikrörelsen som Gudibrallan, Turid och Jazz från 
Berndt Rosengren samt lokala band och artister. 

Allemansfesten beskrevs som en folk- och musikfest av lokalpressen samt att festen var en 
framgång, vilket ledde till att en grupp ungdomar bildar föreningen Karlstad musikcafé. Dessa 
ungdomar ansåg att nöjeslivet i Karlstad var under all kritik och målsättningen med föreningen 
skulle vara att skapa en plats där besökare kunde komma in billigt, träffa varandra, spela själva 
och ha roligt samt erbjuda kvalitetsmusik, fri från de kommersiella krafterna. 

 

Allemansfesten 1973. Foto: Claes Molinder 
 

Den nystartade föreningen sökte kontakt med andra musikföreningar liknande den som 
avsågs att bedrivas, som Musikfront och Musikforum och därigenom anskaffades material och 
information för att bygga ett eget musikforum i Karlstad. Ett första stormöte sammankallades 
den 6e september 1973 som samlade ett 30-tal personer. Den 20e september 1973 hölls det 
ytterligare stormöte där stagar och mål för föreningen formulerades, vilket var att genom ett 
varierat utbud av musik och andra aktiviteter skapa ett alternativ till det etablerade nöjeslivet. 
På stormötet den 20e september antogs även att föreningen skulle vara öppen för alla som 
önskade vara medlem, att stormötet skulle vara föreningens högsta beslutande organ och att om 
beslut skulle tas i föreningen skulle minst 10 medlemmar vara närvarande. Stormötet kom även 
fram till att föreningen skulle vara partipolitiskt obunden, vilket en av medlemmarna lyfter fram 
i en intervju i Värmlands Folkblad där han beskrev föreningens ambitioner: 
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att vara en partipolitisk obunden organisation där det övergripande målet är att 
sammanföra olika sorters musik, undantaget den genomkommersialiserade popen och 
svensktoppsmusiken.2 

 
Under året 1974 anslöt sig Karlstad musikcafé till musikrörelsens riksorganisation för icke- 

kommersiell kultur, kontaktnätet, och började delta på organisationens kongresser, kurser och 
regionmöten. Genom organisationen fick musikcaféet även mycket förslag på artister som var 
ute på turné som kunde komma och spela. 

Musikcaféet stod till en början utan fast lokal och en lokalgrupp tillsattes med syfte att hitta 
en sådan som passade den tänkta verksamheten. För att finansiera starten av föreningen söktes 
även bidrag från den experimentella sektionen hos den statliga stiftelsen Rikskonserter. Ett 
startbidrag beviljades och Rikskonserter kommenterade även att Karlstad musikcafé inte i 
längden kunde stötta sig på Rikskonserters bidrag utan fick istället kontakta kommunen för 
fortsatt stöd. 

Frågan om en fast lokal kom att vara ett genomgående tema för föreningen. Det var en central 
fråga av flera anledningar. En fast lokal ansågs vara nödvändig för att bedriva sin verksamhet i 
samt att utan fast lokal fick föreningen inget fast ekonomiskt stöd från kommunen. Efter 
sökinsatser hade lokalgruppen den 14 december 1973 hittat en potentiell lokal. De kontaktade 
fastighetsägaren AB B. Bergson och söner om att få hyra lokalen eftersom den ansågs lämpa 
sig bra för musikcaféet. Verksamheterna beskrevs som konserter, caféverksamhet, kurser, 
barnverksamhet samt teater i en skrivelse till fastighetsägaren. Föreningen fick tillåtelse att hyra 
och den 10e januari 1974 flyttade musikcaféet in i lokalerna i det så kallade Bergsonhuset på 
Värmlandsgatan i Karlstad. 

De nya lokalerna iordningställdes och 1974 arrangerades många konserter med artister från 
den progressiva musikrörelsen som Jan Hammarlund, Fläsket brinner, Bernt Staf, Samla 
mammas manna, Lön för mödan, Älgarnas trädgård, Berits halsband, Arbete och fritid, 
Nynningen, Första förband, Skog och åkrar och Røde Mor. Lokala förmågor var även på plats 
och spelade som exempelvis Stina Nordström, Varmvattnet och Mr G and his very bap boys. 

Lokalerna som föreningen fått hyra var inte anpassade utefter verksamheten och ljudet från 
konserterna skapade klagomål från grannarna. Efter klagan om för hög ljudnivå till hyresvärden 
avhystes föreningen den 30e september 1975. 

Trots att föreningen blivit utslängda från lokalen fortsatte musikcaféet med arrangemang 
som exempelvis alternativfestival i protest mot schlager-EM, 1:a majfest, jamkvällar med band 
från trakten och musikfest på Sandgrundsudden i Karlstad. Kända band inom den progressiva 
musikrörelsen kom och spelade under året som Risken finns, Motvind, Elektriska Linden, 
Soffgruppen och Ragnarök. 

När föreningen inte längre hade någon fast lokal sjönk medlemsantalet, vilket föreningen 
menade var en direkt följd av att man inte hade någon lokal att ha sin verksamhet i. Föreningen 
demonstrerade i 1:a majtåget 1976 för en fast lokal och kommunen uppvaktades i skrivelser 
men utan resultat, vilket musikcaféet upplevde som att kommunen förhöll sig passivt mot 
föreningens önskan. I verksamhetsberättelsen för året 1977 beskrivs situationen: 

Desperationen växte bland medlemmarna. Trots uppvakningar, skrivelser och andra 
påtryckningar verkade kommunens ansvariga inte vilja intressera sig för vårt problem. 
För att göra politiker och allmänhet uppmärksamma på vårt lokalbehov, och för att 
visa att det finns lokaler som skulle kunna utnyttjas planerades och genomfördes en 
ockupation av gamla gummicentralen i slutet av Mars.3 

 
 
 
 

2 Värmlands Folkblad 1974-01-14 s.8 
3 Allmän verksamhetsberättelse för föreningen Karlstad musikcafé år 1977 
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Musikcafé istället för sopsäckar! 
På ett stormöte i januari 1977 presenterade lokalgruppen sina tankar kring nya lokaler. Där 
framgår att kommunen avslagit önskemålen om att hyra det gamla Tingshuset eller 
gummiverkstaden som fanns i anslutning till fängelset i Karlstad. Musikcaféets påtryckningar 
om lokal trappades upp när föreningen fått kommunens avslag i januari 1977. Föreningen 
lämnade in en skrivelse till Karlstad kommunstyrelse med krav om fast lokal och fast 
ekonomiskt stöd. Den 14 februari kom ett svar från kommunen till föreningen men det var 
ytterligare avslag. Avslaget saknade även motivering vilket föreningen reagerade starkt på. I ett 
öppet brev till lokaltidningarna Nya Wermlands- Tidningen och Värmlands Folkblad menade 
musikcaféet att kommunen hade lokaler men vägrade att hyra ut dessa till föreningen. Detta 
utmynnade i en demonstration den 19e februari med krav om fast lokal och fast ekonomiskt 
stöd till musikcaféet vilket inte gav något resultat i vare sig lokal, pengar eller motivering kring 
avslagen från kommunen. 

Bland ungdomarna i föreningen började känslan infinna sig av att kommunens passivitet på 
sikt skulle kunna utarma deras förening och att musikcaféet skulle försvinna utan en fast lokal. 
Desperationen växte och natten till den 19e mars 1977 samlade sig ett 20-tal ungdomar utanför 
gummiverkstadens lokaler och bröt sig in. Vid den tiden användes en mindre del av byggnaden 
enbart som förråd för sopsäckar till stadens sopbilar. Lokalerna var inte i bästa skick utan 
mycket nedgångna. Olle Myrin, en av aktivisterna som deltog i ockupationen, beskriver 
händelsen: 

Vi hade ju med oss sovsäckar och så. Det [gummiverkstaden] var ju i uselt skick. Det 
var ju inte uppvärmt vad jag minns utan det var väl lite ruggigt där inne och jag vet 
inte ens om vi hade något elektriskt ljus där inne. […] Det var några som gick upp på 
taket och satt upp banderoller. Vi beslöt oss för att vi skulle ha vakter som var uppe 
på taket så vi gjorde nått vaktschema där så vi byter av och satt på taket några timmar 
i sträck så där. Ja vi hade en grupp som skulle ta kontakt med press, en pressgrupp. Ja, 
det var ett par stycken som skulle sprida att vi gjort den här ockupationen då.4 

 
Väl inne i byggnaden ställdes en matsal och ett mötesrum för stormöte iordning. Lokalerna 

var aldrig låsta för ockupanterna som kunde gå ut och in som de ville men några aktivister var 
alltid på plats. Pressgruppen tog kontakt med yttervärlden genom telefonsamtal till massmedia 
och gick därefter ut för att dela ut flygblad i Karlstad med parollen ”Musikcafé istället för 
sopsäckar!”. Runt om i Karlstads innerstad arrangerades en namninsamling där folket fick 
uttrycka sitt stöd till musikcaféets krav och på några timmar hade det resulterat i över 800 
underskrifter. På morgonen den 20e mars var det högläsning i gummiverkstaden av telegram 
som kommit till ockupanterna med hälsningar från olika organisationer med uppmuntran och 
stöttning i deras kamp för lokal. Det var en bred skara av organisationer som ville ge sitt stöd, 
som exempelvis VPK Värmland, Studiefrämjandet i Karlstad, Förbundet kommunist Karlstad, 
elever vid Sundsta gymnasiet, Liberal ungdom i Karlstad, Karlstads CUF:avdelning, 
Kommunistisk ungdom Karlstad, Kommunistiska arbetarförbundet Värmland, Musikforum 
Sprängkullen, SKP Karlstad, Stiftelsen musikteatern i Värmland, Blue note Kristinehamn, Röd 
ungdom Värmland/Närke samt även Tjänstemännens bildningsverksamhet Värmland. 

Senare den kvällen började Karlstad kommun sätta in åtgärder mot ockupanterna genom att 
stänga av strömmen till gummiverkstaden vilket innebar att det blev mörkt och kallt men 
aktivisterna hade ett gasolkök som det gick att värma sig med. I Nya Wermlands- Tidningen 
kommenterade aktivisterna ockupationen dagen efter och menar att de i föreningen hade 
diskuterat att genomföra en ockupation en längre tid för att belysa deras problem med lokal. 
Musikcaféet menade fortfarande att det finns lediga lokaler i Karlstad men kommunen vägrar 
att hyra ut dessa till caféets verksamheter. Syftet med ockupationen enligt aktivisterna blir även 

 

4 Intervju med Olle Myrin 2019-11-27 
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att visa att det finns lokaler som kan nyttjas till ett musikforum. Vidare kommenterade 
aktivisterna kommunens ingrepp med att stänga av strömmen att: 

-Men de ska inte tro att de ska kunna frysa oss ut ur huset. Med vår sång och musik 
håller vi värmen och vädrets makter är ju med oss.5 

 
 

Ockupanterna står på taket till gummiverkstaden med banderoller. Foto: Lennart Fernqvist, Värmlands 
Folkblad 

Den 21 mars på stormötet läste ockupanterna upp vad lokaltidningarna skrev och där stod 
även polisens uttalande kring ockupationen. Polisens uttalande var att ockupanterna får vara 
kvar tills de blir hungriga och trötta för då kommer de att ge sig av samt att de inte gör något 
tills en polisanmälan kommit in. Dagen efter polisanmäldes ockupationen av kommunens 
fastighetskontor. Ett antal aktivister ur pressgruppen uppvaktade kommunalrådet Svartmark 
(m) som inte var intresserad att ta emot utan stod fast vid sin tidigare hållning om att inte 
förhandla med ockupanterna eftersom ockupationen fortfarande var pågående. Vidare säger 
Svartmark i lokaltidningarna att: 

Det är inte kommunstyrelsens uppgift att skaffa lokaler åt olika föreningar och 
organisationer. Karlstad musikcafé får som vilken hyresgäst som helst söka sig lokaler 
genom kommunens fastighetsförvaltning. […] Vi på kommunen måste följa de 
demokratiska spelreglerna och då tycker man ju att även Karlstads musikcafé ska följa 
dessa. De metoder som de nu använt är ju inte demokratiska precis, och det skulle 
förvåna mycket om deras aktion kommer att hjälpa dem. Deras handlande är bara för 
att väcka uppmärksamhet.6 

I Värmlands Folkblad kommenterade en talesperson för musikcaféet att polisen sannolikt på 
något sätt kommer att agera men att de inte vill ha någon konfrontation. Istället efterlystes en 
dialog med kommunen. 

Den 22e mars 1977, kl 04:30, gjorde polisen tillslag mot gummiverkstaden. Nu hade polisen 
en anmälan från kommunen och valde att ingripa. Från polisrapporten kring ockupationen går 
att läsa följande om händelsen: 

 
 

5 Nya Wermlands- Tidningen 1977-03-21 s.10 
6 Nya Wermlands- Tidningen 1977-03-21 s.10 

 
 



7 Polisanmälan 1977-03-21, bilaga 2: Promemoria: Ockupation av fd Gummicentralens lokaler 
8 Intervju med Olle Myrin 2019-11-27 
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Lokalerna bevakades från taket av en till två av föreningens medlemmar med 
signalanordning till ockupanterna som befann sig nere i lokalerna. Uniformerad 
personal trängde först in ifrån taket och öppnade dörren mot Eneströmsgatan som 
inifrån var barrikaderad av ockupanterna. Så snart dörren var öppnad trängde 
uniformerad polis in i lokalerna samtidigt som en hundförare bevakade dörren. Polis 
utvändigt bevakade takluckan och fönster på fastigheten. När polismännen kom in i 
lokalerna stängde ockupanterna in sig i ett utrymme i källarplanet som var försett med 
skyddsrumsdörr, som forcerades av polismännen. Ytterligare en dörr var stängd från 
insidan av ockupanterna som senare öppnades. Ockupanterna lät sig övertalas att 
frivilligt avbryta ockupationen och medfölja till polisstationen för identifiering och 
antecknande av personalia.7 

 
Aktivisten Olle berättar: 

 
Ingen [av aktivisterna] sa att de ville göra motstånd eller så. Alla var inställda på att 
nu följer vi med ut. Och när vi kommer ut, det minns jag också tydligt, då står det 
poliser, inte tätt men i alla fall många poliser på var sida som bildar en gång, alltså. 
[…] Som jag uppskattar det en 15-20 poliser där. Och så står de med polisbilar utanför 
och det var så att de slussade ut, för vissa så tog lite tid att slussa ut, alltså tre fyra 
stycken i taget och in i polisbilarna. Polishuset låg ju bara ett kvarter ifrån. Så de kör 
bilen ett kvarter och ner i garaget och där fick vi gå ut och så leder dom in oss i celler. 
Som jag minns det så fick jag en ensamcell men de stängde inte dörren. De låste inte 
in mig. Jag hörde ljudet från andra celler. Det var någon som försökte sjunga 
någonting. Men det var ju ingen hätsk stämning, det var ganska lugnt.8 

 
 

Polisens insats på morgonen den 22e mars 1977. Foto: Lennart Fernqvist, Värmlands Folkblad 
 

 



9 Nya Wermlands- Tidningen 1977-03-23 s.14 
10 Informationsutskick till medlemmar 1977-04-05 
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I Nya Wermlands- Tidningen den 23 mars 1977 kommenterade kommissarie Raleby 
händelsen: 

 
Kommissarie Raleby som ledde aktionen pratade med ockupanterna under några 
minuter. 
–De hade inte bestämt sig för om de skulle göra motstånd eller ej så jag gav dem fem 
minuter att bestämma sig på, säger kommissarie Raleby9 

 
Ockupanterna mötte en polis som, får man väl ändå säga, var utrustad med ordentligt tålamod 
och diplomati som resonerade med ockupanterna och gav dem även några minuter för att 
organisera sig. Något motstånd bjöd inte musikcaféets aktivister på och de släpptes senare på 
dagen efter att polisen skrivit ned deras personuppgifter. Händelsen rubricerade polisen som 
egenmäktigt förfarande eftersom ungdomarna olovligen hade berett sig tillträde till 
gummiverkstadens som var kommunens fastighet. Polisen kommenterade insatsen i 
lokalpressen och betonade att ockupanterna skött sig exemplariskt under polisens aktion. 
Ingripandet beskrevs som odramatiskt och att ockupanterna visade förståelse för polisens insats. 
Särskilt nöjd förefaller polisen varit över att inte hittat några tecken på alkohol eller droger på 
platsen. 

Kommunen kommenterade till Värmlands Folkblad att nu när ockupationen är över hoppas 
de på att kunna lösa musikcaféets situation genom samtal. 

I samband med utredningen kring ockupationen skickades en blankett ut till de misstänkta 
aktivisterna från distriktsåklagaren. Där ombads aktivisterna svara på ett antal frågor som 
exempelvis när man kom och gick, hur man kom in i lokalen och om anklagelsen om 
egenmäktigt förfarande bestrids eller inte. På musikcaféets stormöte som följde ockupationen 
formade medlemmarna en strategi kring hur denna blankett skulle svaras och kom fram till att 
inte svara på hur och när man kom in i fastigheten, bestrida brottsanklagan om egenmäktigt 
förfarande, att ej godkänna ett strafföreläggande samt att föreningen tar kontakt med 
FiB/Kulturfronts jurister i ärendet. Eventuella övriga frågor skulle besvaras, vilket inte var 
många. Allt detta gick ut i ett informationsblad till medlemmarna i musikcaféet där föreningen 
skrev följande: 

På stormötet 30/3 beslöt vi att alla Musikcaféets medlemmar som stöder ockupationen och 
kravet på lokal bör fylla i och skicka in frågeformuläret. Detta för att visa att det inte 
är en liten grupp ”terrorister” som står för ockupationen, utan att det är Karlstad 
Musikcafé som står bakom. Dessutom kommer dom att få mycket svårare att komma 
med några rättsliga efterföljder ju fler vi är, och när caféet står enigt bakom aktionen 
är det svårare att peka ut några enskilda ”ledare”.10 

 
Den 20 april 1977 fick musikcaféet svar från FiB/kulturfronts jurister och de menade att det 
tänkbara straffet sannolikt blir dagsböter. Vidare menade FiB/kulturfront att musikcaféet kan 
betona till kommunen att de inte har fått hyra några av de lokaler som föreningen menade att 
kommunen hade, vilket tyder på diskriminering. Detta borde musikcaféet även framföra till den 
allmänna opinionen. Därefter följde i FiB:s svar en lättare skrivelse angående principiellt om 
statlig och kommunal kulturpolitik samt att FiB/kulturfront, tillsammans med andra 
organisationer stödde musikcaféets krav på lokal. 

Det hela slutade rättsligt med att ockupanterna godkände strafföreläggande á 50kr då 
advokatfirman starkt rekommenderade samtliga deltagare att godkänna. Advokaten Lindberg 
hade varit i kontakt med åklagaren angående ärendet. Åklagaren satte upp ett villkor på att 
samtliga ockupanter skulle godkänna strafföreläggandet, i annat fall skulle enskilt åtal väckas 
mot varje enskild deltagare i ockupationen vilket sannolikt skulle resultera i höga böter. 



12 Flygblad a: ”Musikcafé istället för sopsäckar!” 1977-03-19 
13 Flygblad b:1977-03-19 
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Lokaler som kulturpolitik 
Frågan om fast lokal var en central del i historien om Karlstad musikcafé. Inledningsvis hade 
föreningen en lokal men blev avhysta. Efter det samlas argumenten för en ockupation sakta men 
säkert. I musikcaféets verksamhetsberättelse för året 1976 berättas det att all övrig aktivitet utöver 
konserter hade legat nere på grund av avsaknaden av en fast punkt i Karlstad. Lokalbristen hade 
även fler negativa aspekter eftersom inget fast ekonomiskt stöd tilldelades föreningar som inte 
hade en fast lokal samt att medlemsantalet i föreningen kraftigt minskat från ca 400 medlemmar 
1975 till ca 130 år 1977. 

Lokalbristen menade musikcaféet beror på att kommunen inte hjälpte föreningen i 
lokalfrågan och att de förhöll sig passiva till musikcaféets krav och önskemål. Detta resulterade 
i flera påtryckningar mot kommunen med argument hämtade ur kulturpropositionen 1974:28 
med: 

Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 
förutsättningar för att denna frihet skall kunna skyddas. ...Kulturpolitiken skall ge 
människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan 
människor. Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar 
inom kulturområdet.11 

 
Detta användes som ett slagträ mot kommunen i ett öppet brev via Nya Wermlands- Tidningen 
där musikcaféet menade att kommunen inte tog föreningens problem på allvar och att 
kommunen istället tillät de kommersiella nöjesetablissemangen i Karlstad att sköta 
kulturpolitiken. Kommunens svar på det öppna brevet kom först efter ockupationen. 

Under ockupationen i mars 1977 delas flygblad ut för att kommunicera ut syftet med 
aktionen och att medvetandegöra lokalbefolkningen om föreningens problem och hur de såg på 
kommunens agerande i den frågan. På pressgruppens flygblad menade musikcaféet att: 

Lokalen [gummiverkstaden], som ägs av Karlstad kommun, disponeras av 
renhållningsverket för att lagra sopsäckar! Vi tycker att lokalen kan disponeras på ett 
bättre sätt av kommunen.12 

 
Samt på ytterligare flygblad läses att: 

Det talas om att den alternativa kulturen ska främjas men det har vi inte sett mycket 
resultat av. […] Vi antar att ni [kommunen] tänker lura oss men vi ger oss aldrig.13 

 
På flygbladet står det även att kommunen avslagit begäran av att få en lokal och att 
gummiverkstaden även tidigare har varit på tal från musikcaféets sida. Det framgår även att 
kommunen har avslagit utan motivering den 14 februari 1977. Efter att jag gått igenom 
kommunstyrelsens och kulturnämndens protokoll under aktuell period har inte någon motivering 
till avslaget återfunnits. 

Musikcaféets lokalbehov och att få hjälp med detta motiverades även genom att lyfta fram andra 
verksamheter som fanns i Karlstad med omnejd. Föreningen pekade på att de är en del av den 
progressiva musikrörelsen och att de vill tillhandahålla ett alternativ till den kommersiella kulturen, 
vilket var i linje med kulturpolitiken från år 1974. Föreningen lyfte fram andra föreningar som 
exempelvis Jazz Spectrum som hade ett jämförbart syfte med musikcaféets, samt att dessa fick stöd 
från kommunen. 

När Olle Myrin kommenterar ockupationen och motiveringen till denna i efterhand menar han 
att: 

 
 

11 Karlstads kulturnämnds protokoll 1977-03-30 bilaga 113a: ”Musikcaféet skriver öppet brev till 
kommunstyrelsen” (ankommet 1977-03-15) 



14 Intervju med Olle Myrin 2019-11-27 
15 Musikens makt 1977:3 s.6 
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Det var väl ganska enkelt resonemang att vi ville ha en lokal […] tanken var nog helt 
enkelt den att nu har vi varit utan lokal i flera år och ska vi ha ett musikcafé så måste 
vi ha en fast lokal. Det funkar inte i längden med bara gå runt på andras lokaler och 
hyra in sig. Det var någon som hade upptäckt den här lokalen [gummicentralen] och 
tyckte att den står nästan tom […] Då tyckte vi väl att, dom [kommunen] visste ju om 
att vi ville ha en lokal, och tycker de att det är viktigare med sopsäckar än att vi ska 
kunna ha en lokal? […] Det här är ju en kultur som bryter mot den traditionella 
kulturen. Det är ju en kultur som stod i motsats till rådande samhällsförhållanden i 
många avseenden. Så att vi tänkte väl att det är väl därför de inte ger oss någon lokal. 
Men då måste vi ju tala om för dem att vi menar allvar.14 

 
Som tidigare nämnts var kommunalrådet Svartmark moderat. Några uttryck för att denna 
ockupation var till syfte att angripa borgerliga partier eller liknande har inte återfunnits i 
arkivmaterialet eller i intervjuer och att denna aktion skulle varit en protest mot borgerligt styre 
eller likande finns det inte stöd för i arkivmaterialet. 

Själva ockupationen beskrevs inom musikcaféet som en framgång eftersom det uttalade 
målet med aktionen var att kommunicera ut budskap om hur föreningen behandlas av 
kommunen och medvetandegöra en allmänhet. Ett brett register av föreningar gav sitt stöd till 
ockupationen tillsammans med att namninsamlingen slutligen resulterade i 2700 
namnunderskrifter där folk på gator och torg i Karlstad visade sin sympati med aktionen. 

I musiktidningen Musikens makt uppmärksammades även att ett musikforum, Karlstad 
musikcafé, förde en kamp för sin sak. Där lyfts namnunderskrifterna fram och tidningen menar 
att ockupationen hade folkets stöd.15 

Ockupationens resultat 
Vad blev resultatet av ockupationen då? I huvudsak kan fem resultat noteras. 

För det första resulterade aktionen rent konkret i tio dagsböter á 5 kronor för de som 
ertappades i lokalen samt några timmar i häktet. Vid ett stormöte i mars 1978 beslutades att 
musikcaféet skulle stå för alla kostnader som skulle uppstå i samband med ett eventuellt åtal 
som exempelvis kostnader för advokat och eventuella böter. För att finansiera detta diskuteras 
det att arrangera en stödgala för att samla in pengar till ändamålet, men om det blev någon 
stödgala framgår inte i musikcaféets arkivmaterial. 

För det andra resulterade Musikcaféets kritik angående kommunens agerande kring 
kulturpolitiken och att Karlstad kommun inte agerar i linje med den statliga kulturpolitiken i ett 
svar på det öppna brevet till kommunstyrelsen. I svaret skrivs att det inte är kommunens sak att 
svara för lokal till fria kulturgruppers verksamhet samt att kommunen inte kan tillhandahålla 
lokal till endast en intressent. Vidare hänvisade svaret till att samma regler gäller för alla även 
när det gäller fast ekonomiskt stöd. Musikcaféets ståndpunkt i detta var att de ansåg att det var 
kulturpolitiskt motiverat för kommunen att upplåta lokal till föreningen, eftersom det hade varit 
i linje med kulturpropositionen 1974:28. Vidare ansåg föreningen att kommunen mötte 
musikcaféet med okunskap och fördomar om att det enbart var en samling ”långhåriga 
knarkare” och dessa vägrar kommunen att diskutera med och därför skickades polisen för att 
överta kulturpolitiken. 

För det tredje resulterade ockupationen i ett möte med kommunens ansvarige för 
lokalbeståndet, kommunalrådet Sven-Eric Svartmark (m), för att vidare diskutera hur 
lokalfrågan kunde lösas. Resultatet av mötet ansåg föreningen som magert men det är möjligt 
att musikcaféets representanter drev frågorna väldigt offensivt. I en artikel i Nya Wermlands- 
Tidningen 1977 menade föreningen att Svartmark under mötet inte svarat, alternativt svarat 
flyktigt på frågor: 
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På en fråga om det inte är kulturpolitiskt motiverat att upplåta lokal åt musikcaféet 
svarade Svartmark att lokalproblemet inte kunde ses som en kulturpolitisk fråga. 
Vidare vägrade han, på en fråga, att redogöra för hans partis (m) kulturpolitik. Detta 
förklarar till stor del det bemötande musikcaféet fick under ockupationen.16 

 
För det fjärde resulterade ockupationen i att den 14 juni 1978, ca ett och ett halvt år efter 

aktionen, fick musikcaféet en lokal samt ett årsbidrag av kommunen. Det handlade om en före 
detta livsmedelsbutik som föreningen fick nyttja tillsammans med flera föreningar där caféet 
hyr en kontorslokal med möjlighet att hyra en samlingslokal i fastigheten. Karlstads- Tidningen 
gjorde ett reportage kring föreningens nya lokal där två av medlemmarna menar att 
ockupationen av gummiverkstaden var starkt bidragande till att de nu hade fått tillgång till lokal. 
Vidare menade medlemmarna att en ytterligare bidragande orsak till att de nu fått lokalen är att 
politikerna nu såg mer seriöst på hur föreningen arbetade. Den fria kulturen i Karlstad hade nu 
fått en fast punkt menar musikcaféet och nu med bättre förutsättningar för att arrangera de 
verksamheter föreningen vill. Det är visserligen en temporär lösning eftersom lokalerna 
planeras att byggas om till omklädningsrum till en planerad idrottsplats. 

I verksamhetsberättelsen för året 1977 menade föreningen att ockupationen innebar ett 
uppsving för musikcaféet men det uttrycks inte på vilket sätt. Tänkbart vore nu när den fria 
kulturen äntligen fått sin lokal att ett tillskott av entusiasm och energi skulle resultera i att 
arrangemangen skulle bli betydligt fler, ökat deltagande och att medlemsantalet skulle växa 
men i verksamhetsrapporterna beskrevs situationen i andra ordalag. Arrangemangen beskrevs 
som mindre och anspråkslösa och kvällarna på musikcaféet som oplanerade. Trots detta 
avslutades verksamhetsberättelsen för 1978 med att musikcaféet beskriver sig som att 
föreningen blev en känd samlingspunkt för kulturen i Karlstad. 

För det femte kan ett lättare uppsving för medlemsantalet noteras. Föreningen konstaterade 
att tillströmningen av nya medlemmar har varit lika stor som tidigare. För året 1979 noteras att 
medlemsantalet var uppe på runt 200. Detta till trots var det få av de nya medlemmarna som 
engagerade sig i arbetslagen i föreningen samt att de sällan deltog på stormöten. Detta 
resulterade i att det som oftast var de som befunnit sig länge i föreningen som deltog, beslutade 

och genomförde det föreningen ville 
åstadkomma. Detta lyfte föreningen 
fram som bekymmersamt. Dels på 
grund av att stormötet var det 
beslutande organet i föreningen och var 
det dålig uppslutning av medlemmar 
kom sannolikt beslut inte kunna fattas. 
Detta resulterade även i att det blev få 
som bestämde för gruppen vilket inte 
eftersträvades. 

Den 5e augusti 1981 låter 
kommunen riva gummicentralen. 
Grävskoporna gick hårt fram på de 
gamla tegelväggarna utan några 

1981 rivs gummiverkstaden. Foto: Värmlands Folkblad protester eller demonstrationer från 
aktivister. I Värmlands Folkblad uttalar 

sig Thomas Medberg som var en av talesmännen under ockupationen år 1977: 
 
 
 
 
 

16 Nya Wermlands- Tidningen 1977-12-19 
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Utrymmena i gamla Gummicentralen var utmärkta och vi hade gärna tagit emot dom 
idag. […] Jag tycker att det är konstigt att man river när det är sådan brist på lokaler 
för de olika föreningarna.17 

 
Kommunens svar på Medbergs kommentar i samma artikel var att lokalerna var i så pass dåligt 
skick att de inte kunde användas till någonting utan det enda alternativet var att gummicentralen 
revs. Tomten som gummicentralen stod på hade kommunen ingen klar idé om vad den skulle 
användas till efter rivningen. Från början planerades den så kallade Hagaleden att gå över 
tomten men på grund av brist på pengar byggdes istället en parkeringsplats. 

År 1987, tio år efter ockupationen av gummiverkstaden författar den tidigare aktivisten Olle 
Myrin en artikel i tidskriften Värmlands kultur där han tittar tillbaka på ockupationen 1977, vad 
aktionen resulterade i samt vad den nya lokalen innebär för föreningen: 

Musikcaféet flyttade in och var en av flera hyresgäster, visserligen med eget kontor 
men endast rätt att boka tid i samlingssalen som man tidigare hade bokat tid på 
fritidsgårdarna. Det var nog inte vad ockupanterna såg framför sig när de 1977 krävde 
egen fast lokal! Få av dessa var nu aktiva i Musikcaféet, en ny generation hade tagit 
över.18 

 
Efter ytterligare tio år utkommer år 1998 en nostalgibok över Karlstads 1970- och 1980-tal 

och boken belyser ockupationen av gummiverkstaden. Boken lyfter fram två aktivister som 
eldsjälar för föreningen som kommenterar att ockupationen gav det resultat som ockupanterna 
hoppats på, det vill säga tillgång till lokal och ekonomiskt stöd. 

Idag finns det forna musikcaféets byggnad kvar och har fortfarande aktiviteter för ungdomar. 
På kommunens hemsida för fritidsgården på tolvmansgatan skrivs det: 

Här kan du arrangera konserter, disco eller andra kulturevenemang. Vi stöttar dig från 
start till mål och vet vart du kan söka pengar till ditt arrangemang.19 

 
Tiden när kommunen mötte ungdomars engagemang och kulturintresse med ointresse är, om 

inte över, i alla fall kraftigt förändrad. I lokalerna som musikcaféet hystes in förekommer 
fortfarande musik från ungdomar men låtarna som spelas är kanske inte alltid samhällskritiska, 
politiskt betonade eller om någon kamp. Dom är ju barn av sin egen tid. 

Avslutande ord om musikrörelsen lokalt, nationellt och globalt 
Det går att beskriva musikrörelsen ur flera olika perspektiv. Det är möjligt att säga att 
musikrörelsen i mångt och mycket var ett lokalt fenomen. År 1977 skriver många artister från 
den progressiva musikscenen i antologin Spela för livet: fria kulturgrupper inför 80-talet och 
resonerar om vart den fria kulturen har varit och hur den ska fortsätta. Boken framhåller att de 
lokala musikforumen var musikrörelsens grundbult och att de utvecklade egna praktiker och 
drev sina verksamheter som de fann det bäst utifrån den lokala kontexten. Det fanns en 
gemensam syn på kulturen och kulturlivet. Musikrörelsen ville tillhandahålla ett alternativ till 
vad de ansåg var den etablerade, kommersiella kulturen men hur de lokala musikforumen 
genomförde detta såg olika ut. 

Föreningen Karlstad musikcafé kan mycket väl beskrivas som representativt för 
musikforumsfenomenet. Det handlade om en lokal förening som upplevde en ansträngd 
situation med lokaler där de kunde bedriva sin verksamhet som föreningen fann bäst. 
Ockupationen medförde att händelserna i Karlstad hamnade i fokus för musikrörelsen på ett 
nationellt plan. Musiktidningen Musikens makt använde aktionen för att beskriva hur 
musikrörelsen tar striden mot kommunerna som vägrar rörelsen lokaler. 

 
17 Värmlands Folkblad 1981-08-05 
18 Myrin, O. (1987:3). Musikrörelsen och Karlstad musikcafé. Värmländsk kultur s.20 
19 Karlstad kommuns hemsida, sökord tolvmansgatan (Hämtat 2021-01-20) 
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Redan från starten fanns det i musikcaféet en ambition att tillhandahålla ett alternativ till vad 
de ansåg var den kommersiella kulturen och inte vara en vinstdrivande verksamhet. Att vara en 
oas för en ungdom som sökte sig bort ifrån diskoteken och dansställena för att kunna umgås 
utan att bidra till kommersen, vilket var i linje med musikrörelsens ambitioner. Räkenskaperna 
för musikcaféet, som finns bevarade i Värmlands föreningsarkiv, pekar mot att de som verkade 
i musikcaféet inte blev rika på verksamheten utan att många arrangemang gick back, alternativt 
som bäst gick jämnt ut. 

Det handlade om ledarlös aktivism. Inom vare sig Karlstad musikcafé eller inom den svenska 
progressiva musikrörelsen fanns inte någon uttalad ledare som satte agendan utan mer en 
kärngrupp av initiativtagare. Vilka som var i kärngruppen är inte lätt att isolera då personer 
inom musikrörelsen kom och gick med tiden och gruppen ter sig flyktig. Musikcaféet upplevde 
samma fenomen med en grupp som stod mer i centrum än andra men ingen som kunde 
identifieras som ledare. Musikcaféets arrangemang var i huvudsak genomförda med initiativ 
från den egna gruppen med musikfester, jamkvällar och temakvällar men det förekom även 
arrangemang med inspiration av musikrörelsen, exempelvis en alternativfestival i Karlstad mot 
schlager-EM 1975, med mera. 

Den svenska progressiva musikrörelsen brukar beskrivas i termer av en nationell rörelse som 
enligt sin egen självbild agerade för att stötta den fria kulturen och motverka de negativa 
effekter som kommersialismen hade på kulturen. Musikrörelsens riksorganisation kontaktnätet 
fungerade som sambandscentral för de lokala musikhusen till syfte att rörelsens band och 
artister smidigt kunde nå ut och spela på den alternativa musikscenen utan att bidra till 
kommersen kring kulturen. Det är även möjligt att koppla den svenska progressiva 
musikrörelsen till en global ungdomsrörelse som startade under 1960-talet i USA där den 
amerikanska ungdoms- och rockkulturen spred sig till västländerna med många gånger ett 
upproriskt tema. Dessa amerikanska toner spred sig till Gärdet i Stockholm där Gärdetfesten år 
1970 ofta beskrivs som startskott för den svenska progressiva musikrörelsen. 

Musikrörelsen var en bred, kraftfull och nyfiken rörelse som fusionerade ihop traditionell 
folkmusik med amerikansk rock, sjungen på svenska med samhällskritiska texter. Det fanns 
musikexperiment där den instrumentala musiken skulle öppna sinnena och därigenom få folk 
att tänka och fantisera själva och komma långt bort från vad man menade var den kommersiella 
och passiviserande musiken. Medvetandegöra, spela själv och solidaritet var nyckelord i 
musikrörelsen, både nationellt och lokalt. År 1980 lägger Musikens makt ner och då brukar 
även slutdatum för musikrörelsen sättas. 1960- och 1970-talets ungdomar skapade sig en egen 
kultur och egen musik men musikrörelsen ebbade ut och försvann alltmedan ungdomarna 
fortsatte att diskutera vad och vem som var progressiv. 

Kampen för lokal fortsatte i Karlstad efter 1970-talet men då av andra ungdomar och till viss 
del utifrån en annan inriktning än den som utmejslades år 1973 på de inledande stormötena. 
Kommunens kom att ändra sin inställning till ungdomars kultur- och lokalintresse. Man kan då 
kanske se detta som att aktivismen och idealen som Karlstad musikcafé representerade hade 
framtiden framför sig. 

 
 

Vi är barn av vår tid. 
-Nationalteatern, 1978 
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