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Abstract 

I dagens läge har de flesta i regel en tolkning om vad punk är för någonting och inte allt för 

sälland är band som Sex Pistols, The Clash och Ebba Grön det första som folk tänker på.         

Uppsatsen visar hur punken togs emot av svensk media då den kom till Sverige och 

undersökningen avgränsas till åren 1977 - 1980. Undersökningen fokuserar även på huruvida det 

med tiden sker ett förändrat synsätt gällande punken i media och vad som skiljde den från den 

brittiska. Det källmaterial som behandlas i uppsatsen är uteslutande från åren 1977 – 1980 och 

består av tidningsartiklar från dags- och kvällspress samt artiklar och reportage från magasin som 

Veckorevyn, Hifi & Musik och de ideologiskt färgade tidsskrifterna ETC och Musikens Makt.    

 

Uppsatsen fokuserar inte enbart på punken utan genomsyras även till viss del av hypotesen att 

svensk punk kan ses som en förlängning och arvtagare utav den svenska proggrörelsen. 

Undersökningen visar att punken i media under åren 1977 – 1980 ändras drastiskt. Den går från 

att framställas som en brittisk fascistisk farsot till att gestaltas som demokratisk avideologiserad 

genre där den svenska punken prioriteras. Den största skillnaden mellan svensk och brittisk punk 

har att göra med den svenska punkens starka koppling till proggen och musikrörelsen. Den 

övergripande förändring som punken genomgår i media under denna period är likaså knuten till 

begreppet adolescens som inom psykologi och sociologi beskriver den personliga individens 

utveckling och enkelt kan förklaras som en övergångsperiod mellan att vara ett barn och att vara 

vuxen.    

 

Nyckelord; Punk, punkrock, svensk punk, punkvågen, Sex Pistols, Ebba Grön, progg, musikrörelsen. 
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1. INLEDNING 

u för tiden har nog de flesta en uppfattning om vad punk är för någonting. Svenska 

akademins ordlista beskriver punk som ett ”ungdomsmode med uppseendeväckande, 

utmanande kläder och frisyrer”.1 Även om man, efter den definitionen, inte riktigt kan sätta 

fingret på vad punk är och definiera fenomenet så används ordet idag mycket friskt, inte minst 

som prefix eller suffix då musikgenrer skall nyanseras och beskrivas. Musikstilar beskrivs kort 

som punk, punkrock, trallpunk, oipunk, kängpunk, skatepunk osv. Punken kan lika mycket åsyfta ett 

speciellt klädmode som musikstil eller en slags subkultur och ett sätt att leva. I slutet på 

sjuttiotalet hade samhället inte samma förförståelse gällande punken. Då var den någonting helt 

nytt och okänt som togs emot med skräckblandad förtjusning. 

1. 1 Syfte & frågeställning 

Ämnet är alltså punken i Sverige och med utgångspunkt ur det sena sjuttiotalet vill jag visa hur 

den framställdes och togs emot av media då den kom till Sverige. Syftet är även att urskilja 

huruvida det med tiden sker ett förändrat synsätt gällande punken i media och vad detta beror på. 

Frågeställningen koncentreras till som var speciellt med den svenska punken och vad som skiljde 

den från den brittiska. 

Uppsatsen fokuserar inte bara på punken utan genomsyras även till viss del av hypotesen att 

svensk punk kan ses som en förlängning och arvtagare utav den svenska proggrörelsen.  

I den avslutande diskussionen kommer även begreppet adolescens att behandlas för att på en 

högre abstraktionsnivå angripa och väva ihop såväl syfte, frågeställning och hypotes.   

1. 2 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen rörande punken visar att den blivit föremål för forskning ur många 

olika perspektiv. Dick Hebdige’s inflytelserika Subculture: the meaning of style 2 belyser punkens 

koppling till och påverkan av tidigare subkulturer i England. Philip Lalander och Thomas 

Johansson bok Ungdomsgrupper i teori och praktik3 är ett bidrag till ungdomskulturforskningen och 

fokuserar på ungdomars livsvillkor och identitetssökande i dagens snabbföränderliga samhälle. 

Boken fokuserar informativt på ungdomsgrupper och deras livsvillkor. Boken belyser även rent 

teoretiska begrepp från ungdomskulturforskningen som angränsar till psykologin, vilket i detta 

fall kopplade samman punken och diskussionen rörande begreppet adolescens. 

Forskning rörande den s. k New York-scenen och dess centrala gestalter finner vi i Please Kill 

Me 4 av Legs McNeil och Gillian McCain. Boken som gavs ut 1996 (2006 i Sverige) består av en 

mängd intervjuer från bland annat Ramones, New York Dolls, Iggy Pop och Patti Smith. 

                                                
1 Svenska akademins ordlista (Falkenberg: Team Media, 2006). s, 727 
2 Dick Hebdige, Subculture: the meaning of style (London: Methuen, 1979). 
3 Philip Lalander, Thomas Johansson Ungdomsgrupper i teori och praktik – tredje upplagan (Studentlitteratur 2007) 
4 Legs McNeil, Gillian McCain, Please Kill Me! – Den ocensurerade historien om punken. Översättning av Dan Andersson. 
(Grove/AtlanticWS Bookwell, 1996) Första svenska utgåvan 2006. 
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Bandens frontfigurer, groupies, råddare och fotografer får minnas sina upplevelser av punkens 

årtionde och skildra den ocensurerade historien om punken.  

Pretty Vacant 5 av Phil Strongman knyter samman den engelska och amerikanska punkscenen 

till en kortare historisk kontinuitet med fenomenet Sex Pistols i fokus. Boken har ett brittiskt 

perspektiv och Strongman har, genom att lära känna ursprungsmedlemmen Glen Matlock och 

managern Malcolm McLaren, följt bandet Sex Pistols sedan de började spela.  

Ove Sernhede fokuserar i Ungdom och kulturens omvandlingar på fascinationen för det 

främmande och främst på den brittiska utvecklingen av cultural studies och hur den uppstod på 

60- och 70- talet.6   

Ett problem med såväl Please Kill Me som Pretty Vacant är naturligtvis tidsaspekten och att 

boken böckerna är kommersiella ”bestsellers” översatta till olika språk. Detta är viktigt att ha i 

åtanke parallellt med böckernas värderande beskrivningar punken och det kan finnas risk för 

glorifiering och egenintresse involverat då saker och ting återberättas. 

Gällande den svenska punkens framfart i slutet på sjuttiotalet så är Svensk Punk 1977-1981 – 

Varför tror du vi låter som vi låter…” 7 från 2005 en omfattande sammanfattning av intervjuer och 

samtida tidningsurklipp och fotografier. Även här får man inte glömma att viss fakta har 

tillkommit utifrån minnen av händelser som inträffade för över 20 år sedan. 

För att hitta gemensamma nämnare gällande punken och proggen, samt hur punken togs 

emot i pressen i slutet av sjuttiotalet är Alf Arvidssons Musik och politik hör ihop8 och Dan 

Lundberg, Krister Malm och Owe Ronströms Musik, Medier, Mångkultur9 av vikt. Musik och Politik 

hör ihop målar upp en mångskiftande bild av politiseringen av musiken i Sverige mellan åren 1965-

1980 medan Musik, Medier, Mångkultur visar hur musiken har en nyckelroll i den svenska 

samhällsförvandlingen. I det senare fallet ligger fokus på att via musiken förstå och förklara hur 

social och kulturell mångfald uppstår och organiseras i Sverige. Tidigare forskning gällande 

proggen är Proggen – Musikrörelsens uppgång och fall 10 av Håkan Lahger som själv var en av 

musikrörelsens aktivister och ”med när det hände”. 

1. 3 Material 

Det källmaterial som behandlats i uppsatsen är från åren 1977- 1980 och består av tidningsartiklar 

från dags- och kvällspress där Aftonbladet, DN, Expressen och SvD är representerade. 

Källmaterialet består även av artiklar och reportage från rena musikmagasin som Hifi & Musik 

samt ideologiskt färgade tidsskriften ETC, som vid starten1978 hade en radikalt socialistisk 

grundsyn.11 En mycket viktig källa för, just denna tid, som kan vara värd att förklara då den idag 

                                                
5 Phil Strongman, Pretty Vacant – Punkens historia en gång för alla. Översättning av Thomas Engström. (Lennart Sane 
Agency AB, Albert Bonniers förlag, 2007). 
6 Ove Sernhede, Ungdom och kulturens omvandlingar (Göteborg: Daidalos 2006) 
7 Carlsson, Johansson, Wickholm, Svensk Punk 1977-1981- varför tror du att vi låter som vi låter… (Stockholm: Atlas, 
2005). 
8 Alf Arvidsson, Musik och Politik hör ihop – Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 
(Umeå: Gidlunds förlag, 2008) 
9 Dan Lundberg, Krister Malm, Owe Ronström, Musik, Medier, Mångkultur – Förändringar i svenska 
musiklandskap. (Hedemora: Gidlunds förlag, 2000) 
10 Håkan Lager, Proggen – Musikrörelsens uppgång och fall (Stockholm: Atlas, 1999) 
11 ETC. http://www.ne.se/lang/etc/164857, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-12-15.  
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inte är så känd utanför sin egen krets är tidningen Musikens Makt. Tidningen är en musiktidning 

med förankring i den svenska musikrörelsen, och med parollen att ”spela själv” betonade 

tidskriften Musikens Makt (1973–80) deltagande, kontroll och engagemang.”12 

I musikrörelsens egen tidning, Musikens makt (MM), speglades allt detta som vi 
nu har så svårt att se: tidsandan, motsättningarna och den gradvisa politiseringen. 
I MM kunde man läsa om alla band och aktivister som utgjorde rörelsen. Det var 
här som debatterna om folkets kultur fördes, det var här som man fick reda på vad 
det var som var rätt och fel13 

 En annan viktig källa under denna tid var den trendskapande ungdomstidningen Veckorevyn som 

skrev väldigt mycket om punken under åren 1977 – 1980 och således i allra högsta grad bidrog till 

hur punken kom att uppfattas i Sverige, inte minst av ungdomarna.  

I slutet av 1950-talet hade Veckorevyn en upplaga på ca 400 000 exemplar och 1978 

återlanserades tidningen som en ren ungdomstidning med orientering på nöjen, musik och mode 

samt sex- och samlevnadsfrågor.14 Icke att förglömma är Musikforum i Uppsala. Den ideella 

kulturföreningens medlemstidning, med samma namn, är viktig då den förmedlar en tidsanda i ett 

fanzine inspirerat format. Musikforum är tydliga på sina förstasidor med vad de står för.  

Musik och politik hör ihop. För det arbetande folkets kultur. Försvara de 
demokratiska fri- och rättigheterna. Stöd de förtryckta folken. Bekämpa 
imperialismen15 

Texten på framsidan av Musikforums nummer avslöjar lite av tidningens ideologi, ståndpunkter 

och ställningstaganden. Spridningen och spännvidden av källmaterialet ger ett bredare perspektiv 

och medför en objektiv bild gällande hur punken uppfattades i media.  

1. 4 Metod 

Uppsatsen är sätt att bedriva receptionshistoria där undersökningen uteslutande genomsyras av 

att tolka artiklar från olika svenska tidningar och magasin. Genom att jämföra artiklar och se 

huruvida det med tiden sker en utveckling besvaras såväl syfte, frågeställning och tes. Ett av 

uppsatsens syften är att urskilja huruvida det med tiden sker ett förändrat synsätt gällande 

punken. Fokus ligger på hur punken framställdes och togs emot av svensk press då den kom i 

slutet av sjuttiotalet. Anledningen till att jag valt just 1977 som startår gällande undersökningen är 

för att fenomenet punk inte riktigt fått förankring i svensk press innan. Det var först i och med 

att band som Ramones och Sex Pistols kom och spelade i Sverige för första gången som den s. k 

punkvågen kunde uppstå i landet. Att undersökningens avgränsades till 1980 berodde på att 

medias bevakning av punken under året klingade av.      

Då alla tidningar inte kan fungera som källmaterial finns endast de största dags- och 

kvällstidningarna representerade. Viss kritik kan således riktas mot att pressartiklarna domineras 

av storstadstidningarna. Samtidigt så är det värt att ta i beaktning att punken främst, under denna 

tid, förekom i de stora städerna debatten således var kopplade till dessa städer. Det skulle även 

                                                
12 Proggrörelsen. http://www.ne.se/lang/proggrörelsen, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-12-15. 
13 Dan Backman, ”Tidningen Musikens Makt” Svenska Dagbladet (991022) 
14 Vecko-Revyn. http://www.ne.se/lang/vecko-revyn, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-12-15. 
15 Janne Bengtsson, Musikforum Nr. 10 (771013) 
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förefalla omöjligt, på C- nivå, att bearbeta den mängden information som skulle krävas för att ge 

en rättvis rikstäckande bild i detta avseende. Jag anser källmaterialet på ca 100 artiklar vara fullt 

tillfredsställande. 

Jag har inte använt mig utav källmaterial från TV- eller radio. Jag har heller inte gjort 

personliga intervjuer med folk som var med ”på den tiden det begav sig”. Detta för att komma så 

nära källmaterialet tidsmässigt. Folks syn på vad som egentligen hände 1977 förändras allt 

eftersom åren går och folk blir äldre. Det finns en tendens att avsäga sig gamla ungdomssynder. 

Det som är av intresse är att komma nära de första ärliga mötena som inte riktigt hunnit bli 

tillrättalagda, korrigerade eller i efterhand bortförklarade. Det enda material som jag använt mig 

av är det tryckta ordet.  
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2. BAKGRUND 

nnan uppsatsen går in på hur punken framställdes och togs emot av media då den kom till 

Sverige 1977 så är det viktigt att ta upp om tiden innan och informativt kontextualisera 

punken. Punken är komplicerad ur den synvinkeln att den kan ses som en livsstil, ett mode, en 

genre, en ideologi eller en kulturell företeelse kopplad till ungdomars protest mot samhället. 

2. 1 Subkultur 

En subkultur kan definieras genom att den motsätter sig en större kulturs värderingar. Med 

kulturbegreppet menas det vida antropologiska perspektivet. Medlemmarna av en subkultur 

signalerar ofta sitt medlemskap för ”omvärlden”. Västvärldens subkulturer kretsar i dag ofta kring 

någon musikgenre, klädmode eller politisk ideologi.16 Ordet subkultur har i språkbruk ofta en 

starkare avvikelse i förhållande till samhällets dominerande kultur än delkultur:   

delkultur, subkultur, idé- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en 
större samhällelig enhet, t.ex. yrkeskulturer, ungdomskulturer, etniska kulturer, 
regionalkulturer eller avvikarkulturer.17 

Den kulturforskning som växte fram på 1960- och 1970- talet i England vid Centre of Contemporary 

Cultural Studies vid universitetet i Birmingham blev stilbildande och gav möjlighet för forskare att 

förstå vilken förändringsprocess det brittiska samhället befann sig i.18  

De tog upp förhållanden som påverkat det brittiska samhället under efterkrigstiden. Och sökte 

förståelse, genom att, i England, studera ungdomliga subkulturer likt mods, skinhead och punk. 

Birminghamskolan ville se hur arbetarklassen gjorde motstånd mot de invanda traditionella 

klassmönstren.19  

De gamla klassmönstren hade börjat luckras upp, arbetarkulturen hade mist en del 
av sin homogenitet och vid sidan av detta uppstod en rad konflikter…20 

Det klimat som under andra halvan av 1970- talet präglade England var fattigdom och hög 

ungdomsarbetslöshet. Den rådande situationen alstrade ett starkt missnöje hos arbetarklassen och 

det ur denna synvinkel som subkulturer, likt punken, kan liknas vid en proteströrelse mot det 

rådande, de styrande och det kommersiella i samhället. Innebörden av ordet subkultur är laddat 

och antyder ett hemlighetsmakeri med ett hemligt språk likt en undre värld eller en orden. Det är 

även en speciell kultur där olika personers värderingar och åsikter med dramatisk kraft kan 

kollidera. Genom att först försöka att definiera ordet kultur och dess betydelse så blottas även de 

motsättningar som döljs i ordet subkultur.21.  

                                                
16 Philip Lalander, Thomas Johansson Ungdomsgrupper i teori och praktik – tredje upplagan (Studentlitteratur 2007), s. 79 
17 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/delkultur (2010-10-25) 
18 Philip Lalander, Thomas Johansson Ungdomsgrupper i teori och praktik – tredje upplagan (Studentlitteratur 2007), s. 21 
19 Manfred Schied, D-uppsats: En undersökning av musikvideoskapande på en högstadieskola (Musikhögskolan, Piteå, 2000), 
s. 4 
20 Philip Lalander, Thomas Johansson Ungdomsgrupper i teori och praktik – tredje upplagan (Studentlitteratur 2007), s. 79 
21

 Dick Hebdidge Subculture the meaning of style (London: Methuen, 1979), s. 3f  

I 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Musikgenre
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ideologi
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Dick Hebdige, verksam inom Birminghamskolan, har i boken The Meaning of Style en definition 

av ordet Culture som han direkt tagit från Oxford English Dictionary. 

Culture: cultivation, tending, in Christian authors, worship; the action or practice 
of cultivating the soil; tillage, husbandry; the cultivation or rearing of certain 
animals (e.g. fish); the artificial development (of the mind, faculties, manners), 
improvement or refinement by education and training; the condition of being 
trained or refined; the intellectual side of civilization; the prosecution or special 
attention or study of any subject or pursuit. (Oxford English Dictionary)22 

Det fanns motstridigheter under de första åren när Cultural Studies inrättades vid universiteten. 

Kulturstudierna delades i två läger. Det ena lägret såg kultur som den rådande normen och som 

finkultur medan det andra lägret såg kultur som en helhet och som livsstil. Professorerna vid 

Birminghamskolan, Richard Hoggart och Raymond Williams, studerade och porträtterade 

arbetarklassens kultur där de inte såg arbetarklassen likt passiva offer utan som kulturskapande 

individer.23  

Subkulturer kan enklast beskrivas som små grupper av människor där individerna inom 

gruppen känner stark samhörighet. Genom att personerna har samma kultursmak bekräftas 

subkulturgruppens tillhörighet. Genom att klä sig eller bete sig på ett visst sätt känner de 

samhörighet med andra människor inom gruppen vilket bl. a leder till upplevelser av trygghet och 

bekräftelse. Philip Lalander och Thomas Johansson menar, i boken Ungdomsgrupper i teori och 

praktik,24att det är det därför som ungdomar ofta dras till subkulturer. Subkultur skulle på så sätt 

till viss del handla om behovet av identifiering och bekräftelse och sökandet efter sig själv. Ur ett 

sociologiskt perspektiv är en subkultur personer med bestämda uppfattningar och beteenden där 

symboler spelar stor roll. Det som skiljer dem från den större kulturen yttras och markeras via 

klädmode eller musiksmak. 

Enbart genom tecken och symboler visar vi för varandra vilka vi är och vill vara, 
medvetet eller omedvetet. Kulturella identiteter är särskilda strukturer i vår 
symboliska interaktion, i medvetandeformer och kommunikation, med vilka vi 
konstruerar, pekar ut eller karakteriserar kollektiva så väl som individuella 
identiteter.25 

Inom subkulturen sker en process där saker och symboler gjorda för att betyda en sak får en helt 

annan betydelse. Dick Hebdidge kopplar ihop subkultur med mode och stilbildning.26 

Enligt Philip Lalander och Thomas Johansson har ungdomskulturen alltid förknippats med 

konsumtion, fritidsnöjen, stilar och musik. Ett modernt samhälle, menar de, innebär komplexa 

ungdomsstilar där konsumtionen av dessa stilar styrs utav klasstillhörighet.27 I England menar 

Lalander och Johansson att ungdomarna bearbetade de stora klasskillnaderna samt ”föräldrarnas 

förlorade status (inom arbetarklassen)” genom att formera sig i motkulturer. Dessa motkulturer 

                                                
22

 Dick Hebdidge Subculture the meaning of style (London: Methuen, 1979), s. 5 
23

 ibid, s. 7 
24

 Philip Lalander, Thomas Johansson Ungdomsgrupper i teori och praktik – tredje upplagan (Studentlitteratur 2007), s. 22f 
25

 Johan Fornäs, Ulf Boethius, Sabina Cwejman ”Narcissus och det Andra.”Kön och identitet i förändring 
(Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1991), s. 22 
26

 Dick Hebdidge Subculture the meaning of style (London: Methuen, 1979), s. 3f  
27 Philip Lalander, Thomas Johansson Ungdomsgrupper i teori och praktik – tredje upplagan (Studentlitteratur 2007), s. 22 
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utgjorde basen för en kritik riktad till det samhället och den styrande makten.  28 ”I takt med att 

det skapas ett välfärdssamhälle och mer jämlika förhållanden förlorar också klassdimensionen en 

del av sitt stora inflytande på differentieringen av ungdomskulturen.”29 

I Sverige har vi ett välfärdssamhälle och en folkhemstanke som skiljer sig stort från den i 

England. Detta medför även att definitionen av ordet subkultur blir olika i respektive länder.  

Såväl i England som i Sverige så ryms ungdomskulturen inom det subkulturella fältet där 

punken ingår. I Sverige och det svenska språket är subkultur likställd termen delkultur medan den 

i England även sträcker sig till att vara en motkultur mot den rådande hegemonin. Det sena 

sjuttiotalets punkare var en grupp som, i både Sverige och England, avgränsade sig kulturellt 

gällande klädstil, musik och kritik riktad mot samhällets fundament. Skillnaden i kampen och 

graden av motstånd hos punkarna, i de båda länderna, bottnade i samhällssituationen och i 

klassdimensionen.   

2. 2 Punken formas 

Vid mitten av sextiotalet så kallades de långhåriga musikerna i den amerikanska amatöristiska 

strömningen ”garagerock” för ”punks”. Band som The Kingsmen och Sam the Sham beskrevs 

som punkbands, ”ligistband”.30 Nationalencyklopedins svenska beskrivning av ordet punk antyder en 

viss laddning: 

Punk (eng., med äldre betydelser ”prostituerad”, ”värdelös person”, ”ligist”, ett 
ord av okänt ursprung), musikform och livsstil som med stor massmedial effekt 
spreds över världen från mitten av 1970- talet…31 

Punken formades med växelvis påverkan av USA och England under 70- talet och kopplades 

ständigt ihop med olika nyckelpersoner som alla hade egenintressen i fenomenet där konst, musik 

och mode interagerade. Det fanns två stora punkscener ur där jakten på uttryck inom konsten 

bedrevs, den ena var i New York och den andra i London. 

Till viss del lanserades punken och företräddes även av människor som var experter på hype, 

trender, mode, konst och dubbeltänkande så som Vivianne Westwood och Malcolm McLaren 

och även modeindustrin men även skivbolagen och exempelvis EMI. I George Orwells roman 

1984 är finns bra exempel på ”dubbeltänkande”, som är att förena två helt motsägande saker 

samtidigt med varandra. I boken använder det s.k. ”partiet” sig utav påståenden som ”krig är 

fred” och ”okunnighet är styrka”. Det var denna typ av manipulerande baktankar som föranledde 

till moralpanik och chockrubriker världen över.32  

På samma ”dubbeltänkande” sätt representerar punken exempelvis det kommersiella och det 

anti-kommersiella samtidigt.  

                                                
28 Philip Lalander, Thomas Johansson Ungdomsgrupper i teori och praktik – tredje upplagan (Studentlitteratur 2007), s. 22  
29 ibid, s. 22 
30 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/garagerock (2010-12-27) 
31 Christer Engström (chefred.), Peter A. Slögren (huvudred.), “Punk” National Encyklopedin (Höganäs: Bokförlaget 
Bra Böcker AB), s.   
32 Pretty Vacant Punkens Historia En gång för alla (Albert Bonnier Förlag, 2007), s. 24 
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Punken kunde även ses som en kulturell yttring och en proteströrelse. En motkultur 

framtvingad ur det hårda samhället mot allt kommersiellt och där det ärliga och uppriktiga var 

grundläggande anspråk i att vara något värdefullt, varaktigt och kulturellt väsentligt. 

Den brittiska konstvetaren, situationisten och klädaffärsinnehavaren Malcolm McLaren är en 

”dubbeltänkande” nyckelfigur i diskussionen gällande punkens vara. 

I wanted to bridge the gap between art school and the street33 

Deborah Harry, sångerska i bandet Blondie menade att punken startade i New York 1973 ur en 

mycket liten, oupptäckt scen som egentligen bara nämndes i den lokala pressen. Den hade inte 

utvecklats, kommersialiseras eller än så länge utnyttjas. Banden hade inte någon kontakt med 

varken omvärlden eller skivbolagen.34  

It was just us and the other bands on the scene – Television, Patti Smith, Talking 
Heads, Ramones - pretty much making it up as we went along, experimenting , 
trying to find a new sound.35 

Det fanns faktiskt någonting konkret som kallades för punk. Två personer som hade sett gruppen 

Ramones spela i New York 1975 var Legs McNeil och John Holmstrom. Stationerade i samma 

stad och inspirerade av spelningen grundade de tidningen Punk i slutet samma år. I Sverige kom 

dessa typer av tidningar att kallas stenciltidningar eller den amerikanska benämningen, fanzines. 

Amatörtidningen var trendig och innerlig på samma gång och berättade om allt som hänt och allt 

som händer i New York både mode- och musikmässigt. Två veckor före det första numrets 

publicering klistrades lyktstolpar i New York fulla med klisterlappar där det stod ”Punk – 

kommer snart!” De flesta antog att det rörde sig om ännu ett nytt band med ett riktigt korkat 

namn. Det visade sig dock vara någonting helt annat. 36 

Samma år som tidningen Punk bildades hade McLaren varit manager åt New York Dolls och 

upplevt och anammat kulturströmningarna i staden. Trots att arbetet blev ett misslyckande hade 

McLaren en idé att ta med hem till södra London och klädbutiken ”SEX”.  

Han hade en vision om att kombinera hans egna intressen: kläder, politik, sexualitet och rock 

´n´ roll. ”En blandning av Billy Fury och studentrevolten i Paris”, enligt honom själv.37  

Att sätta etikett på musik är högst problematiskt då det i regel är en diskussion som förs 

utanför den musikaliska arenan och ovanför musikernas huvuden. Etiketter, genrebeteckningar är 

ofta efterkonstruktioner skapade genom media och press. Den nya våg av band som uttryckte sig 

kom snabbt att falla offer för mediernas fascination för att baka ihop, generalisera och sätta 

etikett på grupper. Diskussionen inom mediasfären vad man då skulle räkna in i denna våg och 

vad man skulle kalla den var problematiskt. För att musikaliskt bättre kunna orientera sig i denna 

våg av musikaliskt föreslog Roy Carr på tidningen NME (The New Musical Express), 1976, 

etiketten new wave. Detta efter den franska nya vågen som var en strömning inom den franska 

                                                
33 Malcolm McLaren “Afterword” Metcalf, J. Punk - The Whole Story. (London, Dorling Kindersley Limited 2006), s. 
280 
34 Deborah Harry “Foreword” Metcalf, J. Punk - The Whole Story. (London, Dorling Kindersley Limited 2006), s. 8 
35 ibid, s. 8 
36 Pretty Vacant Punkens Historia En gång för alla (Albert Bonnier Förlag, 2007), s. 73  
37 ibid, s. 18 
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filmen under 1960- talet. ”Begreppet anammades inte förrän året därpå och åsyftade i allmänhet 

mindre extrema artister som exempelvis Blondie, Hot Rods och Chrissie Hyndes band, 

Pretenders, – de som radio- och tv- kanalerna, om än motvilligt, spelade lite då och då. ”38 

I Amerika var genren ”new wave” en bred benämning och inkluderade många band och stilar. 

Det var ett begrepp där sedermera punken kom att ingå.   

Ett försök att förklara genren är att se den som punkrockens avlösare gällande attackerna på 

den stagnerande rockmusiken. Dess artister, och grupper knutna till stilen, kan sägas kombinera 

punkens energi med en mera utvecklad teknik och melodikänsla. 39  

      Det fanns en skillnad till punken. I England var punken en genre för sig där gränsen till stilen 

new wave var svår att definiera, medan Amerika bakade in punken som en del utav new wave. De 

ledande banden inom punken fanns i England och var band som Sex Pistols och The Clash. 

Övriga band som The Jam, The Damned och The Stranglers tenderar att dra mot new wave.  

Sex Pistols var den brittiska rörelsens obestridde ledare och beskrivs som ”ett band hade 

blivit en scen hade blivit en genre – på rekordtid.”40 Trots detta hade de inte blivit accepterade av 

musikindustrin och stod 1977 utan skivkontrakt.  

Det som hände i slutet av sjuttiotalet var en förändring. Precis som rock n` roll kan leda 

tankarna till 50- talet och det senaste indie-rock bandet, så kan punk på en och samma gång ses 

som ett minne från ett förgånget årtionde. Ett koherenstänkande gällande en svunnen tid likt en 

rundgång som tangerar och inkluderar inte bara gårdagens, dagens utan även morgondagens 

stjärnor.41 Mark Blake, chefsredaktör för boken Punk – The Whole Story förklarar på följande sätt: 

Something changed. It happend in Brittain when Sex Pistols appeared, swearing 
and uncontrollable, on a live TV show, and in America when Ramones unleashed 
their soon to become trademark two-minute bursts of noice.42 

Den vågen som svepte in över Sverige hade således sitt ursprung på båda sidor av Atlanten. I 

USA kunde uppkomsten av exempelvis Ramones vara en reaktion på den välpolerade symfoniska 

arenarocken och genremässigt foga sig under begreppet new wave. I Storbritannien fick punken 

ett starkare politiskt budskap än i USA på grund av rådande klasskillnader och hög 

ungdomsarbetslöshet. Punken, representerat av Sex Pistols, var ett sätt att ta avstånd från det 

samhälle som hade svikit dem.43   

2. 3 Alla proggare lirar dixie 

Den progressiva och alternativa ”musikrörelsen” eller ”proggen” som den kom att kallas för 

dominerade det svenska kulturlivet då den kom i början av 70- talet. Den förde med sig en radikal 

socialistisk medvetenhet och var mot all kommersialism och kapitalism.44  

                                                
38 Phil Strongman, Pretty Vacant Punkens Historia En gång för alla (Albert Bonnier Förlag, 2007), s. 145 
39 Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/lang/new-wave 2010-11-10) 
40 Pretty Vacant Punkens Historia En gång för alla (Albert Bonnier Förlag, 2007), s. 149 
41 ibid, s. 20 
42 Mark Blake “Editor´s Letter” Metcalf, J. Punk - The Whole Story. (London, Dorling Kindersley Limited 2006), s. 7 
43 Mattias Axén, Från Elvis till Emo – Ungdomskulturer 1950 – 2010 (Lund: BTJ Förlag 2010), s. 74f 
44 ibid, s. 71 
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Proggen utvecklades delvis som en reaktion mot den kommersiella masskultur som föddes i 

USA och spreds till Sverige och skapade likriktning. I jämförelse med amerikanska sextiotalets 

popvåg blev den svenska proggen en hemvist för alla som solidariserade sig med tredje världens 

befolkning. Vietnamkriget ifrågasattes och proggens kultur- och musiksfär vilade på 

vänsterpolitisk grund.45  

Proggmusiken var inte bara influerad av folkmusik och vistradition utan även av den 

amerikanska bluesmusiken. Dock så det var främst i de svenska texterna som budskapet fanns. I 

Sverige växte det, i och med detta, fram en ny rörelse; musikrörelsen. I Sverige var rörelsen inte 

en rockrörelse utan en jazzrörelse. Håkan Lahger förklarar i boken, Proggen – En Musikrörelses 

uppgång och fall, att det var därför som det lät så konstigt om den, lite märkvärdigt, fritt och vilt. 

Att alla proggare skulle spela improviserad jazz är nog en överdrift. Däremot är de personer som 

kom att utgöra kärnan i musikrörelsen starkt påverkade och präglade utav jazzen. Michael Wiehe 

och Ulf Dageby inledde exempelvis sina musikaliska karriärer med saxofon respektive klarinett. 

En av skivbolaget MVW:s grundare och producent, Roger Wallis, spelade med i 

Handelshögskolans tradjazzband Märkblecket innan han började intressera sig för pop. 46 En 

renodlad jazzrörelse blev det inte utan emellan kom popvågen med The Beatles och The Rolling 

Stones. ”Beatles Sgt. Pepper album visade att rock och pop kunde stavas konst och kultur”47. Att 

skapa POP- kultur ur det kvalitativa begreppets mening krävde dock talang, tid pengar samt ett 

helt entourage där producenter och omslagsmakare arbetar för gruppen. ”Det fanns en öppning 

inom populärkulturen. En intellektuell och en politisk”.48  

Under 1970- talet var musikrörelsen, enkelt beskrivet, ett svenskt musikfenomen. Stilmässigt 

kan den beskrivas som en heterogen rörelse vars ursprungliga syfte var att föra fram olika 

musikformer som kommersiella skivbolag inte uppmärksammade. De band som ur en ekonomisk 

aspekt inte var intressanta att ge ut på skiva. I kontrast till dessa band fanns den andra 

kommersiella sidan med exemplifierat av ABBA:s producent Stickan Andersson och skivbolaget 

Polar Music AB. Musikrörelsens aktörer har i folkmun kallats för proggare och musiken stämplad 

som proggmusik, rörelsen kopplades tidigt ihop med skivbolaget Musiknätet Waxholm. MNW, 

som det förkortades, bildades 1969 i Vaxholm av Sverre Sundman och Anders Larson. 

Ynglingarna kom av slump i kontakt med Tore Berger och bandet Gunder Hägg som senare 

tvingades byta namn till Blå Tåget. Bandet som bestod av ”konstnärer som lekte rockmusiker” 

om man skall tro Håkan Lahger, var MNW:s första kunder. Den första skivan hette ”Tigerkaka” 

och släpptes i december 1969. 49 Ungdomsprojektet, att spela in musik, som musikerna Sverre 

Sundman och Anders Larson började med som 16- åringar, var nu en verklighet och ett alternativ 

till de svenska ”kommersiella” skivbolagen. Det hela började, ironiskt nog, med positiva ord från 

det stora skivbolaget Sonet.  

                                                
45 Mattias Axén, Från Elvis till Emo – Ungdomskulturer 1950 – 2010 (Lund: BTJ Förlag 2010), s. 71 
46 Håkan Lahger Proggen – Musikrörelsens uppgång och fall (Stockholm, Atlas: 1999), s. 9 
47 ibid, s. 9 
48 ibid, s. 10 
49 ibid, s. 110ff 
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Det var då idén till ett skivbolag föddes. För om ett etablerat skivbolag tyckte att 
detta dög kunde de lika gärna ge ut det själva, resonerade Larsson och Sundman. 50  

De första musikfestivalerna i Sverige anordnades av proggrörelsen med start i juni 1970 på 

Gärdet i Stockholm. På gärdetfesterna spelade alla gratis och inträdet var fritt, proggmusiken 

skulle vara ett alternativ till den massproducerade popmusiken och inte ha krav på kommersiell 

framgång.51 Det var två fester på Gärdet 1970, varav den första varade mellan 12- 14 juni och den 

andra mellan 20- 23 augusti. Festivalen var från början faktiskt tilltänkt Skeppsholmen, men då 

kommunen krävde 50 000 kr i deposition ordnades festen utan tillstånd, olagligt, på Gärdet.52  

Leif Nylén menar att den andra var bättre organiserad. ”Inför den andra festen visste man att 

det fanns en massa band och en massa musiker och att det skulle komma en massa folk. Det 

visste man inte innan den första.”53 Han förklarar tydligt när denna nya rörelse började, ”för mig 

uppstod musikrörelsen mellan den första och den andra Gärdesfesten.” 54 

Precis som alla populära festivaler så växte sig även festerna på Gärdet allt större. Då den 

1976 arrangerades av Sveriges Radio i juni, juli och augusti var det, enligt Håkan Lahger, inte 

längre en protest eller en uppslutning mot det kommersiella utan ett ”kulturhistoriskt 

minnesmärke.”55 Lahger menar att det som började 1970, endast inom loppet av några få år var 

”bränd mark.”56 

Då punken, i slutet på sjuttiotalet, kom fram i England fanns inga alternativa strukturer som 

exempelvis oberoende, icke-kommersiella skivbolag. De föddes först på allvar efter punken.  

I Sverige fanns däremot redan, tack vare ”musikrörelsen” och dess födelse i början av 

sjuttiotalet, en redan etablerad, fungerande och alternativ musikkultur. Det var denna som den 

svenska punken delvis opponerade sig emot men samtidigt drog nytta av i form av oberoende 

skiv- och distributionsbolag, enkla och billiga musikstudior samt ideella konsertarrangörer som 

innebar spelningstillfällen. Då progressiva skivbolag som MNW såg den nya kreativitet som tog 

fart i och med den punken, dalade banden inom proggen i popularitet. Musikrörelsens och 

proggens hårdföra politiska kärntrupp var dock inte de enda som kände sig hotade utav punken.  

                                                
50 Håkan Lahger Proggen – Musikrörelsens uppgång och fall (Stockholm, Atlas: 1999), s.110 
51 Mattias Axén, Från Elvis till Emo – Ungdomskulturer 1950 – 2010 (Lund: BTJ Förlag 2010), s. 72 
52 Håkan Lahger Proggen – Musikrörelsens uppgång och fall (Stockholm, Atlas: 1999), s.84 
53 ibid, s. 88 
54 ibid, s. 88 
55 ibid, s. 92 
56 ibid, s. 92 
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3. 1977 – PUNKEN DRABBAR SVERIGE 

et var under detta år som punken likt en farsot uppmärksammades i den svenska 

dagspressen. Media fruktade nazistsymboler och dragningen till fascismen hotade 

ungdomen. Punkrockens omskrivna galjonsfigur och monster, Sex Pistols, kom till Sverige för 

första gången i och med Skandinavienturnén samma år. Då Punken kom rådde det även en kamp 

om musiklandskapet. På ena sidan stod musikrörelsen och proggen med band som 

Nationalteatern, Nynningen, Hoola Bandoola Band och Motvind. På den andra sidan stod de 

kommersiella bolagen med de stora svenska etablerade artisterna som exempelvis Abba, Ted 

Gärdestad, Jerry Williams, Vikingarna, Lill- Babs och Björn Skifs. Den stora frågan var hur alla 

parter skulle reagera och var någonstans punken skulle få fäste?  

3. 1 Nu har punkvågen slagit till i Stockholm 

Då punkvågen fysiskt slog till i Sverige så skedde det främst i storstäderna i och med att band 

som Ramones och Sex Pistols kom och spelade. Reaktionen från den svenska dagspressen var 

omfattande. Efter en Ramoneskonsert i Stockholm på Jarlsteatern på Östermalm konstaterade 

Expressens Mats Olsson att det som startade i New York för några år sedan nu även med 

Ramones kommit till Sverige. Han beskrev Ramones som ett typiskt punkband som spelade 

punkrock. Punkvågen, menade han, var en musikalisk revolution då band började spela rå och 

enkel rock. I artikeln berörde han även användandet av antisemitiska symboler. 

När London apade efter kom ett nytt moment med i bilden. Punk-fansen började 
använda säkerhetsnålar och nazisttecken som symboler. Banden, som Sex Pistols, 
utstrålade en stark våldsamhet. 57  

Olsson har en poäng i att nazisttecken inte figurerade i samma utsträckning hos de amerikanska 

banden. Samtidigt kan kritik riktas till den självklara kopplingen mellan London och 

nazisttecknen som en generaliserande stereotyp bild av hela den brittiska punkscenen. Redan 

innan Ramoneskonserten (770515) så skrev Aftonbladets Gunnar Wesslén om ”den nya 

musiken”, punkrock, likt en exotisk sjukdom som snart kunde komma att drabba Sverige.  

Den nya musiken går som en farsot genom England. Fansen har stubbat hår, 
säkerhetsnålar genom läppen och hakkors på kläderna. Den nya musiken har mött 
en våldsam reaktion i England. Snart är den här.58 

Om punken liknades vid en farsot av Wesslén gick Gaby Wigardt ett steg längre i sin åsikt. 

”Punken är inte bara dålig musik – den måste vara rent samhällsfarlig”.59 Gunnar Wesslén 

lokaliserade punken och menade att banden oftast kom från East End i London samt att de flesta 

unga musikerna var fyllda med hat, vanmakt och aggressioner. I motsats till Mats Olssons artikel 

beskrev Wesslén att hak- och järnkorsen var punkarnas sätt att försöka att chockera och 

                                                
57 Mats Olsson, ”Nu har punkvågen slagit till I Stockholm” Expressen (770516) 
58 Gunnar Wesslén, ”Punk Rock” Aftonbladet (770418) 
59 Gaby Wigardt, ”Sex Pistols i Stockholm… - Vi punkrockare vill identifiera oss med arbetarklassen” SvD (770729) 
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provocera. Lyckades de inte provocera med sin klädsel så kunde de fisa de och rapa på scenen. 

Allt för att provocera. Wesslén intervjuade det brittiska punkbandet Chelsea som förklarade sitt 

förhållande till publiken. De menade att ”de ska inte bara sitta och titta på oss som några 

skithögar. Vi skiter i hur andra tycker att vi ska låta, vi spelar som vi vill”.60 Göran Sellgrens 

artikel, ”Fram med nålar punkrockare! Höstunderhållningen klarnar”, hade en lite nedlåtande 

ironisk ton.61  

Man hakar fast metkrokar, säkerhetsnålar osv. i kinderna. Man kopplar gärna ihop 
dem med små kedjor. Man bemålar sig pikant med hakkors och andra spännande 
symboler. Man spottar på knegarna, man tycker att samhället är både pest och 
kolera.62  

I artikeln står det att ”punkrocken är det senaste desperata skriket inom popvärlden” och att 

”dessa tuffa protestmusiker klarar sig själva utan säkerhetsnålar och metkrokar”.63 Johnny Rotten 

menade i en intervju att ”den engelska pressen aldrig har förstått någonting. Att vi tog på oss 

hakkors berodde bara på att vi ville ha reaktioner och då står hakkors i särklass eftersom det här 

landet fortfarande tror att det är med i andra världskriget.”64 Sivert Bramstedt, Dagens Nyheter, 

menade att punkrevolten till största del i Sverige endast levde i musikbranschen och i pressen och 

tog lätt på punkrevolten.  

så länge revolten bara yttrar sig i falska sociala gruppmotsättningar (t ex punks 
kontra raggare, hippies, föräldragenerationen etc.) utgör den inget större hot mot 
de stora samhällskrafterna och kan alltså utan risker få reklam och därigenom 
underblåsas ytterligen en tid.65  

Göteborgspostens Bert Gren belyste den nya situationen som uppstod i Sverige och jämförde 

den med hippie-kulturen.   

Sist var det hippies som tog avstånd från samhället. Nu är det istället samhället 
som tar avstånd från punkrockarna. Därför är de fräcka nog att retas med det våld 
samhället helst vill låtsas om inte existerar.66 

Artikeln ”Punk Rock” av Gunnar Wesslén var av positiv karaktär. Den informerade om att den 

enkla instrumentsättningen syftade till att alla, oberoende av kapital, skulle kunna starta ett band. 

Han såg ljusglimtar och menade att detta var första gången på riktigt som en levande musik spred 

sig över England. Han kommenterade även ett av de mest kända punkbanden, The Damned, och 

deras klättring på LP- listan i England och menade att ”För ett par år sedan hade ingen av dem 

spelat något instrument. De hade lagt av skolan och försörjde sig på en massa skitjobb.” 67 

Den genomslagskraft som Sex Pistols fick i Sverige gentemot exempelvis The Damned ser vi 

spår på i artikeln då han talar om den extrema klädstilen som ger en stark grupptillhörighet i att 

vara punkare. Journalistiken gynnade helt enkelt Sex Pistols mer än The Damned. 

                                                
60 Gunnar Wesslén, ”Punk Rock” Aftonbladet (770418)  
61 Göran Sellgren, ”Fram med säkerhetsnålar punkrockare! Höstunderhållningen klarnar”, SvD (770715) 
62 ibid 
63 ibid 
64 Gunnar Wesslén, Ulla Lemberg, ”Vi skiter i drottningen och skivbolagen”, Aftonbladet (770414) 
65 Sivert Bramstedt, ”Slaget som aldrig kom”, Dagens Nyheter, (770717) 
66 Bert Gren, ”Sex Pistols drog få i Halmstad” Göteborgsposten (770717)  
67 Gunnar Wesslén, ”Punk Rock” Aftonbladet (770418) 
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Just nu växer det upp en mängd affärer i London som säljer gamla, urmodiga 
kläder. En av de populäraste affärerna ägs av Malcolm McLaren, Sex Pistols 
manager.68  

I provokativa stilar som punken är det tydligt att kulturella symboler bidrar till att skapa mening. 

Sernhede menar, i boken Ungdom och kulturens omvandlingar, att ungdomarna i decennierna efter 

andra världskriget i England i vissa avseenden kunde gå samman och frigöra sig från inskränkta 

normer och auktoriteter.69  

Ett sätt att uppröra och frigöra sig var genom punken. Sernhede menar då att ”de kulturella 

symboler som ungdomarna använder sig av närmast måste ses som det råmaterial med vars hjälp 

de skapar sina stilar och på så sätt ger uttryck för sitt identitetssökande.” 70 Genom att ta sin 

kropp, som man ägde och hade kontroll över, och skära i, punktera och frisera försökte man säga 

någonting. Att använda säkerhetsnålar och kedjor på smärtfyllda sätt och fängslande symbolspråk 

innebar att man ville förändra någonting.71    

3. 2 Engelsk punkrock – vad är det mot svenska Nynningen 

De brittiska banden fick utstå hård kritik och media tenderade att framhålla band från proggen 

och musikrörelsen. Aftonbladets Arne Norlin skrev i artikeln ”Engelsk punkrock – vad är det 

mot svenska Nynningen” att ingen hade brytt sig om bandet Sex Pistols om de varit svenskar. 

Den svenska musikrörelsen, menade han, passerade pubertetsstadiet redan 1969. I sin recension 

av Sex Pistols skiva ”Never mind the bollocks” jämförde han engelsk punkrock mot svensk 

progg, därav artikelns titel. Det är tydligt att punken bagatelliserades och att han snarare lyfte 

fram de svenska alternativen än Sex Pistols. 

I Sverige där atmosfären inte är fullt så unken och där kapitalismens kris inte 
hunnit lika långt där den politiska medvetenheten är större, duger det gott med 
Motvind, Fria Proteatern eller Nationalteatern som klarar både ilskan 
samhällskritiken och analysen.72  

Viktigt att poängtera är att det i stor grad råder förvirring mellan olika begrepp inom media under 

denna tid. Mats Olsson skrev att Ramones spelade punkrock och att de var ett typiskt punkband. 
73. Det blir problematiskt då han i artikeln ”One, two, Three, Four… sedan exploderar det!” 

menade att han personligen hellre ville kalla gruppens musik för hårdrock.74 Gunnar Wesslén 

kopplade ihop den nya musiken, new wave, med punkrocken och London75. Arne Norlin 

använde sig utav termen ”engelsk punkrock” då han recenserade Sex Pistols skiva.76  

Tidningen Musikforum försökte att reda ut förvirringen och menade att genren punkrock var 

musik som influerats av band som The Stooges, New York Dolls, The Rolling Stones, Velvet 

Underground med flera. Musikaliskt stod punken för en snabb kompromisslös rockmusik och en 
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reaktion mot rockens förfining. Musikforum menade att det tidigt fanns en skillnad mellan 

amerikansk och brittisk punk. I USA var det en fortsättning på undergroundrörelsen där den 

representerade en mera intellektuell stil medan den i England var en social protest. De 

amerikanska banden, likt Ramones ville uttalat bli stora vilket officiellt inte var de brittiska 

bandens inställning.77 Då punkvågen slog till i Sverige hade redan media skrivit lite om 

företeelsen. Musikens Makt konstaterade i sitt majnummer från 1977 (tryckt 28 april) att det 

senaste begreppet inom rockbranschen var punk.  

Dom spökar ut sig i nazistsymboler och sjunger låtar om anarki  i Storbritannien. 
Dom låter som Rolling Stones gjorde år 1963, fast mycket sämre. Punk 
exploateras kommersiellt: föraktet, våldet, stampandet på tjejer, likgiltigheten, allt 
förs fram som den nya tidens ungdomsattityder.78 

Musikens Makt hade ett komplicerat förhållande till punken under 1977. Med artikeln ”Punktera 

punken och stärk musikrörelsen” av Lars Åberg likställde punken med den kommersiella 

ungdomskulturen och såg punken som ett verktyg för högerextrema åsikter. Lars Åberg skrev: 

”en ilska utan medvetenhet och visioner blir en brutal högerkraft och det är klart att punken nu 

används i fascistiska och rasistiska sammanhang i England.”79 Stark kritik riktades mot 

musikrörelsen, som enligt Åberg behövde, en medveten musikpolitik och istället borde lyfta fram 

svenska band med starka åsikter likt Motvind. Han föreslog att musikkritikerna borde isolera 

punken och ”angripa den massmediehysteri, som exploaterar och sprider myten.”80 

Den kommer ingen vart om den övertar den internationella musikindustrins 
satsningar på spekulation i utslagna ungdomars svårigheter att formulera sin 
protest.81 

Lars Åberg ville inte bara sätta punkt för punken utan menade även att jakten på nya etiketter i 

sig var negativt. Då punken i svensk media vidgades som begrepp och de mesta kunde kallades 

för punkrock skapades problem. Klart var att rädslan för högerextrema åsikter lyste igenom.  

När definitionerna blir slappa är det dags att se upp. En fascistisk brittisk 
ungdomskult ryms plötsligt inom samma ram som de rockgrupper, som drar 15 
000 svenska tonåringar till Gröna Lund.82 

Några månader senare, i augustinumret, kritiserade Bengt Eriksson öppet sin kollega och menade 

att han ”verkar den här gången ha läst för många artiklar i kvällstidningar om säkerhetsnålar och 

lyssnat på för lite plattor.”83 Enligt Eriksson borde punken kort kallats ”engelsk 70- tals rock”. 

Eriksson skrev att han inte skämdes för att han tycker bra om The Clash utan menade att samma 

ingredienser fanns att ta del av i Björn Afzelius senaste skiva För Kung och Fosterland (1976, 

Nacksving) och han såg inte alls det fascistiska i varken musiken eller texterna.84 
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Även den trendkänsliga ungdomstidningen Veckorevyn visade sig ha ett föränderligt synsätt på den 

våg som svept in över Sverige. I artikeln ”Punkarna” konstaterades det att: ”någon stor grej blir 

det aldrig i Sverige.”85 Tidningen ställde sig frågan huruvida man skulle ta punken på allvar, eller 

om man borde se den som en modefluga som fått stort utrymme i pressen. Svaret var att man ”I 

England nog skulle ta den på allvar. Där får den ses som en varningsklocka, ett symptom på att 

något gått snett i samhället.”86 Gällande den punkvågen i Sverige så var det annorlunda. 

Men här i Sverige är punkkulturen något annat. Här rör det sig varken om någon 
musikalisk eller social protest. Det finns vissa som tycker det är kul att köra nålar 
genom käften, helt enkelt.87 

Det som saknades i medias mottagande av punken var förmågan att se symboler som ett 

semiotiskt meningsskapande teckensystem. Magnus Mörck och Magdalena Petersson menar i 

artikeln ”Mode och konsumtionskultur” att kläder är kommunikation men ”oprecisa och 

mångtydiga”. Mörck och Petersson menar att ”betydelser av plagg och kroppar förhandlas utifrån 

sammanhang som generation, klass, genus och ras.” De menar att laddade tecken är ett uttryck 

för de förändringar som pågår i samhället och att den ”klädda kroppen” ur ett 

performanceperspektiv kan ses som en aktiv del gällande förhandlandet av konflikter som ligger 

till grund för agerandet.88  

Det gäller att se helheten och de bakomliggande faktorerna till uttryck som exempelvis ”att 

köra nålar genom käften” som Henrik Kyhle i Veckorevyn skrev. Provocerande tecken likt 

hakkors och säkerhetsnålar genom kinderna bottnade i något mycket djupare.  

Å andra sidan bör man även inte övertolka situationer. Artikeln kan även ses ur ett härmande 

perspektiv där alla trender som Veckorevyn ansåg komma från England under denna tid togs upp 

av ungdomar som inte riktigt reflekterade över varför utan bara följde med strömmen.  

3. 3 One, two, three four – Sedan exploderar det! 

Karakteriserande för musiken hos de tidiga punkbanden var att den var enkel, snabb, ljudstark, 

kompromisslöst skränig och full utav attityd.  

Då Ramones besökte Stockholm och Jarlateatern den 15 maj 1977 beskrev skribenten Mats 

Olsson konserten som en ursinnig energiladdning. Konserten varade en timme och 25- 30 

stycken låtar spelades i ”expressfart”. Olsson skildrade förhållandet mellan publik och grupp som 

”laddad” och ”skälvande av upphetsning”. För att ytterligare beskriva gruppens musik skrev han: 

Gruppens musik är som serietidningar. Så förenklad. Så jordnära att man knappt 
tror det. Det är bara ösa. Och ett par korta textrader.89 

Mats Olsson gjorde här avkall på att koppla ihop Ramones med ”punkrock” och ville hellre kalla 

det för ”hårdrock” eller ”simpel hårdrock”. Trots att Mats Olsson imponerades av energin i 

                                                
85 Henrik Kyhle, ”Punkarna”, Veckorevyn (Nr. 30 1977) 
86 ibid 
87 ibid 
88 Magnus Mörck och Magdalena Petersson ”Mode och Konsumtionskultur”. Bodil Axelsson och Johan Fornäs 
Kulturstudier i Sverige (Studentlitteratur, 2007), s. 191f 
89 Mats Olsson, One, two, three, four… sedan exploderar det! Expressen (770516)  



 
 

17 
 

positiv bemärkning så analyserades inte konserten närmare musikaliskt och åsikten var tydlig, han 

menade: ”Inte mycket att ta på allvar. Men vad då? Det var kul. Riktigt häftigt. Utan konstgjorda 

effekter. Bara svett!”90 Om inte Mats Olsson såg allvaret med gruppen så gjorde den 

kultförklarade tidningen Punk det. Strongmans Pretty Vacant tar upp hur tidningen beskriver en 

Ramoneskonsert. I det första numret av Punk 1975 menar de att ”Ramones var så bra, det var 

som att de Beatles spela på The Cavern eller något, det var helt otroligt”91. Inför spelningen i 

Sverige 1977 intervjuades Joey Ramone som beskrev deras musik. 

Vi vet inte vad punk är för någonting själva. Men vi bryr oss inte om i fall någon 
kallar oss för punkband, säger Joey Ramone. Själva föredrar de ändå att man kallar 
deras musik för Ramones-musik.92 

Då Sex Pistols spelade i Halmstad, som en del i bandets Skandinavienturné, hade man laddat upp 

med stora polisuppbåd och väktare. Sverigepremiären inleddes vid 23- tiden på ett litet diskotek. 

Halmstadpolisen hade varnats och media anade slagsmål och menade att raggarna var redo att 

slåss.93 Dagens Nyheters Sivert Bramstedt förklarade tydligt i artikeln ”Slaget som aldrig kom” att 

spelningen varken var någon musikalisk revolution eller slagfält. Spelningen varade i 40 minuter 

likställdes av Bramstedt med rock som ”håller sig slaviskt till de tre ackordslinjer och rytmer som 

det tidiga 60- talets tidiga grupper ritade upp för oss”.94 Bert Gren från Göteborgsposten menade 

att Sex Pistols överdrev. Inte bara för att inträdet kostade 50 kronor, utan även för att ”de spelar 

högt och försöker se så tuffa ut som möjligt. Johnny Rotten överdriver vartenda ord han sjunger, 

samtidigt som han stirrar med ögonen som om han vore skvatt galen.”95   

På scenen stod fyra ganska blyga killar i 20- årsåldern och verkade lite generade 
över alla förväntningar som ställts på dem. Framför gruppen satt en helt vanlig 
svensk tonårspublik med en säkerhetsnål genom kinden och blickade upp på sina 
idoler, bara några få år äldre än den själv.96  

Trots att Gren inte trodde att Sex Pistols hade någon framtid, konstaterade han däremot att 

punkrocken hade det i gruppen The Damned som var mera ”lovande”.97 Sex Pistols spelade även 

på Kåren, en onsdag 27 juli 1977, där de tappraste i Stockholm hade väntat i fyra dagar och sovit 

utomhus på madrasser. Aftonbladets Gaby Wigart intervjuade en ung man på tillställningen som 

menade att: ”det är dålig musik, punken är piss, men det är nytt, sörru.”98 Gällande konserten 

skrev hon att ingen av musikerna kunde spela och att Johnny Rotten ”skriker och stoppar ned 

mikrofonen halvvägs i halsen.” Dock såg Wigardt lite av 1950- talets rock and roll i Sex Pistols.  
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I den mån man kan kalla det för musik är den dålig. Ibland glimtar lite av 50- 
talsrocken fram men det är sällan. Texterna, i den mån de kan kallas texter och 
man hör dem i dånet, är svaga och enkla.99  

Enligt Johnny Rotten bidrog det ärliga uttrycket i text och musik till att de blev bannlysta från att 

spela i England och många andra länder världen över.  

Ta Damned, de är som raggare på picknick. De bara låtsas. Clash gör dåliga kopior 
på ”Johnny B Good” och Chuck Berry. Vi är de enda som är hederliga och raka, 
det är därför ingen vågar ge ut våra skivor, det är därför vi inte får spela ute.100 

Då aftonbladets Mats Zetterberg recenserade gruppen The Jam och albumet ”In The City” 

(Polydor) menade han att The Who från 1965 påverkade, inte bara The Jam, utan alla engelska 

punkband. ”Som The Who fast sämre, brukar det ju heta” 101 Trots Mats Zetterberg jämförde 

gruppen med The Who tyckte han inte att skivan ”In the City” var dålig. Tvärtom hyllade han 

Paul Weller som låtskrivare och som ”driven” gitarrist och ”sparsam sologitarrist”. Zetterberg var 

dock tveksam till vilken kategori gruppen skulle kategoriseras till, vilket återigen speglade 

journalisters och skribenters etikettmani. Han menade att ”The Jam är mycket mer melodiska än 

de flesta andra punkare. Om man ska räkna dem dit. Själv kallar de sig ett ösigt rockband. Man 

skulle också kunna kalla dem mods.” 102 Gruppen The Jam visade att det fanns en musikalisk, 

kompositionsmässig sida av punken som kan beröra och förvåna även skribenter som hyllade 

The Who.  

Åtminstone hälften av låtarna kunde vara Pete Townshends kvarglömda effekter 
från ungdomsåren. Ett faktum mer att vara stolt över än att skämmas för. 
Faktiskt.103 

Om The Jam jämfördes med The Who så jämfördes Sex Pistols med The Rolling Stones i Arne 

Norlins recension av ”Never mind the bollocks”. Han menade att bandet stod för ett ärligt ös 

som kunde jämföras med Stones -63, eller MC 5 1968. Skillnaden var att Sex Pistols spelade 

snabbare och att Johnny Rotten ”spottade” ur sig orden. Någon djupare analys än att ”Rottens 

intensiva hat lyfter de enkla låtarna” blev det inte. Kritik riktades mot att den intensiva känslan 

hos Rotten endast beskrev hur taskigt och hopplöst allt var och inte det positiva. Arne Norlin 

tolkade ”Never min the bollocks” på ett speciellt sätt. 

Som provokation, som en brakfis i salongerna och som en solidaritetshandling 
med alla arbetslösa ungdomar i de engelska industrighettona kan det kanske 
fungera.104        

Då Sex Pistols 1976 var förband till Joe Strummers ”The 101ers” på 100 Club i London spelade 

dj:n några låtar från Ramones kommande debutalbum med samma namn. I Strongmans bok 

förklarar dj:n från 100 Club Tony James att ”alla växlade upp tre steg från och med att de fick 

höra Ramones första skiva.” James går även längre och menar att ”punkrocken – den 
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supersnabba prylen, med spiken i botten – hade inte existerat om det inte vore för Ramones. 

Innan de kom lirade alla i någon sorts långsamt MC5 gung.” 105 

Joe Strummer i The Clash förklarade hur det skulle gå för punkrockarna i framtiden och 

menade att ”Sex Pistols blir firade stjärnor, The Jam blir rika och berömda och The Clash går det 

åt helvete för.”106     

3. 4 Sveriges första punkrockare 

De stora redan etablerade svenska artisterna började inte spela punkrock. De blev inte heller 

punkare utan kunde på avstånd kommentera och reagera på fenomenet. I Björn Skifs Show på 

Gröna Lund sommaren 1977 var det populäraste numret en punkparodi där Skifs spökade ut sig 

med hakkors och en stor säkerhetsnål genom hela huvudet.107 Artisten Jerry Williams menade att 

”skulle man ha börjat lira idag, så hade man nog blivit punkare.”108 En svensk artist som fick sitt 

genombrott genom att just anamma punken var Magnus Uggla. Skivan ”Va ska man ta livet av sig 

för när man ändå inte får höra snacket efteråt” hamnade högt upp på den svenska topplistan. 

Låten ”Jag skiter” förklarade ungdomarnas protest mot vuxenvärlden. Uggla sade i en intervju 

med Veckorevyn att han beskrev den samtida ungdomen. Anledningen till att han nu lyckades 

som artist hade och göra med ärlighet. Uggla menade: ”nu är jag rak och ärlig . Skriver precis som 

det är. Sanningen. Den absoluta sanningen.”109 Det var först i slutet av 1977 som tidningen 

Veckorevyn valde att ta till sig punken på allvar. Genom att skriva upp Magnus Uggla som 

“Sveriges första punkrockare” fanns en inkörsport den svenska köpstarka ungdomskulturen där 

punken i första hand handlade om mode och att ”skita i allt”. I artikeln beskrevs hur galen 

Magnus Uggla var, vilka kläder han bar, att han var rädd att få stryk av raggarna och att han 

påminde om Johnny Rotten i Sex Pistols. 

Magnus skiter som sagt i det mesta. Politik och rockmusik anser han inte höra 
ihop. Han vill bara roa sig och beskriva verkligheten. Sin verklighet. På scen 
kanske han inte låter speciellt bra, varken han eller hans kompgrupp, men det 
spelar ingen roll. Det är känslan och prylen som räknas.110   

Att Magnus familj var adliga, hans texter klichéartade och att han snart skulle ut till folkparkerna 

verkade inte spela någon roll i detta sammanhang. Han var punk. Om ungdomarna inte kunde 

identifiera sig med Sex Pistols eller The Clash och deras texter så var detta ett tänkbart alternativ. 

Uggla frammålades som ett svenskt alternativ. 

Han dyrkas av hundratusentals tonåringar. Han är deras egen, en förebild. Idolen 
och stjärnan. Vad sedan föräldrarna tycker är bara att skita i. För det är 
tonåringarnas tid nu 1977. De unga rebellernas.111 
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Förutom den enorma mediala exponeringen i bl. a Veckorevyn så var det viktigt att slå fast att 

han som artist i och med storsäljande skivan ”Va ska man ta livet av sig för när man ändå inte får 

höra snacket efteråt” faktiskt släppte den första svenska uttalade punkskivan.  

Musikforum intervjuade personerna bakom stenciltidningen Go Punk från Uppsala där Erik 

Eklund och Anders Nyborg försökte förklara hur det stod till med punken i Sverige. Det 

kommersiella greppet gällande punken kändes igen från McLaren och Westwood och butiken 

”SEX”. 

Den är mest mode, det finns t ex en affär som säljer trasiga kläder 3 ggr dyrare än 
hela. På Clash konsert på grönan verkade själva punkpubliken mer intresserad av 
att se ut, än att lyssna på musiken. Joe Strummer – sångare i Clash – har sagt att 
svenska punks är enbart löjliga.112 

Det som karakteriserade punken i svensk media 1977 var att den var oförberedd, oförstående och 

till viss del skrämd. Den första reaktionen var att försvara sig med 60- talets gamla band. Punken 

var samtidigt tacksam på det sättet att nyheterna sålde sig själva. De första spontana reaktionerna 

från media förstärkte och bidrog starkt till punkens intresse i Sverige. Inte minst hos ungdomen 

som såg ett tillfälle att ta till sig det som föräldragenerationen verkligen förkastade.  

Mattias Axén resonemang gällande punken i boken Från Elvis till Emo stämmer bra in här då 

han menar att ”punkens uppgift var att provocera och chockera. Så klart att föräldrarna blev 

upprörda. Så klart att punkarna blev nöjda.”113  

Den mediala uppmärksamhet som den brittiska punken fick i media kretsade mycket kring 

Sex Pistols provokativa stil, hakkors och säkerhetsnålar. Skribenter liknade punken vid en 

fascistisk farsot som kunde smitta ungdomen. Anmärkningsvärt i det avseendet var att de 

förutspådda bråken vid exempelvis Sex Pistols konserter i Sverige uteblev och att bandet vid en 

konsert i Halmstad beskrevs som ”fyra ganska blyga killar i 20- årsåldern” som ”verkade lite 

generade över alla förväntningar som ställts på dem.”114 Media framhävde i regel svenska 

proggband som alternativ till de brittiska punkbanden och det var bara Veckorevyn som tidigt 

lyfte fram ett kommersiellt svenskt punkalternativ till de brittiska punkbanden. 

                                                
112 Bengt Bengtsson, Janne Bengtsson Musikforum (Nr. 10 1977) 
113 Mattias Axén, Från Elvis till Emo – Ungdomskulturer 1950 – 2010 (Lund: BTJ Förlag 2010), s. 74 
114 Sivert Bramstedt, ”Slaget som aldrig kom”, Dagens Nyheter, (770717)  



 
 

21 
 

4. 1978 – DE SVENSKA KÄLLARBANDEN TAR ÖVER. 

etta var året som de provocerande ikonerna Sex Pistols slutade och hela musikscenen tog 

en ny inriktning, inte bara i England. Sverige fick en ny musikalisk medvetenhet och det 

dök helt plötsligt upp svenska punkband och svenska ungdomar som ville anamma den brittiska 

stilen. I media började den skarpa och stundtals aggressiva tonen lägga sig. Musikens Makt kom 

exempelvis detta år att verkligen intressera sig för de svenska punkbanden och ville verkligen inte 

”punktera punken” som en artikel året innan antydde. De menade att antalet punkband 1978 var 

”så många att man nästan kan tala om en punkvåg. En våg som visar en, för vår passiva tid, 

relativt frisk aktivitet.”115 Gällande musikens utveckling och kamp mot det kommersiella kan 

Johnny Rottens ord från 1977 få ligga som en ande över framtiden: 

Det enda nya med punkrocken är att de kopierar oss i stället för andra band. När 
vi startade så trodde vi att det skulle bli början på något bra, men vi skapade ett 
monster. De andra är redan uppköpta av skivindustrin. 116 

4. 1 Punk – musiken som struntar i det mesta 

I början rådde det stor begreppsförvirring gällande terminologin och punk och punkrock tenderade 

att flyta ihop. Med utgångspunkt i materialet kan man under 1978 märka att svenska tidningar i 

sina artiklar började göra en uppdelning mellan termerna som punk och punkrock. Inte minst så 

fick punken en musikalisk frigörelse från punkrocken i pressen och sågs nu som en egen 

musikstil med Sex Pistols som främsta företrädare.117  

Enligt Gunnar Wesslén kunde punken nu ses som en livsstil och en musikform och den 

”föddes i Londons väldiga bostadsområden. Den växte upp i gatuslagsmål, fattigdom och en 

spirande ny fascism.”118 Gunnar Wesslén från Aftonbladet kopplade inte punken till fascism utan 

menade snarare att deras ideologi bygger på att strunta i allting och inte bry sig. I artikeln klargörs 

det att punken nu tagits om hand av skivbolagen och att ”eftersom punken fick en större och 

större betydelse minskade dess avskräckande effekt.” Punken skulle snart ersättas med något 

annat då det inte var lönsamt att behålla samma sorts musik, menade han.  

Så köptes den upp av skivbolagen som jobbade om den lite grand så att varken 
musiker eller grupper skulle reta skivköparpubliken allt för mycket.119 

Den 8 oktober 1976 förhandlade Sex Pistols manager McLaren snabbt fram ett skivkontrakt med 

världens största skivbolag EMI som erbjöd gruppen 40 000 £.120 Den 19 januari 1978 meddelade 

Sex Pistols att de slutade att musicera tillsammans. I Stina Helmerssons artikel, ”De kunde väl 

väntat med att lägga av”, kunde man läsa att stod de på toppen av sin karriär och blev ”uttråkade 

                                                
115 Håkan Lahger, Thore Soneson, Barbro Paulsson, ”Punk o Sånt” Musikens Makt (Nr. 7 1978) 
116 Gunnar Wesslén, Ulla Lemberg, ”Vi skiter i drottningen och skivbolagen”, Aftonbladet (770414)  
117 Gunnar Wesslén, ”Punk – musiken som struntar i det mesta”, Aftonbladet (780119) 
118 ibid  
119 ibid 
120 Pretty Vacant Punkens Historia En gång för alla (Albert Bonnier Förlag, 2007), s. 152 
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på alla succéer och uttråkade på att vara ett känt rockband.”121 Håkan Jaensson spädde i artikeln 

”Adjö, Sex Pistols” på myten och stereotypen av bandet som ”otvättade, otrevliga och 

opålitliga”.122  

Alla stubbade håret som Johnny Rotten och satte säkerhetsnålar i läppar och 
ansikte. Scenkläder var de vanliga smutsiga vardagspaltorna.123 

Detta är en intressant synvinkel som säger mycket om media under denna tid. I Strongmans bok 

Pretty Vacant beskrivs ”vardagspaltorna” på bandet Sex Pistols som startskottet för en hel rörelse i 

England. Då McLaren 1974 bestämde sig för att för att döpa om sin populära klädesaffär ”Let It 

Rock” på 430 King´s Road till SEX fanns det en tanke bakom. Tanken var att provocera och ta 

hela konceptet ett steg längre i fråga om dyra priser, god smak, mode och anständighet. 

Provocera gjorde butiken, särskilt i slutet av 1976, då skjortorna började få hakkorsbindlar och 

McLaren således på god väg till de ytterligheter som han ville.  

Nu behöver jag bara hitta något sätt att nå ut till allmänheten, något som kunde 
gestalta musikens look och klädernas sound – våra kläders sound. Jag behövde ett 
band.124 

Detta ger upphov till den stora frågan, huruvida punkvågen bara var image, som Expressens 

Kristina Lindell ställde. Hon konstaterade att punkvågen handlade mycket om image och menade 

att den kunde köpas i diverse nischade butiker i London. Hon menade även, utan att nämna 

namn, att det förekom ”avslöjanden” där ledande ”punks” kopplades ihop som barn till 

diplomater och direktörer. I den kontroversiella frågan om vem som får vara punk menade hon 

att ”det är ju lite pinsamt att förfalska sin bakgrund för att verka intressantare.”125  

Media hade en stereotyp bild av punken och ställde vissa krav på ”äkthet” där media målade 

upp premisser som skulle infrias för att band skulle ha rätt att spela punkmusik. Liknande 

diskussioner diskuterades flitigt inom musikrörelsen där ideologisk tillhörighet var mycket viktig.  

Att punken skulle få fäste och ses som något annat än en fluga i Sverige trodde inte 

Aftonbladets Wesslén på. Den svenska punken, förutom åldern, hade för lite gemensamt med 

sina ”engelska kollegor” och ”När punken kom till Sverige reducerades den till säkerhetsnålar, 

slagsmål med raggare och en okomplicerad ofta dålig rockmusik.”, menade han.126    

I England kom punken fram i katastrofal ungdomsarbetslöshet, med en ständigt 
växande rasism och nyfascism runt omkring sig. Detta var, ytligt sett, en del av 
punkens sociala grund.127 

Artikeln antydde att punken inte skulle få grogrund i Sverige då samhället var mera välmående än 

det i England. Dock hände det någonting i den svenska ekonomin som under denna tid kom att 

påverka såväl det ekonomiska som det politiska klimatet. Sveriges före detta vice riksbankschef 
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Villy Bergström menade, i ett anförande 1999, att alla industriländer drabbades av sänkt 

produktivitetstillväxt i samband med den första oljekrisen 1974-75. Under samma tid halverades 

tillväxten även i Sverige som även hade en växande arbetslöshet.128 Finansdepartementet 

bekräftar att det hände någonting radikalt i mitten av 1970-talet i Sverige och menar att det 

”framstår som en vattendelare i svensk ekonomisk historia från andra världskriget och fram till 

idag.” De menar även att Sveriges ekonomiska position, åren efter 1975, ”gentemot andra länder 

försämrats och tillväxten har varit lägre än i omvärlden”129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: BNP-utveckling per person i Sverige 1950-2004, årlig tillväxttakt och 5-års glidande medelvärde.130 

 

Utan att tolka diagrammet mera ingående eller utförligt gå in på sakfrågor gällande den 

ekonomiska situationen så är det av intresse att förstå att tiden mellan 1975- 1980 i Sverige var 

turbulent även ur ekonomisk synpunkt. Detta ger en klarare bild av bakomliggande faktorer som 

påverkade det samhällsklimat som rådde då punken kom till Sverige.      

4. 2 Det enda som betyder något är att få spela punk 

Det fanns många ungdomar i Sverige som under denna tid förbisåg modeaspekten av punken 

och snarare såg det goda som den medförde och då bandet Sex Pistols inte längre stal rubrikerna 

i tidningarna och punken inte kunde avfärdas som en ”modefluga” eller ”dålig rockmusik” som 

Gunnar Wesslén menade såg man nu en förändring i media.  

Stina Helmersson träffade punkbandet ”Black Nails” som förklarade sitt val av musicerande. 

Bandet, från delområdet Handen i Haninge, förklarar att punken ”kräver inga dyra 

musikanläggningar och tonvis av förstärkare, den kräver inga scenkläder.”131 Politiskt ställde 

bandet sig halvt på den kommunistiska sidan och gällande den svenska musikscenen ansåg de 

                                                
128 Villy Bergström, ”Tillväxt och arbetslöshet” Anförande – Högskolan i Visby (990316) 
129 Finansdepartementet, ”Tillväxten i Sverige fram till idag” Regeringskansliet 
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progressiva banden vara tråkiga med undantag för Nationalteatern. Trots deras ringa ålder på 15- 

16 år, hade de en klar syn på vad som förstörde punken i Sverige: 

Det är modepunken som förstört punkens rykte. De visste inte vad punken 
handlade om. Punken föddes ur slummens och arbetslöshetens England. Musiken 
är enkel och hård och texterna raka och samhällskritiska.132 

Utan att klargöra sina källor konstaterade Stina Helmersson att det 1978 fanns 1500 punkare, 

bara i Stockholm. Hans Axel Holm från Dagens Nyheter sökte i artikeln ”Varför är du punk” 

förståelse för den kultur som nu fått grogrund hos ungdomarna i Sverige. Holm menade att han 

efter att ha umgåtts med fem punkare (16- 18 år) en kväll, och först efter det, kunde konstatera 

att ”en punkare kan se ut hur som helst, bara inte som folk gör mest.” 133 Gällande punkens 

budskap så menade ungdomarna att punken missuppfattades då den kom. Punkmusikernas 

egentliga mening var, enligt de intervjuade, att ”de talar om hur förfärligt tråkigt de flesta 

människor lever. Upp, arbete, TV, sova, upp, arbete o.s.v. och de talar med avsky vad de flesta 

människor tycker vara viktigt att omge sig med: färg-tv, skivspelare, bil, sommarstuga.” Slutsatsen 

av Holms artikel var att ungdomarna ville ha rätt att klä sig som de själva ville. Visst väckte de 

uppmärksamhet men de ville ingen människa illa. 

Sex Pistols ansågs som punk- genrens ”ledare” såväl av de svenska medierna som av 

ungdomarna under denna tid. Boken Pretty Vacant belyser Sex Pistols nära relation med managern 

Malcolm McLaren och hur svårt det var att koppla bort modeaspekten från bandet. Mattias Axén 

menar att ”gruppen egentligen var en produkt, medvetet skapad av managern Malcolm 

McLaren.”134 Intressant var att bandet ”Black Nails”, i Stina Helmerssons artikel, menade att 

”modepunken” förstörde punkens rykte. Detta då gränsen mellan mode och punk var svår att 

urskilja. 

Under denna tid så växte de små stencilerade punktidningarna sig starka och det var många 

som ville skriva och vara punkens språkrör. I Sverige cirkulerade det ett 30 tal fanzines. Musikens 

Makt skrev i en artikel att tidningen Larm (nr. 7) var kritisk mot fanzines och menade att ”dom 

innehåller för det mesta värdelösa skivrecensioner och opersonliga konsertbeskrivningar.”135 De 

mera etablerade tidningarna som Anarki, Kaos var självkritiska och ville ha en förändring, de 

menade att ”istället för att ge läsarna kickar så att dom börjar ifrågasätta och tänka själva, så 

serverar vi färdiga åsikter att konsumeras. Vi är i själva verket inte bättre än de popjournalister vi 

kritiserar.”136 Tidningen Funtime gick längre och varnade folk.  

Låt inte affärsmännen göra pengar på er. Låt dom inte bestämma hur ni ska se ut. 
Låt dom inte kastrera punkrocken och göra den till en ofarlig leksakspistol. 137 

I Veckorevyn sommaren 1978 märktes ett trendbrott gällande publicerade artiklar. I artikeln ”På 

turné med Kung Sune” beskrevs musiklivet på folkparkerna, hur raggarnas ”Kung Sune” var 
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klädd och att bandet inte var några ”supermusiker” men bjöd på en scenshow. Gällande showen 

menar ”Kung Sune”, Björn Nils Harald Gustafsson, menade att det skulle vara amerikanskt. 

Veckorevyn beskrev ingående scenkläderna och konstaterade att ”Kung Sune, ja han ser inte klok 

ut i sin chockrosa jättekostym och sina äckligt knallgröna myggjagare.”138  

Det fanns bevisligen en kamp om tidningsutrymmet i Veckorevyn mellan punken och 

raggarna. Ulf Persson fortsatte på samma tema i artikeln ”Porträtt av Magnus Uggla” och gav sin 

syn på Magnus Ugglas förhållande till raggarna; ”Tja, om sanningen ska fram så blev Magnus lite 

darrig av det här med raggarna och dem närstående som fick för sej att Magnus Uggla är punk, 

och att alla punka unga människor ska ha på käften.” Persson belyste att artisten inte helt släppt 

taget om det föregående årets modetrend. ”Jo, han går fortfarande omkring i läderbrallor när så 

behövs för tidningsfotograferna.”139     

4. 3 Punken på väg att rentvås 

Den hotbild som media målade upp gällande punken var på väg att förändras och värt att 

poängtera är att det vid denna tidpunkt fanns en skillnad mellan svensk och brittisk punk. Enkelt 

kan de beskrivas som två rörelser där den engelska har haft sin storhetstid medan den svenska 

punken endast är i sin linda på väg att förankras i det svenska samhället.  

Mats Olsson på Expressen tyckte inte att musiken i sig var nyskapande utan ansåg att det 

viktigaste med punkvågen var att den medförde någonting nytt som raserade väggar. Olson skrev 

att ”dörrar som varit stängda alltför länge öppnades. Självgoda superstjärnor fick finna sig i att 

inte stå i rampljuset. Trötta skivbolagspotentater fick tänka om.”140  

Jan- Olof Schill på musiknätet Waxholm, MNW såg ”en pånyttfödd musikrörelse.”141 Han 

ansåg att detta var musikrörelsens nya generation som man måste tas om hand. Enligt Schill så 

inspirerade den engelska punken ungdomar i Sverige. De tog i sin tur tog punken till sig, 

utvecklade den och beskrev sin egen situation musikaliskt på svenska. Bernt Andersson på 

skivbolaget Nacksving i Göteborg konstaterade att det nu fanns en ”punkrörelse” i Sverige som 

strävade efter att arbeta icke-kommersiellt. Han hade ett tydligt mål och det var att närma sig den 

svenska punken. ”Då är det naturligt för musikrörelsen att försöka få med dem i den 

musikpolitiska kampen mot kommersialismen.”142  

Enligt Lars Åberg, i Musikens Makt, fanns det två grupper inom musikrörelsen. Den ena 

gruppen bestod utav de stora musikföreningarna med krav på effektivitet och stark ekonomi 

uppbackade utav de etablerade och välkända band som Hoola Bandoola Band. På den andra 

sidan stod mindre musikforum och de ”ickeetablerade” banden som behövde pröva sig fram. Det 

var här Åberg ville ha in punken. Han menade att det var dags att ta punken på allvar och få in 

dem i musikrörelsen ”annars tvingas vi snart boka dem genom EMA-Telstar”.143  
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Detta var intressant och minst sagt motsägelsefullt då Lars Åbergs artikel, ”Punktera punken 

och stärk musikrörelsen”, ställde sig mycket negativ till punken och hävdade att den borde 

punkteras för att värna om Musikrörelsen144. Till sitt försvar menade han att ”den punk jag var 

rädd för, var den som skvalpade runt någonstans mellan Ramones spekulativa ös och King´s 

Roads cyniska nazimode.” Han beskrev istället rockgruppen Ebba Grön från Stockholm och 

menade att ”de ser ut som och låter lite som the Jam, som i sin tur vill vara 70-talets the Who i 

svarta kavajer”. Åberg gjorde ett försök att skapa en ny etikett på detta nydanande och menade 

att ”Ebba Grön hör hemma i en våg av svensk punk (spunk?)”.145 Då Aftonbladets Mats 

Zetterberg 1977 recenserade albumet ”In The City” (Polydor) av The Jam hyllade han denna 

grupp som själva ville kalla sig ”ett ösigt rockband.” 146  

Klart var att Åberg föredrog The Jam framför Sex Pistols vilket förmodligen har förmodligen 

att göra med att han ansåg gruppen vara spelskickligt mycket bättre och mindre provokativ. Ska 

man tolka Åberg så föredrog han den punk som inte musikaliskt ”öste” kopplades till ett cyniskt 

mode. Den punken fanns inte utan Lars Åberg tenderade att ta udden av det provokativa med 

punken och placera det i samma fack som The Who och likväl kalla det punk. 

Veckorevyn åkte till London och Lars Stahre intervjuade det engelska punkbandet Maniacs 

som släppt singeln ”Chelsea 77” med Dave Goodman som producent. Bandet menade att det 

hade tillkommit en faktor inom punken:  

Punkens storhetstid är redan förbi. Bara dom bra banden har överlevt. Numer 
räcker det inte att se ”punkig” ut, man måste kunna spela också.147 

Punken höll inte på att rentvås i Veckorevyn, den höll på att försvinna. Artiklarna blickade ofta 

tillbaka på den gyllene tiden med Sex Pistols och skandalrubrikerna. I artikeln ”Sex är 18 procent 

av livet” konstaterades helt plötsligt att Ian Dury var punkens fader och ”att det var han som en 

gång lärde Johnny Rotten att sticka en säkerhetsnål genom örat”.148 Jean- Jacques Burnell i 

Stranglers sade att gruppen var socialister som kämpade för ett bättre samhälle. Han förklarade 

även att ”om sanningen ska fram så skulle jag vilja vara en helt vanlig kille. Pengarna, ja, rubbet, 

står mig långt upp i halsen.”149 Veckorevyn gav även plats åt Tom Robinsson som med singeln 

”2-4-6-8 Motorway”, ”sålt” sig enligt Lars Stahre. Tom Robinson frigjorde sig från etiketter som 

punk och new wave och förde med sin ”vanlig rock” fram det socialistiska budskapet kombinerat 

med de homosexuellas befrielse. 

Jag vill få ut mitt budskap över världen. Och det kan mitt skivbolag hjälpa mej 
med. Dom sympatiserar inte med mina åsikter, med dom hjälper mej att sprida 
det. Dom tjänar pengar på mej och jag tjänar pengar på dom…150      

Att Tom Robinsson fick stort utrymme i Veckorevyn visade att tidningen mera intresserade sig 

för band kopplade till new wave samt att det inte fanns några band som revolutionerade.  
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4. 4 PUNK-KONSERT på hemmaplan! 

En stor del i att punken etablerade sig i Sverige hade att göra med de kultur- och 

musikorganisationer där människor arbetade ideellt stödde punken. Musikforum i Uppsala gick ut 

och stödde den nya vågen av band som, enligt dem, ”vällde fram” i Sverige efter det att den 

engelska ”punkstormen” lagt sig. Genom att de tillhandahöll såväl replokaler som musikscen var 

det hit punkare som ville uttrycka sig musikaliskt sökte sig. Det fanns inte riktigt något alternativ.  

Musikforum vill gärna stödja denna verksamhet, p g a att det visar sig att 
grupperna spelar en musik med en social verklighetsanknytning och det är ju 
sådan kultur vi vill stödja.151 

Musikforum i Uppsala var länge en mycket viktig del av den svenska progressiva musikrörelsen i 

Sverige och präglades sedan starten 1972 av idealism och öppenhet mot nya trender. UNT skrev 

om Musikforum då de 2009 tittade i backspegeln. Då Anders Folke, aktiv i Musikforum och 

medgrundare av musikhuset i Uppsala, ser tillbaka på tiden menar han att ”nästan alla som ville 

fick spela”.152 Trots att det rådde en musikalisk öppenhet menade musikforskaren David Thyrén 

att många unga musiker tvingades in i ett politiskt ställningstagande. Han menade att ”ungdomar 

som bara ville spela musik pressades ofta att spela ideellt och att delta i politiska möten. Det var 

musiken som lockade folk till musikhusen, men många inom rörelsen använde musiken som ett 

politiskt verktyg”.153  

I Stockholm försökte den nystartade kulturföreningen, Oasen att aktivera ungdomar. Strax 

utanför Stockholm i Rågsved hölls, i september 1978, en två dagars punk-konsert där band som 

Ebba Grön, Rude Kids, Slakthus, Trotyl, Urin och Grisen Skriker medverkade. Inträdet var 10 

kronor och gick oavkortat till Oasen står bakom evenemanget och var i behov av ekonomiskt 

stöd. Tidningen Musikens Makt uppmärksammade Oasen och menade att den var speciellt viktig 

för Rågsved.  

Det hela bottnar i ett försök att ta till vara den konstruktiva aktivitet som trots allt 
finns i det så hårt heroindrabbade Rågsved.154  

Mats Lundgren som bevakade Oasens punk-konsert ställde sig positiv till arrangemanget. Han 

framhöll i sin artikel att ”ytterst få unga var drogade”. Han skrev att föreningen Oasen i Rågsved 

tagit ett stort steg i att skapa ett levande kulturliv även i betongförstäderna.  

Stina Helmersson från Aftonbladet levererade även hon positiva tongångar kopplade till den 

svenska punken. Hon menade att ”punken har fört en spelglädje och aktivitet bland ungdomar 

som man aldrig kan bortförklara. Det ska vi vara förbaskat glada för”.155 Lundgrens artikel i 

Musikens Makt slog fast att Stockholmspunkens största problem låg i bristen av replokaler. En 

teori till varför det inte fanns replokaler till punkband skulle, enligt Lundgren, bero på den vuxna 
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bestämmande generationens rädsla för ”punks” och den nya kulturen. Peter Wahlberg från det 

svenska punkbandet Kathy and the Heat såg enkelt på det hela: 

Men vi är som vilka människor som helst. Vi har lite andra kläder och spretigt hår. 
Men det är ända skillnaden. Dom som håller på med våld och säkerhetsnålar har 
missuppfattat vad det handlar om.156 

Det kom fram många nya svenska band under den här tiden och både musik samt åsikter spreds 

på ett speciellt sätt via uppkäftiga stenciltidningar och spelningar. I artikeln ”Punk o Sånt” 

menade Musikens Makt att banden ofta själva ordnade konserter och enligt tidningen höll 

någonting speciellt på att hända. ”Dom konserter banden själva ordnar är ganska vilda och 

spännande upplevelser jämfört med de progressiva motsvarigheterna.” Tidningen gick även 

längre än så och antydde en mera djupgående förändring. 

När den engelska nya vågen och punkstormen nästan blåst över och vi bara 
träffats av unkna kommersiella vindpustar då visar det sig att vi här i Sverige har 
embryot till en – om inte ny – men dock annorlunda musikrörelse.157  

Lars Åberg från Musikens Makt skrev att de svenska punkarna inte bara reagerade mot 

kommersialismen utan även mot hela musikrörelsen. Enlig Åberg ville dessa musiker ha tillbaka 

enkelheten och självklarheten. ”Vi spelar inte för att bli kända och försörjda, vi spelar för att vi 

har något att säga och ingen annan säger det.”158 

Det fanns ett missnöje hos punkarna och den yngre generationen som ansåg att 

musikrörelsen och musikbranschen inte gjorde någonting. Då musikrörelsen lätt fastnade i 

ideologiska spår var punken mera handlingskraftig. Mats Olsson menade att ”dörrar som varit 

stängda alltför länge öppnades[…]”159. Dörrar kan öppnas på olika sätt och ska man dra det 

längre så sparkade punken handlingskraftigt in dörren.       

4. 5 Anti-Rock 

Anti-rock var inte bara namnet på Ebba Gröns första singel utan även passande namn för den 

attityd som den svenska punken stod för. Intresset för den svenska punken i media växte och det 

var tydligt att det behövdes en musikalisk beskrivning som förklarade hur punk spelades. Gunnar 

Wesslén gav i artikeln ”Punk – musiken som struntar i det mesta” en mycket generaliserande och 

strikt bild utav punkens musik. 

De flesta punklåtarna börjar med trumvirvel, sedan snabba taktslag tillsammans 
med en eller två elgitarrer och en bas. Efter ett par ackord kommer sångaren in 
och mer eller mindre skriker fram melodi som oftast är mycket svår att uppfatta. 160 

I Veckorevyn fick samlingsskivorna från det brittiska skivbolaget Stiff mycket uppmärksamhet 

där Nick Lowe, Elvis Costello och Ian Dury på ”Stiffs live” beskrivs som Englands främsta 

galningar spelandes ”ösig rock `n` roll”. Om man ser till musiken så fanns inte punken i 

                                                
156 Mats Lundgren, ”PUNK-KONSERT på hemmaplan” Musikens Makt (Nr. 9 1978) 
157 Barbro Paulsson, Håkan Lahger, Thore Soneson ”Punk o Sånt” Musikens Makt (Nr. 7 1978) 
158 Lars Åberg, ”Ta punken på allvar” Musikens Makt (Nr. 7 1978) 
159 Mats Olsson, ”Punkvågen ger oss ny musik”, Expressen (780107)  
160 Gunnar Wesslén, ”Punk – musiken som struntar i det mesta”, Aftonbladet (780119)  
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Veckorevyn under 1978 utan de som uppmärksammades nu var artisterna kopplade till new wave 

och som kort och gott benämns ”rockstjärnor” 161.  

De svenska artisterna som uppmärksammades i tidningen spelade inte punk. Här hyllas istället 

artister från proggrörelsen. Mikael Wiehe och Kabaréorkesterns skiva ”Sjömansvisor” beskrevs 

ha ”starka melodier” och ett ”fritt jazzpräglat blåsarrangemang” och enligt Christer Olsson var 

detta det bästa Wiehe gjort.162 Samme Olsson menar att titellåten från Nationalteaterns skiva 

”Barn av vår tid” (Nacksving) kunde vara ”det bästa som någonsin gjorts inom svensk rock.”163 

Gällande den levande musiken skrev Expressens Erik Hornfeldt om bandet 999s (nine-nine-

nine) konsert på Domino i Stockholm. Ett ställe som under denna tid enligt skribenten etablerat 

sig som den ”verkliga punk-scenen”. Bandet jämfördes med The Clash då de spelade ”högt” och 

”frenetiskt”. De låg, enligt Hornfeldt, på gränsen till hårdrocken och som totalupplevelse 

beskrevs de med ord som ”vackra” och ”chockerande”. En ”riktigt hyfsad punkrock som duger 

alldeles utmärkt att lyssna till en torsdagskväll.” Artikeln framhöll att publiken var minst lika 

viktig som bandet på scenen. Domino hade sin givna publik som umgicks då det kom ”nya 

vågen-band” till Stockholm. Hornfeldt hade en tydlig åsikt om publiken i huvudstaden. 

Stockholmspunkarna är kanske den roligaste och mest entusiastiska publik som 
finns i landet just nu. Det borde vara en ära för vem som helst att få spela för 
dem.164       

Denna åsikt kan ses som motpol till Musikforumskribenterna Bengt Bengtsson och Janne 

Bengtsson som i Musikforums tionde nummer från -77 citerade Joe Strummer som menade att 

”svenska punks enbart är löjliga”.165 

Den punken som Hornfeldt skrev om var kopplad till Stockholms innerstad. Mats Lundgren 

från Musikens Makt gjorde motsatsen och beskrev band från utkanten av staden. Han beskrev 

Oasens punkkonsert i Rågsved och menade att banden på konserten i september 1978 spelade i 

ett ”vansinnigt tempo”. De spelade med en enormt hög volym som gjorde att publiken blev 

”blåst” i öronen. Då Lundgren även skrev att ”tempot höll till en början bara en halv låt. Sen gick 

propparna”, fick man som läsare en tydlig bild utav framförandena.166  

I artikeln ”Punk o Sånt” i Musikens Makt fokuserades extra mycket på stockholmsbanden 

Skabb och Ebba Grön. Dessa band var politiska och musikaliskt skarpast i staden.167 Ebba Grön 

spelade en snabb och aggressiv musik som de själva kallade för anti-rock. Ebba Gröns singel med 

låtarna ”Profit” samt ”Ung & Sänkt” vars texter handlade om droger och utslagning mottogs som 

”punkigt” och ”saftigt” och med en helt ”magnifik gitarrslinga på Profit”. Skabb spelade in en 

singel på skivbolaget Mistlur. Kommentarerna till Skabbs singel var att de hade texter som många 

band ”skulle ha nytta av att titta på”. Skabb ansågs vara mera varierade då de blandade reggae, 

punk och ”gammalt hederligt rock ös” likt Träd Gräs och Stenar kombinerat med saxofon.  

                                                
161 Christer Olsson ”Stiffs live (Stiff)” Veckorevyn (Nr. 12 1978) 
162 Christer Olsson, ”Mikael Wiehe och Kabaréorkestern - Sjömansvisor” Veckorevyn (Nr. 12 1978) 
163 Christer Olsson, ”Nationalteatern - Barn av vår tid” (Nacksving)” Veckorevyn (Nr. 1978) 
164 Erik Hornfeldt, ”Punkarna – härlig publik för 999” Expressen (781117) 
165 Bengt Bengtsson, Janne Bengtsson Musikforum (Nr. 10 1977) 
166 Mats Lundgren, ”PUNK-KONSERT på hemmaplan” Musikens Makt (Nr. 9 1978) 
167 Barbro Paulsson, Håkan Lahger, Thore Soneson ”Punk o Sånt” Musikens Makt (Nr. 7 1978) 
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Kollegan Bengt Eriksson intresserade sig för bandet Problem. Det melodiösa bandet som 

sjöng på ”malmöitiska”, menade Eriksson, påminde om The Who och dess spelning på Nalen 

1964. Eriksson är faktiskt en av få som under denna tid skrev om ljudet. I och med en spelning 

på Arlövsfesten 1978 strax utanför Malmö beskrev han bandets ”sound” och menade att 

Problem förutom att spela högt hade ett ”elektriskt ljud”. Han intresserar han sig för bandet 

Problems ljud och menar att bandet förutom att spela högt har ett ”elektriskt ljud” som var 

”mycket, mycket rock”.   

Må-gott-rock och länsstolsrock, det är inte rock för mej. Det är populärmusik. 
Rock är ett skitigt ljud. Som säjer att dom som spelar inte mår särskilt bra. 168 

Hos Eriksson fann man även tendenser till att tvinga band att vara punk. Bengt Eriksson fick 

svårigheter med Problem då bandet själva, i en intervju, sa att de spelade ”rock”. Eriksson ”skulle 

gärna kalla Problem för svensk punk men Problem tycker inte om det”.169  

Det fanns inom den svenska punken en stor respektlöshet som Musikens Makt ansåg vara 

befriande. Samtidigt var det många inom musikrörelsen som hela tiden jämförde punken med de 

stora banden på sextiotalet. Detta kan naturligtvis vara oundvikligt då det fanns vissa likheter 

mellan punken och sextiotalets band i sin linda. Samtidigt kan det uppfattas som att 

musikrörelsen hade stagnerat och växt fast.       

Att den svenska punken började få en egen identitet och ville bli tagen på allvar visade Ebba 

Grön då de skällde ut bandet Reeperbahn, med Olle Ljungström på sång och gitarr, vid en 

spelning. Orsaken var att bandet från Vaxholm sjöng om National Front och situationen i 

England på engelska, då de istället borde sjunga på svenska om ”snutarna” och ”fascisterna” i 

Sverige istället.170 En tolkning av Ebba Gröns kritik mot Reeperbahn var att de förordade band 

som skrev om den självupplevda verkligheten på sitt eget språk. Å andra sidan såg förmodligen 

Reeperbahn lika främmande på fascisterna i England som på ”det heroindrabbade Rågsved” och 

”snutarna” i Sverige. Ebba Gröns kritik var i samma anda som Aftonbladets Arne Norlins 

artikeln ”Engelsk punkrock – vad är det mot svenska Nynningen”.171 

Ebba Grön tyckte sig paradoxalt inte känna samhörighet med musikrörelsen som omfamnade 

dem. Gurra (Gunnar Ljungstedt) i bandet menade att det inte fanns en musikrörelse värd namnet 

utan kallade den för ”sekteristisk” och ”inskränkt”. Gällande punken så ville de inte vara en del 

utav den då de flesta endast kopierade Sex Pistols och Johnny Rotten.172 Veckorevyn menade i en 

artikel att ”riktigt punk är ju egentligen bara engelska arbetarungdomar som vuxit upp på livets 

verkliga skuggsida.”173  

Då Stina Helmersson på Aftonbladet sammanfattar det svenska musikåret så framhävs och 

hyllas Wiehe, Nationalteatern, Bob Dylan och hela den diskovågen som startade med John 

                                                
168 Bengt Eriksson, ”Problem – ung svensk rock” Musikens Makt (Nr. 8 1978)  
169 ibid 
170 Barbro Paulsson, Håkan Lahger, Thore Soneson ”Punk o Sånt” Musikens Makt (Nr. 7 1978) 
171 Arne Norlin, ”Engelsk punkrock – vad är det mot den svenska Nynningen” (771114) 
172 Barbro Paulsson, Håkan Lahger, Thore Soneson ”Punk o Sånt” Musikens Makt (Nr. 7 1978) 
173 Ulf Persson, ”Porträtt av Magnus Uggla” Veckorevyn (Nr. 1 1978) 
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Travolta och filmen Saturday Night Fever. Det finns dock en sak som överskuggar året enligt 

Helmersson och det är den svenska punken.  

Men framför allt var det året då punken blomstrade ut i en ny våldsam musikvåg 
och hundratals unga källarband poppade upp.174 

Det som planterades av Sex Pistols, och hela punkvågen, som ett frö har nu slagit rot, vuxit upp 

och fått en egen identitet. Detta ur en jordmån där musikrörelsen skymtar bland träd, gräs och 

stenar.   

                                                
174 Stina Helmersson, ”Det var Travoltas och Dylans år” Aftonbladet (781231) 
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5. 1979 – DRAGKAMPEN OM PUNKEN & DET OSKRIVNA   

ven om det var McLarens egen magi som, enligt Phil Strongman, skapade Sex Pistols och 

höll ihop bandet tillräckligt länge för att ge upphov till en hel genre hade han aldrig full 

kontroll. Han räknade inte med individer som John Lydon, Glen Matlock, Paul Weller och Joe 

Strummer.175Gemensamt för dessa herrar, enligt Strongman, var att punken för dem blev en sista 

chans att göra något av den ”talang” som hade tyckts förutbestämt att inte tas tillvara. Många 

ungdomar såg punken som en befrielse som bröt den tilltagande tristessen. 

I Sverige så var det någonting som föddes ur samhällen som Rågsveds och dess 

”betongmissär” och punken tycks ha dragit liv i alla som tidigare bara drömt om att kunna hålla i 

en gitarr. Diskussionen rörande punken under detta år i Sverige behandlades i största del i 

tidningar som Musikens Makt och Veckorevyn. Dags- och kvällspressen var under denna tid 

återhållsam i sitt skrivande gällande det som en gång i tiden beskrevs som en farsot. Det var helt 

enkelt inte chockerande längre. 

Att musik, mode och kultur ständigt var i förändring märktes även i Sverige där det som 

betecknades som ”svensk” punk snabbt förändrades och utvecklades. En situation likt den 

engelska punkens hårfina gräns till new wave finner vi även i Sverige. Här var de progressiva 

bolagen och musikrörelsen en förutsättning för spridningen av den svenska punken. Redan i 

slutet av 1978 var bolagen etablerade och kunde således under 1979 satsa på nya förmågor. 

Musikrörelsen som i början av årtiondet endast hade MNW, hade nu överskott på bolag. 

Musikens Makt, och skribenten Thomas Millroth, menade att det i slutet av 1978 fanns närmare 

40 stycken progressiva bolag.  

5. 1 Ner med hela skiten 

Punken i Sverige, inte minst i Stockholm, tenderade att vara en provocerande protest mot allting. 

Joakim Stokstad i Veckorevyn visade upp en bild utav punkens situation i Stockholm och 

fokuserade på de ungdomar som lever ”punkliv” i storstaden. Han menade att punken inte var 

död utan mådde bättre än någonsin. ”Att bryta mönster. Klä sig som man vill, göra vad man vill, 

håna Svensson, utmana raggarna – det är något av punkens idé”, skrev Stokstad. Affärskomplexet 

Gallerian på Hamngatan beskrevs som punkarnas andra hem och en arena där man med enkla 

medel kunde provocera och påverka.  

Här samlas dom i stora horder, ibland upp till 100 stycken samtidigt, varje 
eftermiddag efter plugget och varje helg. Här blir kontrasten extra stark mot dom 
”köpfixerade pudeltanterna och attachésnubbarna i päls”.176 

Skivbolagen hade nu börjat våga satsa på punken och enligt ”punkdrottningen Cathy”, Katarina 

Flemström hade punken aldrig varit större i Sverige och ”ännu inte nått toppen av sin 

                                                
175 Pretty Vacant Punkens Historia En gång för alla (Albert Bonnier Förlag, 2007), s. 23 
176 Joakim Stokstad, ”Ner med hela skiten” Veckorevyn (Nr. 30 1979) 
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utveckling.”177 Aftonbladets Stina Helmersson menade i sin artikel från 1978 att det då fanns 

1500 punkare, bara i Stockholm.178 Joakim Stolstad menar att stockholmspunkarna, i juli 1979, 

”uppskattningsvis” var 700 stycken.179  

Stina Helmerssons artikel ”Det enda som betyder något är att få spela punk”180 där bandet 

”Black Nails” menade att modepunken förstört punkens rykte kan ses som en motpol till 

Stokstads artikel. Här intervjuades punkare i ”Gallerian” som inte satte musiken i främsta rummet 

utan menade att det var roligt att vara punk. De menade att lagarna sattes ur spel och att man 

nästan kunde göra vad som helst utan att göra bort sig. ”Man klär sig som man vill, gör vad man 

vill och skiter i vad man vill! Bryter alla mönster. Mest föraktat var ”han som jobbar mellan åtta 

och fem, har fru, barn och färg –TV och samlar till sommarstugan.” Pelle Lidell, 17 menade att 

kläderna funkade som ett signalsystem som medför att det är ”hur lätt som helst” att få kontakt 

med främmande punkare.181 Artikeln i Veckorevyn lyfter fram modet i punken som det primära 

och menar att ”allt det nya kommer från London.” Den ”riktige” punkaren skulle regelbundet 

besöka den engelska huvudstaden för att ”köpa billiga kläder och känna strömningarna.” 182 

Gällande punkens framtid så framförde en punkare från ”Gallerian” i Stockholm sin åsikt på det 

hela: ”Punken kommer att gå åt helvete, flumma ihop precis som hippierörelsen. Det är ju i alla 

fall samma sak fast i andra kläder”.183 

5. 2 Det har uppstått en ny våg 

Under 1979 gick åsikterna isär och det blev svårt att sätta etikett på musikstilen i Sverige. Att det i 

och med ”källarbanden” har uppstod en ny typ av svensk musik var en åsikt som fördes fram 

redan 1978 i media. 

Två stora svenska musiker intervjuades i Veckorevyns artikel ”Svensk Rock, var står den?”. 

Pugh Rogefeldt menade i Veckorevyn att den svenska rockmusiken upplevde en ”ny våg” och 

framhävde band som Factory, Dag Vag och artisten Magnus Uggla. Samtidigt betonade han att 

det fanns många ”lokala” band som han hyllade då de skrev sina egna låtar. Gällande framtiden så 

ville han att den svenska rocken skulle ”slå sig fri” men ställde sig frågande till om det fanns en 

mottaglig publik. Björn Afzelius å andra sidan menade att Sverige hade en god spännvidd där 

band som spelskickliga Motvind stod som motvikt till Ebba Grön, Dag Vag och 

Kabarétorkestern. Afzelius hoppades på att den svenska publiken skulle upptäcka den ”nya 

vågen” och att de nya banden även fick god uppbackning utav exempelvis Sveriges Radio.184  

Det fanns en splittring inom den svenska punken, som var en del utav den nya svenska våg av 

band som kom fram i landet. Punken delades upp i olika läger gällande en rad olika frågor. Vissa 

såg inget fel i att använda droger medan andra var helt emot det. Vissa låg till ”höger” till skillnad 

mot de flesta som låg till ”vänster” i politiska åsikter där det i regel ansågs fel att binda sig 

                                                
177 Joakim Stokstad, ”Ner med hela skiten” Veckorevyn (Nr. 30 1979) 
178 Stina Helmersson, ”Det enda som betyder något är att få spela punk”, Aftonbladet (781030) 
179 Joakim Stokstad, ”Ner med hela skiten” Veckorevyn (Nr. 30 1979) 
180 Stina Helmersson, ”Det enda som betyder något är att få spela punk”, Aftonbladet (781030) 
181 Joakim Stokstad, ”Ner med hela skiten” Veckorevyn (Nr. 30 1979) 
182 ibid 
183 ibid 
184 Lars Stahre, ”Svensk Rock idag, var står den?” Veckorevyn (Nr. 22 1979) 
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partipolitiskt.185 Många punkare såg inte optimistiskt på framtiden och utvecklingen och även om 

den svenska punken levde, som Stokstad menar i artikeln ”Ner med hela skiten”, så såg han även 

dess förfall. Han menade att droger blev vanligare bland punkare och att det fanns många andra 

”innebörders splittringar som bäddar för en snar död.” En punkare i Stockholm som han 

intervjuade belyste ett stort problem som berörde vem som fick vara punk och vad reglerna var: 

Är man punk så får man inte lyssna på annan musik än punkrock. Hur ska vi då 
kunna utvecklas musikaliskt?186 

Det fanns inom den musikaliska punken i Sverige en benägenhet till att ha vissa osynliga och 

moraliska regler som citatet ovan belyser.  

5. 3 Jämntjock, Gnisslande och kommersiell = Nya Vågen 

Även om många inom musikrörelsen såg negativt på de nya banden som kom fram så menade 

Veckorevyn att punkvågen fått Stockholms uteliv att förändras till det bättre och leva upp. Mot 

att tidigare gå ut och se Pugh Rogefeldt och Peps Person på helgerna var nu alla dagarna i veckan 

öppna för musiken. Att helt ”okända” band i dagens läge kunde fylla lokalerna berodde på 

spelglädjens återuppståndelse att ställen likt ”Musikverket” insåg att det kunde gå ihop sig 

ekonomiskt. I Stockholm fanns det många punkare och Veckorevyn förklarade att ”alla känner 

alla. Nya band bildas och gamla band splittras. Men hela tiden går det i en cirkel, det är nästan 

alltid samma ansikten som återkommer i nya band.” Den viktigaste skillnaden mellan de nya och 

de etablerade banden menar Veckorevyn var att man inte skulle lyssna på punken utan känna och 

uppleva den. ”Det börjar att bli roligt igen. Nästan lite av tidiga London över vår huvudstad.” För 

att uppleva musiken krävdes ekonomiska förutsättningar, där Veckorevyn hade sin bild klar: 

Vem fan har inte råd att lägga femton spänn på att se ett nytt band spela? Det är 
till och med mindre än vad en skitfilm på bio kostar.187 

Många inom tidningen Musikens Makt omfamnade punken och förändring, andra ”gamla rävar” 

tog avstånd från allting och menade att det nu varken behövdes ny musik eller politik jämfört 

med för tio år sedan. ”Räven” Lars Aldman menade att Musikrörelsen verkligen var död och att 

så fort den gemensamma socialistiska konkurrensmentaliteten smög sig in i rörelsen så ”hoppade 

banden fram och förnekade sin egen morsa.” Han menar att kapitalets ”modemanipulationer” 

medförde att musikrörelsen tvingades till ställningstaganden som; ”inget nytt kan komma fram 

förrän det gamla har förkastats.” Aldman var mycket kritisk till att musikrörelsen tog in 

”nyavågenband” som exempelvis Fiendens musik. Denna nya musik var det han kallade den 

”Nya-Vågen-vänstern” som blivit kommersiella. 

Fiendens musik och den slappa populism dom står för är bara ett symptom för 
något mycket värre. Musikrörelsen är verkligen död188 
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Musikrörelsen beskrevs, enligt Aldman, som ett gäng frilansjournalister som tyckte till lite då och 

då. Andra inom rörelsen, menade han, ”bekänner sig” och ville helt enkelt ha arbete på 

musikforumen. ”Om varje ny generation ska förkasta det som tidigare åstadkommits så kommer 

man ingenvart.” Aldman menade att banden verksamma inom punken egentligen inte ville veta 

av musikrörelsen. Musikrörelsen, i sin tur, vågade inte kritisera punken i rädsla av att stöta sig 

med den yngre generationen. Artikeln påvisade inte bara den oenighet som rådde inom 

musikrörelsen men även inom tidningen där Musikens Makt skribenter hade olika åsikter. 

Antingen menade man likt Lars Aldman att rörelsen hade sin ideologi där banden hjälpte 

varandra och såg musikrörelsen som död. Eller som hävdade man tvärtom, likt det Barbro 

Paulsson, Håkan Lahger och Thore Soneson gjorde i artikeln ”Punk o Sånt”189  

Musikens Makt valde att, i samma nummer som Aldmans artikel, låta bandet Fiendens musik 

föra fram sina åsikter och replikera. Fiendens musik menade att de hade fått nog av ”Magister 

Aldmans” pekpinnar och var ironiska då de tackade honom för att de fick stå som symbol för 

den levande rocken. Bandet menade att okända band inte fick några spelningar genom att 

musikrörelsen tvingade fram två alternativ. Antingen kunde okända band vara ”fräcka & 

framfusiga” och komma ut och spela för folk eller vara ”snälla & ödmjuka” och sitta hemma i 

källaren ”tills man blir en ny Clapton.”  

Att stänga ute band ur en generation för att de inte var ”rumsrena” eller spelade ”rätt” musik 

eller sjöng ”rätt” text visade, enligt Fiendens musik, att musikrörelsen strävade efter ”progressiv 

monopol”. Bandet beskrev situationen idag:  

I dag exploderar landet av band som har slängt perfektionismkraven åt helvete – 
och det oroar tydligen Lars Aldman. Det var ju mycket lättare att ha kontroll över 
läget när alla erkände sig till samma musikrörelse, när alla använde samma 
textmallar som legitimation för att få spela på musikforum.190 

5. 4 Slutpunkat för Clash 

Enligt media var det under 1979 som The Clash musikaliskt ansågs lämna punken som genre. 

När Sex Pistols splittrades i Januari 1978 tog The Clash över som punkrockens okrönta kungar. 

Kontroversiellt för punkens överlevnad var bandets skiva ”London Calling” (CBS, 2 LP). Jan 

Olov Andersson från Aftonbladet menade att bandet i och med skivan tog avstånd från det som 

påbörjades några år tidigare.  

Med ”London Calling” har The Clash definitivt lämnat punkrocken bakom sig.191 

Olofsson beskrev även i en annan längre artikel att bandet som inspirerats och influerats av Sex 

Pistols nu troligen kom att erövra Amerika då bandet var bättre än någonsin och skivan ”med 

största sannorlighet kommer att etablera Clash som en av världens ledande rockgrupper.”192 

Joe Strummer försökte att förklara bandets tankar gällande framtiden, väl medveten om att 

bandet blivit kommersiellt populära och att de nu ville slå i igenom i Amerika råder ingen tvekan 

                                                
189 Håkan Lahger, Thore Soneson, Barbro Paulsson, ”Punk o Sånt” Musikens Makt (Nr. 71978) 
190 Fiendens musik, ”Vi har fått nog av pekpinnar, Magister Aldman” Musikens Makt (Nr. 3 1979) 
191 Jan-Olov Andersson, ”Clash – lämnar punkrocken” Aftonbladet (791218) 
192 Jan-Olov Andersson, ”Slutpunkat för Clash” Aftonbladet (791231) 
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om. ”Det är klart att vi vill bli stora även i USA, säger Mick Jones. Inte för pengarnas skull, men 

för att vi tycker att amerikanarna ska få höra lite riktig musik istället för så´n där skit som Kansas 

och Boston.”193 Han menade att ”visst kan vi kritiseras, vi har blivit lika etablerade som de 

rockstjärnor vi en gång hånade.” Dock framhävde han att bandet fortfarande brydde sig om 

fansen trots att de var en del av etablissemanget. De förklarade att bandet fortfarande turnerade 

och ”inte gömmer sig i nå´t slott på franska rivieran.”194 

      Det sista åsyftade förmodligen The Rolling Stones som åkte till Frankrike då de spelade in 

Exile on Main St.(1972). Det fanns ett visst motstånd i media mot att band som The Clash blev 

”stora” och ”kommersiella”. Tendensen att nedvärdera de kommersiella banden och att hylla den 

”lilla människan” och de arbetande banden fanns att hämta från proggen och musikrörelsen. 

Inom musikrörelsen var alla skivbolagen drivna för musikerna och musiken. Dock fann man 

även där utveckling mot det kommersiella. Under denna tid fanns två olika sätt att organisera och 

ett skivbolag. Förenklat kan sägas att den ena formen var ett musikerägt bolag som samarbetade 

med ombud som utan ekonomisk betalning hjälpte ett bolag, likt Nacksving. Den andra formen 

var ett producentägt bolag där andra än musiker var inblandade mot ekonomisk vinning, likt 

MNW. Enligt Millroth så ”är inte gränserna mellan de här två linjerna alltid lätta att dra” och den 

stora frågan var om musikrörelsen prioriterade ägarstrukturen på bekostnad av musiken195. Det 

fanns en viss betänksamhet hos Millroth gällande de progressiva bolagens inre uppdelning samt 

distanseringen till det kommersiella.   

Blir Peps Blodsband mindre progressivt därför att Sonet gett ut den?196 

Det kunde dock göras undantag för musiker som sågs tillhöra musikrörelsen. Håkan Lahger 

menar i boken Proggen – Musikrörelsens uppgång och fall  att Peps Persson var ”godkänd” att 

tillhöra det kommersiella bolaget Sonet. Detta i och med att han ofta spelade på Musikforum och 

hade gjort en skiva på ett progressivt bolag (Oktoberförlaget).197  

Naturligtvis fanns det folk som gjorde undantag i diskussionen gällande vem som fick spela 

vad och på vilket sätt. Precis som Peps Persson så ”godkändes” även The Clash trots det 

”kommersiella” i vissa kretsar. Detta då de tidigare uttryckt en ”äkta” känsla för musiken och höll 

sig väl med fansen. Joe Strummer menade att ”punk handlar först och främst om förändring. Till 

slut måste den döda oss. Vi måste stiga åt sidan för nå´t nytt band.”198    

5. 5 We´re only In It For The Drugs 

“We´re only In It For The Drugs” är titeln på Ebba Gröns samhällskritiska och 

samhällsskildrande debutalbum som kom 1979. Att band skrev texter som berörde 

förortsproblem var inget nytt. Nationalteatern hade gjort det i form av skivan ”Barn av vår tid” 

(1978) dock inte i samma tempo och med samma energi som Ebba Grön. En återkommande 
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åsikt gällande den svenska punken, under denna tid, var att den var levande och energisk. En ung 

punkare från ”Gallerian” i Stockholm menade att det inte fanns någon rockkultur innan punken:  

Ville man se levande musik fanns det bara proggbanden med sina 
halvtimmessolon på gitarr, du vet. Helt inneslutna i sig själva.199 

Christer Olsson från Veckorevyn rekommenderade LP-skivan ”Svensk Pop” (Kloak) där banden 

Torsson, Noise, Push och Kriminella gitarrer medverkar. Samlingskivan med band från Klippan 

rekommenderade han före skivor av John Hiatt, The Members och Leon Russel och menade att, 

”för att jämföra de här pågarna mellan 15 – 25 år från Klippan och Perstorp låter ovannämnda 

rockfarbröder ohjälpligt förgubbade”. Olsson uppmanade läsarna att köpa ”Svensk Pop” om 

man ville ha ”kul” då man lyssnade och syftade främst till sången ”Knugen skuk” av Kriminella 

Gitarrer.200  

Musikens Makt och skribenten Magnus Gertten skriver att skivan hade en charm som 

fastnade men även att: ”hur gärna vi än vill uppmuntra gängen kan vi inte bortse från 

bristerna.”201 Artisterna på skivan fick alla kritik, ”huvudinvändningen ligger på det musikaliska 

planet”, menade han. Gällande det enda punkbandet på skivan, Kriminella Gitarrer, formulerade 

sig Gertten: ”Här är grabbarna inte i närheten av den intensitet och utstrålning ett bra punkband 

måste ha.” Trots detta trodde han att grupperna med tiden kunde bli bra. 

Det gäller bara att inse att det tar tid innan det låter något. Inser vi inte det lär den 
nya rockvågen bli en dagsslända.202 

Den tidstypiska terminologiska förvirring som rådde i landet fick vatten på sin kvarn då band 

kopplade till den svenska punken medverkade på skivan ”Svensk pop”. Musiken beskrevs som 

enkel, aggressiv, fräck och humoristisk rockmusik. Magnus Gertten från Musikens Makt 

kopplade nya band som dessa till ”den unga rockvågen”.  

Tidningen Musikforum valde att hylla bandet Ebba Grön och menade att bandet var ”det 

bästa bandet i Stockholm, mycket bättre än de hemska Skabb som besökte MF i höstas.”203 

Tidningen meddelade även stolt att de bokade bandet tillsammans med Frontalrock för en 

spelning i Uppsala den 16:e Februari. Ebba Grön beskrevs vara ”ösiga som f-n”. och den icke 

utgivna sången, ”Beväpna er”, beskrevs som ett mästerverk. Vid Musikforums andra nummer 

(februari 1979) hade Ebba Grön endast givit ut två singlar. Bandet Frontalrock, från förorten 

Täby, beskrevs spela allt möjligt men främst ”egen bluesmusik av de råare slaget” och tidningen 

menar vidare att bandet framför ”det mesta på vårt eget fosterländska svenska språk”.  

Mikael Steinvall i Musikens Makts recenserade en mängd band och dess singlar i 

augustinumret, bl. a Ebba Gröns och deras tredje singel ”Vad ska du bli?” och ”Häng gud”. I 

recensionen så stämde han inte in i samma hyllningskör som Musikforum. Steinvall menade att 

musiken fortfarande var ”explosiv” men det började ”gå slentrian i Ebbas texter och det gäller 

inte minst ”Vad ska du bli?”. Steinvall menade att refrängen var ett exempel på detta. ”Fortsätt 
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fortsätt och va rebell, fortsätt fortsätt och var dej själv, fortsätt fortsätt och va rebell.” Gällande 

låten ”Hänga gud” så skrev Steinvall skarpt att ”är man troende så sjunger man ju inte så där, 

men är man inte troende så kan man ju sjunga så”. Musiken kommenterades inte vidare utan 

Steinvall undrade istället hur Ebba Gröns skulle tas emot av den äldre generationen. 

Men visst är det chockerande och vad ska våra föräldrar säga om dom råkar höra 
Ebba på radion?! 204 

Det fanns ett visst moraliserande över Steinvall som gjorde att Ebba Gröns texter inte passade. I 

en annan recension hyllade han istället gruppen Göteborg sound som ett av de bättre ”nya vågen 

banden”. De ”lirar ösigt men ändå kan man urskilja lite nyanser.” Deras singel ”Ung & Stark” såg 

Steinvall som en ”motlåt” till Ebba Gröns singel från 1978 ”Ung & Sänkt”. ”Ung & Stark” lät bra 

och var textmässigt inte lika ”klichéfylld” menade han. Steinvall exemplifierar: ”Mej ska de inte 

kunna söva ner, varkän med sprit eller knark”. Göteborg sounds låt på baksidan fick den koncisa 

beskrivningen ”det är överklassens barn dom sjunger om.”205 

Musikens Makts skribenter hade olika uppfattningar om Ebba Grön. Lars Åberg hyllade 

bandet 1978 i artikeln ”Ta punken på allvar”206 medan Steinvall i sin tur bevisligen ansåg texterna 

opassande. Tidningen verkade mer och mer förlora sin enhetliga röst.  

Under våren 1979 började band, som för ett litet tag sedan endast funnits i periferin, att bli 

stora. Band, likt Ebba Grön, började få spelningar på platser som lockade den stora massan. 

Veckorevyn drog snabbt en parallell till sextiotalets popvåg.  

När kulturhuset en söndag i april bjöd på Dag Vag och Ebba Grön, två så kallade 
”stora” grupper, rådde rena rama Beatles hysterin. Abab-vakterna fick hålla emot 
dörrarna . Det var fullspikat till sista meter, publikhavet gungade, grytan kokade. 207    

Då Benny Persson från Musikens Makt recenserade Ebba Gröns debutskiva ”We´re only In It 

for the Drugs (Mistlur MLR-10 distr. SAM) klargjorde han att: ”Ebba är flaggskeppet inom den 

’nya’ svenska musikrörelsen”. Att gruppen väntade med sin debut-LP  skadade inte, skivan kom 

tvärtom nu i rätt tid och kändes mera mogen än de tidigare två singlarna. Den korta speltiden på 

en halvtimme räckte ’gott och väl’. Låtarna, med den tvåstämmiga sången, var enkla och följde 

mallen på 3- 4 ackord med ’dödligt tempo’. Musiken beskrevs som ett skrik från betongen där 

’desperation’ och ’hopplöshet ’ var ord som skrevs om bandet. Skivan imponerade med sin 

skärpa och Persson menade att producenten Stefan Glauman lyckades knyta ihop musiken utan 

att gå miste om intensiteten och ilskan. Skivan skiljde sig musikaliskt från de andra svenska 

punkbandens genom låtarnas struktur. Enligt Persson försågs sångerna med ordentliga refränger 

där ”folk lyckas att sjunga med och det är sannerligen inga dåliga grejor i modern musik.” 

Samtidigt som Person hyllade bandet fanns ett avståndstagande gentemot budskapet i titelspåret 

”We´re Only In It For The Drugs”.  
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Texterna ska som sagt tas för vad de är. Korta, spontana och ilskna 
situationsbeskrivningar. Ett undantag är titelspåret som är en ovanlig innehållsrik 
beskrivning av hela Oasen-grejen.208 

Det som i artikeln kort beskrevs som ”Oasen-grejen” var mycket viktig för bandet Ebba Grön 

och symboliserande för en stor del utav de svenska punkbanden. Texten i titelspåret var grov och 

skildrade Ebba Gröns bild av Rågsved samtidigt som den mellan raderna riktar kritik mot 

samhället de levde i.  

Det finns inget att göra i den här trista förorten 
det finns ingenting här för oss 
nä ursäkta jag överdrev litegrann 
vi kan ju knarka supa och slåss 
men så har det alltid varit här ute 
ingen jävel har brytt sig om oss 
man ska va som en zombie 
va nöjd med sin lott å aldrig fråga om nått.209 

Att Musikens Makt tog till sig punken och Ebba Grön till musikrörelsen hade i första hand 

ingenting med det musikaliska att göra. Benny Persson skrev att musiken fungerade som 

dokumentärt stoff och att ”det mest värdefulla i punken är inte musiken i sig utan de politiska 

och sociala villkor som skapar den.”210 Benny Perssons undantag av titelspåret indikerade att han, 

Musikens Makt och musikrörelsen var selektiva och endast ville kännas vid vissa delar och 

fokusera på det inom den svenska punken som var drogfritt.  
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6. 1980 – PUNKEN FÖRÄNDRAS & AVIDEOLOGISERAS 

n aspekt av punken som lätt kan glömmas bort betonade Phil Strongman i boken Pretty 

Vacant där han framhöll punkens egenskap att föra människor tillsammans. Ett exempel på 

detta var de blodiga gatorna i 70- talets Nordirland där ungdomar från båda sidor av de 

katolska/protestantiska barrikaderna enades under punken som utgjorde religionen i 

Nordirland.211 Det var under 1980 som man märkte av den förändring som 1977 års punkvåg 

medförde. Punken blev demokratisk och hade samtidigt en förenande kraft och ändrade skepnad. 

Under 1980 så var det många som ändrade attityd och ställde saker och ting ställs mot 

varandra. Den nya musikrörelsen ställdes mot den gamla, de äldre banden som var med från 

början, likt abdikerande The Clash, ställdes mot de yngre som ville fram och uppmärksammas i 

media. Det fanns en trend att våga kombinera, laborera och bryta mot det rådande inom en 

speciell sfär, oavsett om det handlade om mode, musik eller journalistik. Under 1980 skedde i 

media en avideologisering och demokratisering av musiken vilket innebar att även 

populärmusiken fick beblandas med punken. Samtidigt professionaliserades både media- och 

musikbranschen vilket innebar administrativa förändringar. Skribenter som tidigare kopplats till 

en speciell tidning med ett budskap bröt sig loss. Musikens Makt drabbades och den förre 

Musikens Makt skribenten Thore Sonesson planerade att starta upp en egen tidning med tonvikt 

på rock. Det Sverige saknade, enligt honom, var en riktig musiktidning som gav utrymme för 

längre intervjuer och recensioner. Det fanns redan tidningar som drog åt det hållet. 

Bengt Eriksson och Mats Lundgren, som tidigare även de skrev för Musikens Makt skrev 

under 1980 för tidningen Hifi & Musik. I Aftonbladets artikel betonade Sonesson att ”det här får 

inte bli någon smal musiktidning” utan såg Hifi & Musik som ett fungerande koncept, där de 

anställda via en förening som ägde aktiebolaget. Han utvecklade den ekonomiska tanken 

bakom.212  

Människorna bakom den nya tidningen räknar med att få in en del pengar på 
annonser från musik- och hifi-branschen. Radannonser från privatannonser som 
vill bilda grupper, sälja instrument osv blir ett bärande inslag.213 

Musikerna och skribenterna blev allt bättre och utforskade nya områden inom den musikaliska 

arenan. De engagerade eldsjälar som en gång ställt upp ideellt för fanzines, Musikens Makt och 

Musikforum såg på sig själva och andra ur ett annat perspektiv. Ekonomiska motiv kom med i 

bilden. Att kunna musicera och vara kommersiell var en nödvändigt för punkens överlevnad 

samtidigt som det bidrog till dess död. Punken levde, men mycket som en attityd i en 

kommersiell populär skepnad. Veckorevyn gjorde klart att punken främst var ett mode.   

Meningen med att vara punkare är inte att skrämma slag på folk. Om någon 
trodde det. Vitt, svart, skärt och blått hår står rätt opp, nitade läderpajar, byxor 
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med en massa dragkedjor och håliga tröjor – det har man för att det är snyggt. 
Punk slut.214 

Punkmodet hade inte längre den funktion som 1977 då hakkors och säkerhetsnålar utgjorde en 

protest. Modet hade demokratiserats och var till för alla. Dock fanns det faktiskt vissa ”regler”. 

Veckorevyn poängterade att ”det inte alls är vackert med nytillverkade ”trasiga” modeplagg. Det 

är riktigt fult det.”215 

6. 1 London Calling – En rapport på gränsen till 80- talet 

Då Veckorevyn gjorde ett nedslag i London för att undersöka punken så rådde det enligt Lars 

Stahre ”total förvirring”. För några år sedan kallade punkarna i London de etablerade artisterna 

för ”boring old farts”. Nu menade Stahre att The Clash och Mick Jones nästan var lika stor som 

stjärnor som Freddie Mercury och Paul McCartney vilket innebar problem. Londonbesöket gav 

dock många andra konkreta klargörelser: Stahre konstaterade att punken var död och The Clash 

”numera spelar USA- inriktad rock ´n´roll.” Stahre såg ett problem i att det inte fanns några 

förebilder längre och att ”relikerna” från 60- talet fortfarande drog fulla hus. Skivbranschen och 

grammofonbolagen hade problem att hitta säljande artister vilket gör att de fortfarande, enligt 

Stahre, satsade på ”booring old farts” likt Queen, The Who, Stones och Pink Floyd. Enligt Stahre 

så kunde band som The Clash och The Jam snart räknas dit.  

Då Lars Stahre sammanfattningsvis beskrev sin ”förvirring” kring musikscenen i London 

visade det sig även vara accepterat att lyssna på all slags musik vilket. Genre- och 

stilöverskridande influenser tog Veckorevyn lite på sängen.    

Alltså man kan se punkrockare, ska-folk och mods knalla omkring med 
transistorapparater klistrade vid öronen spelandes ABBA:s ”Gimme, Gimme, 
Gimme… Bedrövligt, inte sant?216 

Kopplingen mellan ABBA och punk kunde faktiskt spåras ända till begynnelsen, 1975, då Sex 

Pistols ”lånade” musik från andra band och gjorde den trendig. Phil Strongman förklarar i sin 

bok Pretty Vacant att låten med samma namn på ett stöddigt sätt blandar in humor och ironi. 

Strongman förklarar hur Sex Pistols tidiga basist Glenn började att skriva ”Pretty Vacant”. 

”Matlock kom i gång med låten genom att låna en del av refrängen  från ABBA:s SOS, som då 

var en stor hit.”217 

6. 2 Den nya musikrörelsen 

Allting förändras, ingenting består och logiskt var även att musikrörelsen förändrades. I boken 

Svensk Punk 1977 – 1981 förklarade Henrik Hemsk i Stockholmspunkbandet Grisen Skriker att 

folk kritiserade bandet för deras musikaliska färdigheter. ”Ni är inte punk för ni kan 

spela.”Hemsk resonerade: ”om det var definitionen på punk kunde man bara vara det ett väldigt 

kort tag.” Hasse Hjälp från samma band ansåg att musikalisk skolning ändrade ideal. ”Vi blev 

mer och mer musiker och gick ifrån inställningen att ”alla kan spela”. Någonting ändrades och 
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Hasse Hjälps teori var att ”punken dog väldigt tidigt för mig. Den tidiga sprudlande, naiva, 

enorma kraften försvann. Kanske var det punk att vi spelade på ett visst sätt.” 218 Det som en 

gång hette ”alla kan spela” byttes i och med kommersialiseringen på 1980- talet till ”alla ska 

kunna spela”.  

Den nya musikrörelsens lista över nya band, menade Eriksson, var lika ”fantasieggande” som 

vid Gärdet -70. Dock skedde utvecklingen och spridningen av de nya banden mycket snabbt. 

Eriksson förklarade att ”plötsligt klev dom bara upp ur källare och ut ur garage och började att 

spela – inte bara punk, utan rock i en mängd olika stilar.”  

Här fanns en direkt koppling till festen på Gärdet 1970 och det som enligt vissa (Leif Nylén) 

beskrevs som startskottet för musikrörelsen. Anders Lind menar i boken Proggen – En musikrörelses 

uppgång och fall följande: 

Men det började att rulla igång på Gärdet. Man hör att plötsligt finns här en massa 
olika musikstilar som kom från i stort sett ingenstans. Folk som höll på med lite 
obskyr musik hade inte haft något ställe att framföra den på. De som valde att 
ställa upp på Gärdet kom med i musikrörelsen.219 

Bengt Eriksson skrev att den nya musikrörelsen är en protest mot den progressiva musikrörelsen. 

Inte främst mot rörelsen i sig utan sättet den utvecklades på. Den största skillnaden menar han 

ligger i synen på professionalism. Eriksson menar att det i början i musikrörelsen handlade 

mycket om att nå ut till alla och att uppmuntra istället för att framstå som en stjärna. Detta 

skriver han, slog fel: 

Men för att ”kunna nå ut” har musikrörelsen professionaliserats. 
Musikrörelseband gör LP efter LP och reser på turné runt Sverige. Det har bildats 
ett proffsigt A-lag i musikrörelsen.220 

Bengt Eriksson skriver att Leif Nylén 1978 hade svårt att förstå punken. Nylén som både var, 

trummis och kompositör i bandet Blå Tåget, tillika skribent för Musikens Makt, menade: ”Vart 

leder punken? Kan den inte ta vägen vart som helst? Det är ju väldigt politiskt oklart!”221 

Enligt Eriksson hörde musiken ihop med politiska aktioner likt kampen om Oasen i Rågsved. 

Kulturföreningen Oasen kämpade för en egen lokal där musik, teater och fotboll kunde fungera 

som vägen bort från narkotikan i Rågsved. Han skrev att ”dom lokala politikerna är inte 

intresserade.”222 Musiken som spelades eller framfördes blev den samlade rösten som politikerna 

till slut måste höra. Eriksson hade en tilltro till musiken inom den nya musikrörelsen och menade 

att ”den skildrar också verkligheten i dagens Sverige.”223  

Musikforum betonade att det inte bara spelades punkmusik i deras lokaler. Uppsalas 

Musikforum bildade en ungdomsgrupp med musikprofil. Till skillnad mot Bent Eriksson vilja att 
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koppla ihop punken med politiska aktioner och kamp tenderade Musikforum att gå åt andra 

hållet.  

 ”Ungdomsgruppen” i Uppsala koncentrerade sig mycket till new wave  och förklarade 

begreppet, som ständigt var i förändring, på följande sätt: ”Punken är new wave, men ”new 

wave” behöver inte vara punk. Skillnaden mellan dessa termer, enligt Musikforum, skulle vara att 

punkmusiken kom som en reaktion mot att den traditionella rockmusiken förfinades och blev då 

en livsstil med kläder, språk, attityder och utseende. Det musikaliskt begreppet  innefattade 

punkmusik och ”ungdomsgruppen” engagerade flera svenska band som inte spelade punk utan 

som varierade sig men ändå var en del av new wave. Atlantis, Åby Hot Rats, Dag Vag och Lars 

Garage var några, som inte spelade punk, utan rörde sig mellan 60- tals blues och reggae. 224  

Musikforum föredrog den bredare innebörd av det musikaliska inom new wave över den 

punken som Bengt Eriksson hyllade. Detta bottnade i en ny medvetenhet gällande att tillgodose 

publikens behov vilket Musikforum såg till att tillfredsställa.  

bara punk under en hel kväll kan bli långtråkigt och vill man som 
Ungdomsgruppen få en bred bas både publikt och musikaliskt sett så är man på 
god väg.225  

Gällande framtiden för ”Ungdomsgruppen” så menade Musikforum att de hade möjlighet att 

göra någonting bestående bara man stöttade de egna leden med spelningar, rockfester och 

galor.226 Att stötta ”de egna i leden” var en central tes som, enligt Lars Aldman från Musikens 

Makt förekom inom musikrörelsen.227  

Det var inte bara Musikforum som valde att ta exponera punken och försöka att nå ut till en 

bredare publik i kombination med andra element, utan även fritidsförvaltningen i Stockholm.  

Ingegerd Ekstrand artikel i Aftonbladet, ”Punkarna fick egen spelplats”, visade att den äldre 

generationen blivit mera tillmötesgående och försökte tillgodose ”punkarnas” behov av att 

uttrycka sig. Med mottot ”Ungdomar finns” uppträdde punkband inför en publik på några 

hundra. Allt ordades av fritidsförvaltningen och konserten lockade en blandad publik.  

I går drog punkare, raggare och blöjraggare (killar som inte har egna bilar, men 
med t ex Cheva-märke på ryggen) in i Vasaparken. Fem punkband drog igång med 
dunder och brak.228    

Då punken i Sverige byggde på att det fanns ett motstånd så indikerade fritidsförvaltningens 

organiserade av en konsert i Stockholm att motståndet mellan generationerna minskade. Att 

publiken såväl består utav punkare som raggare indikerade på att den mytomspunna relationen 

mellan grupperna förbättrades.  

Ekstrand intervjuade det enda tjejbandet på festivalen ”Living Sacrifice” (Mia, Marianne och 

Marie 16 år) från Spånga. Tjejerna tyckte att punken hade spårat ur och menade att många 

”snackar” men ”ingen gör någonting”. Det tidigare nödvändiga punkmodet och frisyrerna hade 
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de lämnat och förklarade att: ”vi gör vad vi själva känner för och spelar den musik vi vill.” De 

förklarade sin syn på punken 1980: 

Nu finns punken kvar bara som en krydda på tillvaron, den har ingen djupare 
mening. Många går och köper kläder på Cloz, en modepunk affär där kläderna är 
dyrare än på Gul & Blå.229  

Punken omfamnades under året av hela det svenska samhället och vissa, likt tjejerna i bandet 

”Living Sacrifice”, såg punken utan djupare mening starkt kopplat till mode. Gällande punken i 

Sverige så hade motståndet ersatts med ett välkomnande. 

6. 3 Clash spelar kula – Extranumren lever 

Då DN recensenten Håkan Lahger, tidigare skribent på Musikens Makt, såg The Clash 

spelning på Olympen i Lund beskrevs konserten som en spelning ”mest för fansen”. Enligt 

Lahger gjorde inte gruppen något väsen av sig. ”Mick Jones och Joe Strummer har tonat ner sitt 

rörelseschema till ett minimum. De satsar all kraft i ett ambitiöst och precist musikaliskt uttryck”. 

Lahger blev inte alls imponerad utan ställdes inför ett dilemma då ”det här är ju gruppen som 

egentligen kan försätta berg”.  

Jag vill gärna tycka bra om mina vänner, men i kväll är det svårt. Första timmen 
var det inte frågan om att flytta berg, möjligen spela lite kula.230 

Lahger avslutade sin artikel med att ställa sig frågande till om The Clash verkligen inte levererade 

live längre. Han verkade inte vilja tro detta utan gav bandet en chans till förbättring.  

Frågan är om inte gruppen nått den punkt då de gör bättre ifrån sig i en skivstudio 
än inför publik. Ett delsvar kommer herrar Strummer, Jones, Headon och 
Simonon att leverera i Eriksdalshallen i Stockholm i kväll.231 

Per Mortensen på DN var på plats i Stockholm och konstaterade att Eriksdalshallen var utsåld. 

Han skrev att ”Stay Free” och ”White Riot” ” var så explosiv rock man kunde begära och att Joe 

Strummers ”ge allt röst” tillsammans med Mick Jones ”ackordkaskader” var ren utlevelse. 

Däremot ställde sig Mortensen skeptisk till både mixningen och akustiken som han beskrev som 

”risig” och ”gräslig”. Mortensen tyckte att ”Strummers texter var nästan omöjliga att uppfatta”. 

Sammantaget blir det trots allt ingen bra recension för The Clash utan Mortensen skriver: 

The Clash levde ut på fredagen, liksom många i publiken. Men bandet saknade 
precision i attackerna, och ofta var spelet hafsigt och onyanserat.232   

The Clash hade onekligen hamnat i en svår situation där media krävde mycket av bandet. De fick 

kritik av Håkan Lahger då de koncentrerade sig för mycket på det musikaliska och inte levde ut 

på scenen. De fick kritik utav Per Mortensen då de, trots sin utlevelse, saknade precision, spelade 

hafsigt var onyanserade. Veckorevyn hade en mera koncis sammanfattning av spelningen i 

                                                
229 Ingegerd Ekstrand, ”Punkarna fick egen spelplats” Aftonbladet (800725) 
230 Håkan Lahger, ”Clash spelar kula – Extranumren lever” DN (800523) 
231 ibid 
232 Per Mortensen, ”Clash: hafsig utlevelse” DN (800525) 



 
 

45 
 

Eriksdalshallen och skrev att ”The Clash kom, sågs och segrade.” Tidningen belyste även bandets 

treåriga utveckling. 

Förra gången Clash spelade i Stockholm var de ett okänt punkgäng. Nästa gång är 
de superstjärnor.233      

Även om gruppens skiva ”London Calling” släpptes 1979 så var den fortfarande under det tidiga 

1980 föremål för analys och recension.   

Då, den tidigare Musikens Makt- recensenten, Bengt Eriksson i tidningen Hifi & Musik 

recenserade The Clash tredje album ”London Calling” (1979) menar han att dubbelskivan skulle 

bli en klassiker. Han jämförde den med Bob Dylans ”Blonde on Blonde (1966)” och Beatles 

”Sergeant Pepper (1967)”. Eriksson ställde sig dock kritisk till Aftonbladets artikel om att The 

Clash i och med ”London Calling” lämnade punkrocken.234 Detta höll inte Eriksson med om och 

jämförde ”London Calling” med deras första skiva ”The Clash”. Låtarna var likadant uppbyggda 

och att ”ryggraden – då som nu – var rock & roll och blues, menade han. Att bandet utvecklades 

musikaliskt såg han som naturligt. Bandets debutskiva var ”ettrigare”, ”snabbare” och ”mera 

direkt” medan ”London Calling” beskrevs som ”mera nyansrik” och ”mer effektiv”.  

Skivan pekade, enligt Eriksson, ut punkens rötter, föregångare och gav i recensionen en 

personlig åsikt gällande låtarnas bakomliggande budskap och mening.  

Vince Taylor covern Cadillac gav rocken på ett enkelt sätt sin klasshörighet medan, Eriksson 

kopplade, låten Jimmy Jazz till bluesig Jazz och Mose Allison. 

I´m Not Down – Den kunde John Lennon ha skrivit235 

Veckorevyn menade att ”London Calling” satte stop för sjuttiotalet. Skivan hade inte något med 

punk eller new wave att göra, utan det handlade om ”en vanlig, djävligt bra rockplatta. Med rötter 

i 60-talet (”Brand New Cadillac”) och reggae.” Recensenten Christer Olsson skrev att ”Joe 

Strummer sjunger som om varje stavelse skulle vara hans sista och blås och klaviaturer hjälper till 

att fylla ut ljudet.”236  

Det fanns en tendens till återkoppling av det sena sextiotalet även hos The Jams nya skiva 

”Sound Affects”. Veckorevyns Christer Olsson menade att skivan ”kryllar av Beatlesinfluenser – 

baklängesgitarrer, speciella gitarrklanger och stämsången.” Olsson antydde att skivan och Paul 

Weller med The Jam inte riktigt var punk på samma sätt som 1977. Han konstaterade dock att 

”Weller har aldrig en dålig text till en låt. Även om melodin är ren och skär pop.”237 Även andra 

grupper som Ramones förändrade sin ljudbild. Bandets skiva ”End of the century” var 

producerad av Phil Spector, en skiva Christer Olsson sammanfattade på följande sätt:  

Bortsett från en rolig stråkbehängd ”Baby I Love You” så låter 70 - och (och 80?) 
talets svar på Beach Boys som de alltid gjord. Roligt och enformigt.238 
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Punkgruppen Sham 69 och skivan ”The game” recenserade i Aftonbladet av Lasse Anrell som 

menade att ”dom mysiga nya vågen refrängerna är borta och i den obligatoriska lugna låten 

försöker Pursey låta som Jagger.”239 De stora banden som var drivande och ledande 1977 i det 

som svensk media kallade för punkvågen tenderade att återkoppla till sextiotalets popvåg.    

6. 4 Verkligheten och den svenska punkmyten 

Som Bengt Eriksson menade i artikeln ”Den nya musikrörelsen och den gamla” så fanns det en 

stiluppdelning hos de nya svenska banden som kopplas till den svenska nya vågen. Det handlade 

inte bara om att spela punk utan rock i en mängd olika stilar.  

Ebba Grön, Incest Brothers, KSMB, Liket Lever, Garbochock, Travolta Kids, Lädernunnan, 

Kriminella Gitarrer, Usch, Tänts, Slobodans, Undergång, Fega Påhopp, Stick, Inge Val, Skabb, 

Mögel, Torsson, Noice, Grisen Skriker, Docent död, Rävjunk var några av de band som Bengt 

Eriksson menar var band i den nya musikrörelsen.  

Mycket i punken – eller den nya musikrörelsen – är en protest mot den 
progressiva musikrörelsen. Inte mot musiken som sådan – men mot de sätt som 
den utvecklats på. Största skillnaden ligger kanske i synen på professionalism. 

Punken hade, enligt Bengt Eriksson, huvudorter som var starkt knutna till ideella 

kulturföreningar. Stockholm och Rågsved var kopplade till Oasen medan Klippan var kopplat till 

den lilla staden Klippan i Skåne.240 Trots att musiken låter annorlunda så kopplas de samman då 

de båda skildrar ”verkligheten i dagens Sverige.”   

Dessa kulturföreningar var nödvändiga och var den stora anledningen till att både punk och 

pop fick plats och förenades i den nya musikrörelsen där musiken beskrev en svensk 

”verklighet”. 

Men Klippan är inte en förort till Stockholm utan ett mindre samhälle i Skåne. 
Därför blir musiken en annan – ”svensk pop”.241 

Här märkte man att den nya musikrörelsen och Veckorevyn hade en knytpunkt och att 

kommersiella element var på väg in i såväl den nya musikrörelsen som punken. Bengt Eriksson 

menar att den musik, svensk pop, från Klippan är nära besläktad med punken från Rågsved.  

Christer Olsson från Veckorevyn hyllade samlings Lp:n ”Svensk POP” redan 1979. Gränsen 

mellan svensk pop och punk började bli otydlig då de båda samsades och välkomnades av den nya 

musikrörelsen. I media var det inte lika viktigt längre att avisera vilken genre ett band tillhörde då 

det mesta fick plats inom genrebetäckning new wave. 

Det fanns dock vissa grupper som detta år ansågs spela just punk. Ebba Grön och KSMB, 

menade Eriksson, inspirerades av The Clash och utvecklade en snabb, aggressiv punk med texter 

om verkligheten i Stockholms förorter.242 Christian Wigardt från tidningen ETC menade att Ebba 

Grön inte bara gjorde ”en av 80- talets viktigaste plattor” utan var större än så. Trots att bandet 

var ett av Sveriges populäraste ”punkband” så har de trogna sina rötter. Då Wigardt kom och 
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intervjuade på Oasen så var det medlemmarna i Ebba Grön som arbetade med kvällens 

arrangemang där lokala band spelade gratis för att stödja föreningen Oasen. Wigardt menade att 

bandet fortfarande var kvar i den miljö som beskrivs i deras musik och att deras inställning till 

musiken och den nya musikrörelsen skiljde sig från andra band. Wigardt ansåg att bandet hade en 

medvetenhet som många punkare saknade. Bandet vägrade intervjuer i Veckorevyn eller att 

identifiera sig med något ”idolmakeri”. Wigardt såg enkelt på musikbranschen i Sverige.  

Rockband köps upp av stora bolag och bjuds ut som vilken deodorant som helst. 
Bandens eventuella samhällskritik blir då oftast klichéartad, ännu en krydda, en 
pittoresk ingrediens vid saluförandet av varan: rebellrock på burk.243 

Enligt Wigardt genomskådade Ebba Grön branschen och insåg att även samhällskritik gynnade 

de rika. Samtidigt som Wigardt hyllade bandet ställde han sig frågande till hur Ebba Gröns 

alkoholkonsumtion och texten till ”We´re only in it for the drugs” rimmade med Oasens kamp 

mot drogerna?  

Det bästa av allt är att Ebba fortsätter att vägra: dom vill inte bli omstöpta eller 
omformade till idoler eller stjärnor. Dom fortsätter att jobba för ett alternativ till 
tristessen framför TV-apparaterna ute i den förort där bandet bildades för snart 
två år sedan.244 

Musikforum skrev om bandet KSMB:s spelning i termer som ”snabbt, hårt, tufft och ösigt”. Att 

det nu dansades till musiken var någonting som märktes på spelningen och tidningen skrev att 

”allt verkar vara tillåtet. Någon ser ut att köra med någon slags kosackdans. Andra hoppar bara 

upp och ner i takt till musiken.”245 KSMB spelade, enligt Musikforum, med för hög volym vilket 

gjorde att texten inte hördes. Musikforum tyckte att alla punkband borde sänka volymen för att 

höja texten som uttrycksmedel.  

Ta t.ex. Ebba Grön i låtarna ”Skjut en snut” ”Sno från dom rika” ”Profit” och 
”Beväpna er”. Sänker man volymen något når man nog fram med det man vill, 
och då blir det också lättare att lyssna till fler låtar eftersom man slipper gå ner i 
fiket för at vila öronen emellanåt.246 

Det skedde en förändring hos Musikforum förfinade och slätade ut punken. Volymen sänktes så 

fler hörde texterna och emellanåt fick vila öronen. Bekvämligheten skvallrar om 

kommersialisering och låg långt ifrån den punk som ”sket i allt”.     

Då Christian Wigardt skrev om Ebba Grön i ETC menade han att bandet stod för en klass 

för sig i Sverige. Han förklarade att de uteblivna anbuden från de stora bolagen berodde på 

textinnehållet. ”Troligen har Ebbas texter, liksom också ibland av TV, ansetts för provokativa.”247 

Wigardt liknade bandets spelningar med upplopp, han skrev: ”dom halvtimmeslånga, 

svettdrypande konserterna slutar oftast i ett totalt kaos där gränsen mellan scen och publik 

upphävs helt.”248  
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Följde man Wigardts resonemang så förverkligar punken det som proggen och den gamla 

musikrörelsen hade svårigheter med. Håkan Lahger resonerade i sin bok att gärdetfesten som var 

startskottet för rörelsen aldrig riktigt lyckades ambitionen att upphäva avståndet mellan musiker 

och publik. Lahger menade att konflikterna inom musikrörelsen mellan ”amatörism” och 

”professionalisering” hade sin grogrund här.249  

Texterna, menade Wigardt, representerade den unga generationen och speciellt de ”som 

börjat genomskåda politikernas, byråkraternas och kapitalisternas gemensamma förvaltning av det 

förgiftade krämar- och utsugarsamhället.”250 Även Per Kågström i Musikens Makt skrev om Ebba 

Grön och menade att bandet, näst intill ofrivilligt, sågs som de främsta företrädarna för ”punken” 

i Sverige. I artikeln ”Raka rör, olika spår” beskrevs Ebba Grön som ett spektakulärt liveband som 

blivit ett kultband. ”Själva verkar de inte vara sådär jätteglada över alla dessa definitioner men de 

finns nog där likt förbannat.”251 Kågström menade att ”de ger av sig själva, och det känns att de 

menar det de sjunger om.” Trots att Ebba Grön ”skjuter ut brinnande pilar mot det samhälle där 

de tvingat att växa upp” så undrade Kågström vad som skulle hända om de stannade upp och 

spelade en lugn ballad. ”Själv tror jag att det skulle låta jävligt bra”, menar han.252  

Mikael Steinvall, mer eller mindre, besvarade Kågströms undran då han i Musikens Makt 

recenserade, det tidigare omskrivna, bandet Problems nya singel ”Nån som du/Jag ser igenom”. 

Han tyckte att bandet var helt ointressanta och drog onekligen djärva slutsatser då han 

kommenterar singeln. Han menade att ”framgångar är inte allt för bra, det hörs och syns direkt 

när man lyssnat igenom singel och tittat på omslaget!” Steinvall menade att även att bandet 

”säkert drömmer om att bli lika populära som Boppers”. Steinvall teoretiserade om att text och 

musik brukade urarta och sakna verklighetsanknytning då grupper likt Problem blev etablerade.  

Problem sjunger på två skivor om kärlek där musiken låter snäll och go. Det 
märks vilka band som tar sig upp. Om man t ex tar och jämför med Hela Huset 
skakar så märker man genast att där finns mycket mer ilska och spelglädje än hos 
Problem.253 

Problems sångare Stefan Ahlqvist tilläts replikera och publicerades i samma nummer. Han skrev 

att ”alla mina texter handlar om mina upplevelser och kom inte och påstå nåt annat, för det vet 

du inte ett skit om.”254  

För att knyta an till det Per Kågström undrade över, d v s vad som skulle hända om Ebba 

Grön stannade upp och spelade en lugn ballad, så indikerade Steinvalls artikel att Ebba Grön 

kunde få kritik. Det fanns även en tendens, hos Steinvall, till att förena spelglädje till ilska samt 

framgångar som någonting fult. 

Stefan Wigardt skrev i ETC att det verkade vara mera kommersiellt accepterat att sjunga på 

engelska. Här jämförde han stockholmspunkbandet Rude Kids med Ebba Grön. Bandet som 
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nyligen skrev på för bolaget Polydor och hade spelat utomlands ”för inte ut lika rakbladsvass 

samhällskritik som Ebba.”, menade Wigardt. 255  

Tommy Rander kritiserade, i Musikens Makt, kvällstidningarna som 1979 hävdade att ”The 

Clash har lämnat punken”. Rander menade att ”det inte finns någon punk kvar att lämna” och 

skrev att det figurerade en punkmyt i pressen som gjorde att punken kopplades till 1977 års sätt 

att låta och leva. Band som The Clash måste ha rätt att ändra sitt musikspråk.  

Därmed blir hela grejen något stelt och oföränderligt och man hamnar i motsats 
till ursprungsidéerna.256   

Rander skrev även att band måste kunna utvecklas gå vidare utan att bli anklagade för att ha 

”lämnat punkscenen”. Här var han kritisk till Lars Åberg och hela MNW som hissade band till 

skyarna bara för att konservera en stil.257  

Jan- Olov Andersson på Aftonbladets Nöjes guide uppmärksammade svenska band som 

Heartbreak och Reeperbahn. Banden spelade svensk pop som inspirerades utav punken. Det ena 

bandet betonade det spelmässiga medan det andra bandet framhöll texterna som det centrala. 

Klart var att det fanns indicier som pekade på att den svenska popen höll på att ta över den 

svenska punken i media 1980. 

För några år sedan försökte nästan alla nya svenska band klä sig lika slarvigt och 
spela lika larmigt som Sex Pistols. I dag uppträder många band i välpressade 
skjortor med röda, svarta eller vita slipsar: Musiken är mera nyanserad, men 
fortfarande svänger det utav bara fan.258 

Jan-Olov Andersson hyllade Heartbreak från Eskilstuna och ansåg att Lp:n ”I hetaste laget” var 

”en av de senaste årens bästa debutalbum”. Peter Fatale som skrev texterna i Heartbreak tyckte 

”egentligen inte att de inte är särskilt viktiga, att det är musiken som är det väsentliga.”259 

Reeperbahns Olle Ljungström menade att bandet från början spelade punk (och skälldes ut av 

Ebba Grön, s. ) men prövade olika stilar utan att hitta någon. ”Vår röda tråd skulle väl vara att vi 

spelar överklassrock, säger Olle ironiskt och syftar på Dagens Nyheters musikkritiker som kallade 

Reeperbahns musik just för överklassrock.”260 Textförfattarna Danne Sundquists och 

Ljungströms texter var ”inte några vanliga krossa kapitalet” texter, utan små poetiska berättelser 

om så vitt skilda ting som japanska turister och folk som går i självmordstankar.”261  

Veckorevyns Arne Sundberg indikerade i artikeln ”Vad är HOTT och vad är NOTT?” en 

förändring. Då han listade modet så var det ”inne” med ”allt som du kan väcka uppseende med. 

Det gäller att understryka personligheten.” Gällande musiken så menade han att ”Disco, 60-tal, 

Grace Jones och rockgrupp med en kvinnlig sångare var inne”. 

                                                
255 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd”, ETC Nr. 1 (1980) 
256 Tommy Rander, ”Verkligheten och den svenska punk- myten” Musikens Makt (Nr. 1 1980) 
257 ibid 
258 Jan-Olov Andersson, ”Heartbreak lämnar discoflickorna” Aftonbladet (800414) 
259 ibid 
260 Jan-Olov Andersson, ”Reeperbahn – Rockgruppen som bara blir bättre” Aftonbladet (800714) 
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Ute: Folkmusik. Protestmusik – ingen orkar bry sig. Jazz – ett nöje för musikerna 
själva bara.262 

Ebba Grön var 1980 kopplat till den nya musikrörelsen på samma sätt som Motvind och 

Nynningen var 1977 var kopplad till musikrörelsen. På samma sätt som Arne Norlin i sin artikel i 

Aftonbladet 1977263 försvarade Nynningen, Motvind och Nationalteatern mot den engelska 

punkrocken så fanns det liknande tendenser till försvarstal i tidningar som ETC och Musikens 

Makt.  

Ebba Grön uppmärksammades i Aftonbladet då Jan- Olov Andersson i sin POP- krönika gav 

singeltips. Andersson skrev följande om Ebba Gröns nya singel:  

Ebba Grön låter som vanligt (bra alltså!) i Musikrörelseklassikern ”Staten & 
Kapitalet” och egna ”Ung & Kåt” (Mistlur).264 

Utan att övertolka artikeln så kunde fraseringen ”Ebba Grön låter som vanligt” klinga negativt. 

Oavsett bandets egna intentioner, så kopplas Ebba Grön nu ihop med såväl den nya som den 

gamla musikrörelsen i medier som Musikens Makt, ETC, Musikforum och nu Aftonbladet. Att 

Ebba Grön överhuvudtaget gjorde ”Staten och Kapitalet” var ett ställningstagande, då de 

konsekvent tog avstånd från musikrörelsen. Sången ”Staten och Kapitalet” var en cover på 

proggbandet Blå Tågets ”Den ena handen vet vad den andra gör” med text skriven av Leif Nylén. 

Det kunde mycket väl vara så att ”Ebba Grön är röd”, vilket Christian Wigardt menade i sin 

artikel.265 Antingen tvångsomhändertogs de av media eller så ändrade bandet åsikt av egen vilja.  

Den punkvåg som startade i Sverige 1977 och innehöll band som Sex Pistols, Ramones, The 

Clash och The Jam nämns var ingen punkvåg i media 1980. Banden sökte sig tillbaka till sina 

rötter och andra uttryck. Sex Pistols upplöstes redan 1978 och Ramones samarbetade med 

producenten Phil Spector. The Jams skiva ”Sound Affects” var pop och Beatlesinfuerad och The 

Clash cover på Vince Taylors ”Brand New Cadillac” (1958) antydde på att cirkeln var sluten och 

musiken har sökt sig till dess rötter. Tendenser finner vi naturligtvis även hos Ebba Grön sökte 

sig till proggen. Punkvågen hade bränt sitt krut och försvunnit. Precis som Joe Strummer i The 

Clash uttryckte det 1979 så handlade punken först och främst om förändring. ”Till slut måste den 

döda oss. Vi måste stiga åt sidan för nå´t nytt band.”266 

                                                
262 Arne Sundberg, ”Vad är HOTT och vad är NOTT?” Veckorevyn (Nr. 41 1980) 
263 Arne Norlin, ”Engelsk punkrock – vad är det mot den svenska Nynningen” (771114) 
264 Jan-Olov Andersson, ”Sommarens nya singlar” Aftonbladet (800630) 
265 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd”, ETC (Nr. 1 1980) 
266 Jan-Olov Andersson, ”Slutpunkat för Clash” Aftonbladet (791231) 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

ppsatsens syfte var att visa hur punken framställdes och togs emot av media då den kom till 

Sverige. Syftet var även att undersöka huruvida det med tiden skedde ett förändrat synsätt 

gällande punken i media mellan åren 1977 och 1980 och om det fanns någon skillnad mellan den 

brittiska och den svenska punken. Hypotesen som ställdes var om svensk punk kunde ses som en 

förlängning och arvtagare av den svenska proggrörelsen.  

För att skapa en god helhetssyn över hur punken under åren 1977 – 1980 har framställts i 

media och för att bredda perspektivet gällande punken har artiklar från såväl dags- och 

kvällspress samt Veckorevyn, ETC, Musikens Makt och Musikforum varit representerade. 

Tidningarnas olika ideologiska hållning eller avsaknaden av ideologi bildar tillsammans ett 

perspektiv där radikala ETC står längst till vänster och kommersiellt populistiska Veckorevyn står 

överallt.  

De förändringar som skedde i media mellan åren 1977 - 1980 var att punken gick från att 

uppfattas som ”rent samhällsfarlig” 267, som Gaby Wigardt uttryckte sig, till att vara en naturlig 

ingrediens i den svenska folkbildningen upptagen utav musikrörelsen och staten. Stockholms 

fritidsförvaltning organiserade av punkkonserten i Stockholm 1980, som Ingegerd Ekstrand skrev 

om, antydde en radikal svängning från 1977 års bemötande.268 En stor förklaring till svängningen 

i media var att de brittiska punkbanden försvann, avmystifierades och ersatts av svenska. 

Signifikativt för media var att i efterhand ta emot punken, fast då i en reducerad, censurerad 

svensk form. Merparten av media tenderade att tänka som Lars Åberg menade: då han förklarade 

att ”den punk jag var rädd för, var den som skvalpade runt någonstans mellan Ramones 

spekulativa ös och King´s Roads cyniska nazimode.”269 Den publicistiska Veckorevyn var 

undantaget och tidningen sökte sig uteslutande till det ovannämnda och allt som den ”äldre” 

generationen inte riktigt accepterade. Efter det att Sex Pistols lade av kunde svensk media ställa 

sig positiv till genren förutom just Veckorevyn som hade ett stort tomrum att fylla och således 

målade upp Magnus Uggla som den första svenska punkrockaren. Lars Åberg bytte ut britterna 

och föredrog Ebba Grön.  

Från att tidningarna och pressen 1977 nästan uteslutande uppmärksammade brittiska och 

amerikanska band, koncentreras punkdiskussionen efter 1978 till de svenska källarbanden. Det 

sker även geografiska förändringar inom punken i media. Punken i media var från början ett 

storstadsfenomen och Stockholm en direkt avspegling av Londonscenen. Efter 1978 skrevs även 

artiklar om punk kopplade till orter som Rågsved och Klippan varav den svenska punken kapade 

navelsträngen till London och det obligatoriska modet. Det fullständigt exploderade i landet och 

som Stina Helmerson i Aftonbladet beskrev så ”poppade” hundratals unga källarband upp.270  

                                                
267 Gaby Wigardt, ”Sex Pistols i Stockholm… - Vi punkrockare vill identifiera oss med arbetarklassen” SvD (770729) 
268 Ingegerd Ekstrand, ”Punkarna fick egen spelplats” Aftonbladet (800725) 
269 Lars Åberg, ”Ta punken på allvar” Musikens Makt (Nr. 7 1978) 
270 Stina Helmersson, ”Det var Travoltas och Dylans år” Aftonbladet (781231) 

U 



 
 

52 
 

Media målade 1977 upp grupperna The Clash, The Jam, Ramones, The Damned och 

Stranglers som en enhetlig del punken. 1980 var de individuella band som konverterat till rocken, 

flirtat med popen eller var en kvarleva som fastnat i new wave. En stor förändring var att punken 

under fyra år i media hade avideologiserats och breddats. Från början var punken endast till för få 

utvalda. De som kom från England, de som bodde i missär eller mådde dåligt eller de som ville 

förändra världen enligt den brittiska mallen. 1980 var punken till för alla vilket gjorde att den till 

och med försvann som genre och mera beskrevs som en attityd. Det är som tjejbandet ”Living 

Sacrife” sa till Aftonbladet 1980, då de beskrev punken som en ”krydda på tillvaron” och utan 

”djupare mening” 271 Veckorevyns Arne Sundberg konstaterade även att ”ingen orkar bry sig”.272 

Vad som skiljde den svenska punken från den brittiska var den svenska proggen och den 

svenska musikrörelsen vilket även förklarade medias värnande 1977 om det egna svenska. 

Hypotesen huruvida svensk punk kunde ses som en förlängning och arvtagare utav den svenska 

proggrörelsen tycker jag stämmer med ett undantag.  

Detta trots att den politiska klyftan, mellan punken och proggen var stor. Den svenska 

punken var ideologiskt sätt mest en antirörelse likt en proteströrelse medan proggen, å andra 

sidan, var en del av musikrörelsens åsikter och sympatiserad med partierna till vänster och det 

antikommersiella. Dock fanns gemensamma nämnare. Punken likt proggen protesterade mot 

etablissemanget. Musiken skulle vara gratis och mycket stor vikt lades till att göra saker själv. Det 

fanns även en demokratisk ådra i både punken och proggen som gjorde det möjligt för band och 

musiker att spela som annars aldrig hade någonstans att spela.  

En viktig anledning till att den svenska punken överlevde var att den togs om hand, likt 

proggen, av musikforum och musikrörelsen och ingick i ett större ideellt sammanhang. I media 

framställdes det som att proggen företrädde den gamla musikrörelsen medan punken 

representerade förlängningen och det som i uppsatsen benämns som den nya musikrörelsen. Då 

proggen inte längre var attraktiv för ungdomen så kunde punken ses som alternativ arvtagare som 

drivande motorn musikrörelsen. David Thyrén menade att det var punken som räddade 

Musikforum från att gå under i slutet på 1970-talet. ”Publikrekordet både på Musikforum och 

Sprängkullen slogs av omåttligt populära Ebba Grön”.273  

Någonting som båda även hade gemensamt var kampen och det mot kommersialismen och 

professionalismen. De ville även samt att riva muren mellan publiken och scenen och gav 

publiken möjlighet att aktivt delta i konserterna. Punken och proggen spelade på samma 

festivaler, fritidsgårdar och punken inspirerades även musikaliskt och tog proggens musik vidare, 

vilket Ebba Gröns cover på ”Staten och Kapitalet” antydde. Den svenska punken och proggen 

satt onekligen i samma båt och idag är det ingen som höjer ögonbrynen då studieförbund eller 

ungdomshus anordnar punkkonserter. Punken är en naturlig ingrediens i det svenska musiklivet. 

Det som bör belysas i frågan gällande hypotesen är att den är framtvingad då proggen och 

musikrörelsen mer eller mindre satt ihop. Ebba Grön som ofta förknippas symbolisera svensk 

                                                
271 Ingegerd Ekstrand, ”Punkarna fick egen spelplats” Aftonbladet (800725) 
272 Arne Sundberg, ”Vad är HOTT och vad är NOTT?” Veckorevyn (Nr. 41 1979?) 
273 Björn Lövenlind, ”Minnesbilder från Musikforum” UNT (090113) http://www.unt.se/inc/print/minnesbilder-
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punk kände inte samhörighet med musikrörelsen och kallade den 1978 för ”sekteristisk” och 

”inskränkt” 274 De var trots allt beroende av varandra. Trots att alla inte var nöjda med att bli 

intvingade i en politisk kostym så gynnade samarbetet båda sidor under en tid.275 

Redan 1982 blickande media tillbaka på den punkvågen som startade 1977. På frågan om 

punken blivit slätkammad konstaterade musikern Pärlan Andersson, för DN:s skribent Klas 

Gustavsson, att ”ja, det blir väl så när man blir äldre att man vill ha det lugnare.”276  

Genomgående är källmaterialets uteslutande koppling mellan punken och ungdomen. Punken 

i svensk media tenderar att mellan åren 1977 och 1980 vara en ungdomlig företeelse. Detta kan i 

så fall reda ut många frågetecken rörande punkens framställning och utveckling i svensk media 

under denna tid. The Clash citat gällande punkens förändring från 1979 antyder på att punken är 

någonting tidsbestämt som man bara kan ta del av en viss tid, ”till slut måste den döda oss. Vi 

måste stiga åt sidan för nå´t nytt band.” 277 En intressant parallell ur det avseendet gällande 

punkens mediautveckling är det som inom psykologi och sociologi kallas för Adolescens. Philip 

Lalander och Thomas Janson använder begreppet i boken Ungdomsgrupper – I teori och Praktik.278 

De kopplar begreppet till den personliga individens utveckling och kan enkelt förklaras som en 

övergångsperiod mellan att vara ett barn och att vara vuxen. Begreppet används i boken för att 

”analysera hur tonåringens inre psykologiska värld” förändras och hur han eller hon ”successivt 

frigör sig från sina föräldrar och skapar en någorlunda stabil identitet”.279  

I detta sammanhang appliceras adolescens som en modell för att göra en teoretisk analys av 

det händelseförlopp och den utveckling som punken genomgår i svensk media mellan åren 1977 

och 1980. Den är en även en förklaringsmodell som fungerar på många plan och drar till att 

belysa flera olika perspektiv. Dels kan den tillämpas metaforiskt gällande källmaterialets 

utveckling i media och dels kan den tillämpas individuellt på musikerna verksamma inom 

punkmusiken. Punken var stil- och modemässigt ett uttryckssätt för ungdomar under den 

individuella adolescens som präglas karakteriseras av ungdomens frigörelse mot föräldrarna och 

världen.  

Genom att ungdomarna utvecklas musikaliskt samtidig som de åldras och utvecklas psykiskt 

tenderar man att lämna punken dess värderingar och oskrivna reglar bakom sig. Det finns alltid 

en intressekonflikt för de musicerande ungdomar som under adolescensen har punk som 

musikaliskt uttrycksätt.  

Adolescensen delas, enligt Lalander och Johansson, in i fem olika karakteriserade faser som 

beskriver ungdomars individuella utveckling: preadolescens (10- 12 år), tidig adolescens (12- 14 år), 

högadolescens (14- 16 år), senadolescens (16- 20 år) och postadolescens (20- 25 år). På samma sätt kan 

uppsatsens källmaterial sägas genomgå olika faser och utveckling under de fyra år som 

undersöktes. En parallell gällande vad som är karakteriserande för adolescensens olika faser kan 

                                                
274 Barbro Paulsson, Håkan Lahger, Thore Soneson ”Punk o Sånt” Musikens Makt (Nr. 7 1978) 
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dras till de år som undersökts i uppsatsen. Källmaterialet, gällande punken i svensk media, kan 

utifrån adolescenstanken på ett metaforiskt plan liknas vid en ungdom och delas in i fem olika 

faser och perioder som år för år beskriver och förklarar punkens utveckling i svensk media 

mellan 1977 och 1980.      

Preadolescens (1977): Enligt Lalander och Johanson kännetecknas preadolescensen av 

pubertetens inträde, det vill säga att kroppen mer eller mindre genomgår stora fysiologiska 

förändringar. Det blir även svårt att tolka de kroppsliga signalerna och en stundtals regressiva 

längtan till det som var före denna pubertala fas är några av de karakteristiska dragen.280 Punken i 

media 1977 var av samma karaktär. Punkens inträde medförde att svensk media hade svårigheter 

att tolka signalerna och attributen som de brittiska punkarna hade på sig. Det fanns en stor 

längtan till det svenska och det som var tidigare. Inte minst till 60- talet och band som The Who 

och The Rolling Stones.     

Tidig adolescens (1978): Under den tidiga adolescensen väder sig individen från familjen och 

påbörjar sökandet efter andra kärleksobjekt. Frigörelsen från föräldrarna väcker känslor av 

övergivenhet och ensamhet. Denna utveckling kan beskrivas som en sorgeprocess. Individen 

begagnar sig av olika typer av populärkulturella objekt eller idoler för att göra frigörelseprocessen 

mindre drastisk och för att underlätta övergången från beroende till oberoende.  281Artiklarna 

tenderar att i början uppmärksamma Sex Pistols uppbrott. Ur sorgeprocessen blir svensk punk 

oberoende av den brittiska och med ens blir punken accepterad av den svenska media som 

använder sig utav proggen och musikrörelsen för att underlätta övergången från beroende till 

oberoende. Den svenska punken var oberoende den brittiska. Ebba Grön likt många andra band 

bildas.   

Högadolescens (1979): Karakteriserande för högadolescensen är att individen laddas med 

narcissistisk energi och blir självcentrerad. Lalander och Johansson menar vidare att han eller hon 

går helt upp i det individuella projektet. Livet leker. Samtidigt medför denna självcentrering en 

viss bräcklighet. Den unge hjälten eller hjältinnan dras till olika grupper i sitt sökande efter 

bekräftelser. Fixeringen vid självet leder till orealistiska visioner och självbilder. Gruppen 

förstärker omnipotensen. De progressiva tendenserna – frigörelse och mognad – förekommer 

parallellt med regression. Progression avlöser regression. 282 Det skrivs i media mycket om Ebba 

Grön står som symbol för de svenska punkbanden och uppmärksammas mycket samtidigt som  

skivan ”We´re only In It For The Drugs”, hyllas. Samtidigt slits bandet mellan olika grupper och 

bandet hittar varken sin tillhörighet hos Musikrörelsen eller hos den breda kommersiella massan. 

Många artiklar uppmärksammar även The Clash skiva ”London Calling” som kan ses som en 

frigörelse från punken.    

Senadolescens (1980): Individen präglas, under denna period, av ökad psykologisk integration, 

mindre känslomässiga svängningar och ett ökat oberoende av föräldrar och vuxna. Beroendet av 

gruppen gänget, och även vännerna minskar och individen blir friare att välja sin väg i livet. Den 

konformitet som kännetecknar stora delar av adolescensen lyser med sin frånvaro. Utforskandet 
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av alternativa gemenskaper och identitetsexperiment utvecklar ett avancerat sätt att förhålla sig till 

grupper. 283 

Artiklarna visar att punken integrerar allt från Abba till Ebba Grön. Punken demokratiseras, 

allt är tillåtet och man blir fri att välja själv. Punken avideologiseras och det blir mindre 

känslomässiga svängningar i artiklar från tidningen Musikens Makt som läggs ner. Utforskandet 

av det alternativa är det som präglar de förra brittiska punkgrupperna medan svenska Ebba Grön 

utforskar proggen. 

Postadolescens (1981 - ) Kännetecknar åldern mellan 20 och 25 där individen anses vara 

”vuxen”. Punken i den svenska median har även den vuxit upp, försvunnit och figurerar inte lika 

frekvent varav undersökningen begränsades till 1980. Punken efter 1980 bör, enligt mig ur denna 

synpunkt, ses som ”postpunk”. Medan begrepp som pubertet och adolescens till viss del går att 

avgränsa, syftar begreppet ungdom på en mera flytande åldersindelning. Att vara ung, ungdomlig är 

inte enbart kopplat till ålder utan handlar även om val av livsstil, kulturell tillhörighet och ett sätt 

att leva. Vissa individer betraktar sig länge som unga medan andra bestämmer sig för att träda in i 

vuxenlivet.284 Det är ur denna mognadssynpunkt som artiklar likt att The Clash lämnade punken i 

och med ”London Calling” kan ses. Huruvida band har epitet att kalla sig punk har att göra med 

psykisk- och musikalisk mognad att göra. Jämförbart är The Jams flirt med Beatles, Ramones 

samarbete med Phil Spector samt Ebba Gröns ställningstagande i och med att göra en cover på 

en progg låt. 

I England var punken en motrörelse och en motkultur, där gamla band slutade tog nya vid för 

att upprätthålla den samhälls- och klasskamp som punken på ett annat sätt än i Sverige stod för. 

Svensk media hade i början svårt att förstå den brittiska punken och framhävde istället svenska 

alternativ. Det som skiljde den svenska- från den brittiska punken var att den var färgad av 

proggen, musikrörelsen och kan ses som en förlängning och arvtagare av den svenska proggen. 

Medias bild av den svenska punken mellan 1977- 1980 visar upp en delkultur starkt kopplad till 

ungdomen och utvecklingen i media under åren är jämförbar med begreppet adolescens . Den 

svenska punken, under åren 1977 – 1980 var en ungdomsrörelse som gjorde revolt mot 

föräldragenerationen och kan omöjligt överleva vuxenvärlden. Den dör då den växer upp och blir 

vuxen. 
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