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Abstract

In search of the Swedish environmental movement's song tradition. 

Is there a specific tradition of songs within the swedish environmental movement? What kinds of 

music has been performed in different situations and what does it mean to the movement and its 

inner life? The essay deals with a town meeting and action against plans of establishing passenger 

flights at a former military airport in Uppsala, looking at the action as a performance and as a ritual.  

The second part of the essay is built on interviews of three veterans of the movement's organisations 

one of which is as a singer-songwriter originally  active in the peace movement of the 60's. The 

paper is about the songs and the situations in which they were sung, concluding that there is, the 

limited material considered, little evidence of considerable transfer of songs within the movement,  

though some coherence exists. The connection to between environmental movement and the 

swedish radical music movement of the 70's is also slightly mentioned. Finally there is a reasoning 

about songs and their different functions and the songs as an important  part of a movement's 

narrative. 
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1 Inledning

Syfte och frågeställningar

Min målsättning är att beskriva miljörörelsens sångtradition i Sverige, om det finns en sådan: vad 

man sjunger eller har sjungit, vilken typ av musik som framförs/har framförts i olika typer av 

sammanhang och vad det betyder/har betytt i rörelsens liv. Jag utgår från ett torgmöte där en sång 

framförs och analyserar detta och sedan drar jag paralleller till liknande framföranden vid andra 

tillfällen enligt uppgifter från tre intervjupersoner som alla är eller har varit aktiva i den miljörörelse  

som växte fram på 1960- och 70-talen. Här tar jag också något upp kopplingar mellan miljörörelsen 

och musikrörelsen samt om sångernas innehåll. I analysen av torgmötet använder  jag mig 

performance- och ritualanalys. I resten av uppsatsen diskuterar jag begrepp som tradition. 

Material och begränsningar

Uppsatsen bygger till stor del på en analys av delar av ett torgmöte som anordnades mot 

lågprisflyget på Ärna flygplats i Uppsala i augusti 2010 där också en sång med nyskriven text 

framfördes. Bakgrunden till min egen närvaro vid detta tillfälle är ett klimatläger som arrangerades  

utanför Uppsala av föreningen Miljöförbundet Jordens Vänner denna vecka och där jag själv också 

deltog. I samband med att jag fick idén att skriva om miljörörelsens sånger talade jag med en person 

som jag visste var med i planeringen av lägret och föreslog att jag skulle hålla i en workshop om 

miljörörelsens sångtradition. Detta utvecklades till en slags blandning av allsångskväll och 

berättarafton som hölls av mig i samarbete med en person som kunde kompa och som arrangören 

hjälpte mig att hitta - Svante Malmström.  Innan sångstunden hade jag med hjälp av Svante samlat  

ihop ett antal sånger från olika decennier av miljörörelsens historia. Folk uppmuntrades också 

berätta om sina minnen och reflektioner i anslutning till sångerna. Delar av dokumentationen från 

detta tillfälle som spelades in på video används som exempel i uppsatsen men det är snarare en 

viktig ingång till fältet än en central del av grundmaterialet. Förutom torgmötet och sångstunden 

hämtas exempel från de tre intervjuer jag gjorde med tre medelålders män i eller med bakgrund i  

miljörörelsen. En av dessa personer tillhörde arrangörsgruppen på lägret, en hade varit aktiv i 

Stockholm under 70- och 80-talen, och den tredje var en välkänd trubadur i miljö- och 

fredsrörelsesammanhang.  Två av dessa personer var jag bekant med sedan förut medan jag aldrig 

tidigare hade talat med den tredje. Intervjuerna kom att handla om händelser och företeelser som 

utspelat sig längre tillbaka i tiden, under 1960- 70- och 80-talen i fredsrörelsen och miljörörelsen. 

Från dessa berättelser drar jag paralleller till en nutida framträdande i ett aktuellt sammanhang. 
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En invändning som skulle kunna riktas mot det förfaringssättet är att det inte är säkert att de 

händelser som beskrivs i intervjuerna har ett tillräckligt tydligt samband med den händelse som 

inträffade under sommaren 2010. Under dessa decennier har samhället förändrats, organisationer 

har omvandlats och det är till stor del andra människor som är aktiva i till synes liknande 

sammanhang. Det som utåt ser ut som ett enhetligt fenomen behöver inte nödvändigtvis vara det. 

Min utgångspunkt är ändå  att se det som ett sammanhang. Detta gör jag utifrån att det är rimligt att  

anta att de organisationer och människor som ingått i det som historiskt uppfattats som 

miljörörelsen har ärvt vissa gemensamma föreställningar, praktiker och och särdrag från varandra. 

Genom att tala med människor som deltagit under hela den här perioden får jag också tillgång till  

deras konstruktioner om hur det har sett ut. I stället för att försöka avgränsa materialet till vissa 

organisationer och vissa tidsperioder har jag valt att utgå från mina informanters förståelse när de 

berättat utifrån de olika organisationer de varit med i under olika decennier. 

Att tala om saker som ligger såpass långt tillbaka i tiden innebär vissa källkritiska problem ifall  

avsikten är att fastställa ”hur det verkligen var.” Risken för att personer minns fel om konkreta 

händelser är ganska stor. I vissa fall hade det varit möjligt att komplettera med arkivmaterial från 

Alternativ Stads tidiga period eller från folkomröstningen om kärnkraft 1980. Jag har inte gjort det 

utan min uppsats bygger på de tre personernas berättelser och konstruktioner av sammanhanget som 

de ser det idag. Det kan ha betydelse för resonemanget att samtliga mina intervjupersoner var män. 

Det är möjligt att intervjuer med kvinnor hade gett information om en annan repertoar än vad 

samtalen med de här männen gjorde. Förutom lågprisflygaktionen filmade jag också (i kolmörker) 

en manifestation i samband med Hiroshimadagen som endast kommer att beröras kort.

Teori, metod och upplägg

Aktionen analyseras med hjälp av performanceteori och teorier om ritualer. Dessa teorier som jag 

uppfattar som relativt formella är medvetet valda för att bidra till att öka distansen till mitt  

analysobjekt. Under den tid som aktionen som äger rum på offentlig plats vara så går jag in och ut 

ur observatörsrollen. Jag filmar vissa sekvenser, men är också själv emellanåt med som aktör, deltar 

i sång och i skanderandet av paroller. På detta sätt får jag också en inifrånupplevelse av hur aktionen 

kan te sig för deltagarna. Just på aktionen lägger jag flera olika perspektiv.  Den historiska 

bakgrunden och kontextuering av det enskilda tillfälle jag analyserar vävs samman av de intervjuer 

jag gör där intervjupersonernas berättelser snarare får utgöra exemplifieringar i mina resonemang än 

5



föremål för analys. Jag analyserar alltså innehållet i deras framställningar med de begränsningar 

som finns och inte deras sätt att framställa det. 

Det första perspektiv jag lägger på torgmötet är ett performanceperspektiv. Med det menas att jag 

tittar på  händelsen utifrån dess egenskap av regisserat och arrangerat uppträdande, såsom framförd 

berättelse eller teater. Vitsen med detta är att urskilja roller och gränsdragningar samt få syn på hur 

deltagarna agerar. Ett huvudintresse för mitt uppsatsarbete är sånger med text. I samband med 

aktionen så framförs en sång men det förekommer också en del annan verbal kommunikation i form 

av skanderande av paroller och också direkta interaktioner med förbipasserande publik. Jag har 

därför inte sett det faktum att delar av kommunikationen sker till melodi som någon större 

komplikation när det gäller att försöka använda ett performanceperspektiv. Allmänt har jag också 

avstått från att analysera själva musiken och melodierna utan hållit mig till sammanhanget kring  

sångerna och textinnehållet.  Intervjuerna är även de inspelade på video och transkriberade. I de 

citat jag använder i uppsatsen så har jag dock gjort en varsam korrigering av språket och tagit bort 

några upprepningar av småord för att underlätta läsbarheten. 

Förutom analyserna av aktionen berör jag några teman som jag uppfattar som centrala i intervjuerna 

eller till mitt övriga material. Det ena är vilket förhållande som rådde mellan miljörörelsen och  

musikrörelsen under 70-talet och hur dessa rörelser kan antas ömsesidigt ha befruktat varandra.  I 

samband med detta hänvisar jag till Alf Arvidssons bok ”Musik och politik hör ihop” samt till 

Eyerman and Jamesons ”Music and social movements.” Ett avsnitt ägnas sångerna, och den 

allmänna repertoarens karaktär och innehåll relateras till begrepp som jag hämtat från 

socialantropologen Mark Mattern och hans bok ”Acting in concert.”  Slutligen återknyter jag till  

sångerna som tradition och försöker med hjälp av Dan Ben-Amos olika definitioner av begreppet 

tradition svara på frågan på om det existerar en miljörörelsens sångtradition. 

Ingång och särskilda förutsättningar

Mitt intresse för folkrörelser och deras påverkan på samhället bottnar i ett eget engagemang i olika 

rörelser under 20 års tid.  Jag har själv varit med i Miljöförbundet (numera Miljöförbundet Jordens 

Vänner1) och andra organisationer och det är  just på grund av min bakgrund som jag kommit att 

tänka på dessa sånger och snabbt kunnat hitta en ingångar för att studera sång och musik i rörelsen. 

Annars skulle jag nog vare sig ha kommit  på idén eller hittat just de här informanterna. 

1 Organisationen bytte i april 2011 namn ytterligare en gång till ”Jordens Vänner”.
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Att intervjua personer jag delvis redan var bekant med i en miljö jag har känner till innebär både 

styrkor och begränsningar. Styrkan ligger i min allmänna kunskap om materialet, vilka personer 

man kan prata med och förståelsen för informanterna och deras position. Begränsningar kan tänkas 

utgöras av hemmablindhet, att jag ser som självklart det som kunde tänkas orsaka undran hos andra. 

En underlättande faktor har varit att ämnet i sig inte är förknippat med några större motsättningar.  

Att skriva om sånger upplevs som relativt okontroversiellt och några aktuella konflikter är heller 

inte förknippade med ämnet. Det betyder att någon lojalitetskonflikt mellan forskarrollen och min 

roll som föreningsaktiv är svår att hitta. Det som däremot kan vara ett problem är att personer 

slutade beskriva vissa saker för mig eftersom de förväntade sig att jag redan ”visste” det. Jag har 

också fått just det svaret när jag frågat: ”Det borde väl du veta vid det här laget!” En annan fälla är  

att det är lätt att snöa in på sin egen erfarenhetskunskap och på muntligt traderad kunskap alltifrån 

uppgifter om vilka år olika organisationer bildades till mer generella bedömningar. Jag har dock i  

möjligaste mån försökt undvika att använda mig själv som informant men kommer att falla ur 

ramen vid något tillfälle. Sångstunden var problematisk på ett annat sätt eftersom jag samtidigt som 

jag genomförde den också var med om att aktivt återskapa den tradition jag ville studera och 

därmed var med om att styra den. Det är också tänkbart att vissa personer inte lyckades uppfatta att 

jag också hade en forskarroll. Detta är ett skäl till att jag i stort sett har bortsett från sångstunden 

och börjat med att koncentrera analysen till ett av de tillfällen jag själv inte varit med om att  

planera, lågprisflygaktionen. 

2 Bakgrund 

Miljörörelsen som fält och avgränsningar

Med ett kulturellt fokus på rörelsernas liv borde just folkrörelseforskning eller social rörelse-

forskning vara ett intressant fält för svenska etnologer eller antropologer.  Det mesta som skrivs om 

folkrörelser och sociala rörelser i Sverige publiceras dock snarare inom statsvetenskap, historia eller 

sociologi. 2 Det betyder förmodligen att mindre fokus ligger på de kulturella aspekterna. Jag tänker 

inte definiera rörelsebegreppet i den här uppsatsen eftersom det inte är rörelsen själv som är mitt 

studieobjekt utan sångerna och musikframträdandena.  Det räcker för mitt syfte att konstatera att när 

2 Mats Hellspong nämner i sin bok ”Korset fanan och fotbollen” (Hellspong, Mats. (1991, s 11), Korset fanan och 
fotbollen: folkrörelsernas kulturmiljö i ett jämförande perspektiv. Stockholm: Carlsson) att det pågick ett 
folkrörelseprojekt på Institutet för folklivsforskning 1975-82 som resulterade i en del intervjuer och uppsatser (fram 
till 1987) enligt Hellspong, och han bedömde då för tjugo år sen att ”den etnologiska forskningen kring 
folkrörelserna varit relativt sparsam.” När jag sökt efter uppsatser och litteratur digitalt via Libris eller uppsatser.se 
så är mitt intryck att detta fortfarande stämmer.  När det gäller nyare rörelser finns Ulf Stahre som har gett ut fyra 
böcker om stadsbyggnads- och stadsmiljörörelsen i Stockholm och Alf Arvidssons bok ”Musik och politik hör ihop” 
som behandlar  musikrörelsen.”
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man exempelvis talar om arbetarrörelsen eller nykterhetsrörelsen syftar man på flera organisationer 

som ingår i samma rörelse och det gör också jag.  När jag talar om miljörörelsen  menar jag rörelsen 

i en vidare bemärkelse  inte hur den manifesteras i en specifik organisation. 

Den del av miljörörelsen som uppsatsen rör sig inom är  den nya rörelse som växer fram från sent 

60-tal och under 70-talet när ”miljö” blir ett begrepp i svensk samhällsdebatt och vars viktigaste 

fråga under senare delen av 70-talet är kärnkraften. Det betyder i det här fallet att jag inte kommer 

att nämna Svenska Naturskyddsföreningen som sent tar ställning till kärnkraftsfrågan och där de 

personer jag talat med inte har varit särskilt aktiva. 3

Organisationerna 

De organisationer som berörs i texten är Alternativ Stad, Folkkampanjen mot kärnkraft (senare 

kärnkraft-kärnvapen), 4 Fältbiologerna, Miljöförbundet och Miljöförbundet Jordens Vänner. 

Alternativ Stad bildades 1969 som en fortsättning på Alternativ Jul 1968. Organisationen var en del 

av stadsbyggnadsrörelsen i Stockholm, och blev mest känd för sin insats i striden om almarna i 

Kungsträdgården 1971. Man var länge en fristående organisation men valde i början av 80-talet att 

ansluta sig till Miljöförbundet (Wrigge: 2001, Stahre: 2004, s 167). Miljöförbundet var en 

organisation av lokala miljögrupper som bildades 1976 ur en utbrytning av Miljögruppernas 

riksorganisation MIGRI. MIGRI leddes av Björn Gillberg (Hansson: 1979, s 8; 12-13). 

Miljöförbundet slogs 1995 samman med en annan organisation Jordens Vänner som funnits sedan 

1971 och så bildades Miljöförbundet Jordens Vänner. Folkkampanjen mot kärnkraft (numera 

kärnkraft-kärnvapen) var den organisation som drev nej-sidan i folkomröstningen om den svenska 

kärnkraften 1980. Man hade innan dess varit med och drivit fram omröstningsbeslutet (Eriksson: 

1982). Fältbiologerna var och är Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation. Fältbiologerna 

började från 1960-talet intressera sig även för miljöfrågor. (Se Fältbiologernas hemsida).

3  1980 skriver journalisten Claes Sjöberg i en boken ”Alternativ från A till Ö”  som utges av Utbildningsradion att de
     tre största miljöorganisationerna då är Fältbiologerna, Jordens Vänner, och Miljöförbundet. Svenska
     naturskyddsföreningen räknas alltså enligt detta synsätt inte ens till miljörörelsen utan betraktas som en organisation
     som sysslar med natur och naturskydd. 
4    Organiserad opinonsbildning mot kärnkraften i Sverige kom igång flera år  innan ”Folkkampanjen mot kärnkraft”
      som bildades 1979 inför folkomröstningen om kärnkraft. Innan dess fanns ”Folkkampanjen mot atomkraft” som
      bildades 1978, och före detta fanns ”Aktion stoppa kärnkraften” som var en Stockholmsbaserad organisation som
      bildades redan 1974. Allt detta enligt Eriksson, Björn (red) Det förlorade försprånget”, en utvärderingsok av
      antikärnkraftsrörelsen som utgavs av Miljöförbundet 1982. 
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Informanterna

Jag har mer ingående intervjuat tre personer som jag med tillstånd inte anonymiserar. Detta 

eftersom uppgifterna är relativt oproblematiska och att det i viss mån handlar om upphovsmän 

vilket inte känns rimligt att anonymisera. Jag ser heller inte att en anonymisering fyller någon direkt  

funktion i det här fallet.  En av dem jag talat med är Roland von Malmborg, trubadur och 

miljöpartistisk kommunpolitiker.  Roland har skrivit flera av de sånger som sjungits av 

miljörörelsen i olika sammanhang och jag talar med honom  om hans svenska översättning av ”We 

shall not be moved.” samt om hans skivinspelningar på 60-talet. Som ung på 60-talet engagerade 

han sig i Världsmedborgarrörelsen och kampen mot atomvapen. Lars Igeland är folkhögskollärare 

vid Färnebo folkhögskola och var med i arrangörsgruppen för lägret jag nämner. Färnebo är miljö- 

och alternativrörelsens folkhögskola och där har hållits ett antal miljökurser under årens lopp. Han 

är uppväxt i Norrland och har varit aktiv i Miljöförbundet/Miljöförbundet Jordens Vänner sedan 

mitten av 1970-talet. Ingvar Sundén var aktiv i Alternativ Stad/Miljöförbundet, Folkkampanjen mot 

kärnkraft och andra organisationer i Stockholm under 70-talet. Han spelar gitarr och var då med i 

flera sång och teatergrupper. Intervjun med Lars Igeland skedde i en lunchpaus i anslutning till ett  

miljöläger utanför Uppsala i augusti 2010. Ingvar och Roland besökte jag i deras hem i 

Stockholmstrakten en fredag i november.  Dessutom har jag haft kommunikation med Jonas 

Andersson som är en ung man i 20-årsåldern som skrivit texten till sången som framfördes vid den 

aktion jag närmare beskriver. 

3 En analys av ett torgmöte 

Torgmöte och aktion i Uppsala hösten 2010

Tisdag kväll den andra dagen på ett sommarläger som arrangeras av Miljöförbundet Jordens Vänner 

en bit utanför Uppsala ordnar jag tillsammans med Svante som spelar gitarr en sångstund där 

deltagarna sjunger och berättar sina historier kring olika sånger som har tillkommit och sjungits på 

1970- och 80-talen. När sångstunden är slut så lämnar vi det stora tältet ute på gräsplanen och går in 

i huset för att skaffa oss lite förfriskningar. Jag sätter mig tillsammans med den person ur 

arrangörsgruppen som jag senare skulle komma att intervjua samt två andra medelålders män   som 

fortsätter diskussionen om vad man har sjungit vid olika tillfällen och jag sitter och antecknar, ivrigt  

att inte missa några väsentliga uppgifter i samtalet. Rätt som det är kommer det en ung man snett  

bakifrån och knackar mig på axeln och säger: 
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”Får jag låna din penna i fem minuter? Jag ska skriva en sång.”

Något irriterat lämnar jag ifrån mig pennan. Jag håller ju på med ”viktiga saker”. Med min lånade 

penna skriver så Jonas ner den text som ska komma att framföras under morgondagens torgmöte 

som ska handla om de eventuella planerna på att starta lågprisflyg på militärflygplatsen Ärna i 

Uppsala.

Aktionen har förberetts på ett eller flera öppna seminarier/workshops under måndagen och tisdagen 

dit alla på lägret som har velat, haft möjlighet att delta och rekvisita har tillverkats. Delar av  

torgmötet och aktionen har dock förberetts av arrangörsgruppen. Ett polistillstånd har sökts och man 

börjar hela manifestationen med en politikerdebatt med lokala politiker där man diskuterar  

lågprisflyget i synnerhet och andra frågor kring transporter och miljö. Mötet har fått god 

uppslutning av partier från nästan samtliga partier då det är en viktig lokal fråga och mitt i  

valrörelsen. Den största gruppen av åhörare utgörs av deltagare på lägret som har rest in för att delta 

på torgmötet. Därnäst följer ett antal medlemmar och sympatisörer till de olika medverkande 

partierna samt allmänheten som jag upplever utgörs av enstaka personer som stannar kortare eller 

längre tid. Direkt efter debatten går lägerdeltagarna vidare tvärs över torget till en öppen plats där 

det är gångstråk. En banderoll med texten ”Bullar inte buller” vecklas ut och man bjuder under en 

kort tid  förbipasserande på bullar. Så småningom kommer några med rekvisita och gruppen ställer 

upp sig och går kanske 200 meter bort till en sidogata där det är sagt att entreprenören som vill 

driva flygverksamhet på Ärna har sitt kontor. Här återges en transkribering av videoklipp från denna 

senare del av manifestationen. 

Sekvens 1-2. Uppställning och sång

Utanför Riksmäklaren centralt i Uppsala står två unga män och håller i en stor konstruktion av 

papper eller tyg. Den är vit med svarta prickar. Det är en flygplansmodell som just har förflyttats 

från torget till det kontor som jag fått reda på är föremålet för dagens protest. Till höger om de två 

pojkarna som håller i flygplansmodellen så står en hel rad ungdomar uppradade. Precis till höger 

om planet står en man och en kvinna med en banderoll. På banderollen står det: "Bullar inte buller".  

Det är målat med röd text i versaler, med tydliga svarta konturer på ett naturvitt tygstycke.  Ordet 

"inte" är textat i skrivstil och på snedden. Kring texten är flera bullar ditmålade och dessutom ett 

stopptecken med ett överkorsat flygplan - ”flygning förbjuden”. Längst till höger finns en enklare 

banderoll, målarfärg på vitt lakan. Texten är ”Stoppa Ärna flygplats”,  "stoppa" med stora röda 
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bokstäver och sedan "Ärna flygplats" något mindre i blått. Det finns också en tredje banderoll med 

svart text på röd botten. Det ser ut att vara ungefär 30 personer med i aktionen.

”Jag tänker att vi kunde sjunga en liten sång”, säger någon med hög röst. Det är en man i 20-

årsåldern i röd tröja och jeans som har ställt sig ut på gatan med ansiktet mot de protesterande. Ute 

på gatan som är en kombinerad gågata och bussfil går enstaka människor fram och tillbaka. Två 

personer kommer in från vänster. Den förste är en ganska oklippt man med mörk tröja och i handen 

har han en lila och gul väska med obestämt folkloreinspirerat mönster. Den ser ut att kunna vara 

köpt på en rättvisebutik eller en solidarisk handel. Därefter kommer en kvinna med mörkblont hår 

randig huvtröja. Jag gissar att det är ett par av aktivisterna. Jag inser att mannen som står på gatan är 

Jonas, som skrivit sångtexten till sången som ska sjungas. ”Melodi: ”Stockholm i mitt hjärta”. 

Hoppas alla har fått texten! Ja. Jag börjar”, säger han. 

Alla sjunger med unisont utan ackompanjemang. Några står och tittar på små lappar. Jag lägger 

märke till att flera av männen har skägg och långt hår. Någon av dem har dessutom strukit tillbaka 

håret med en färgad schal. Till höger om honom står en  kvinna med kortklippt snaggat hår med 

tuppkam och glasögon, och någon av männen har dreadlocks. De flesta av kvinnorna har långt eller 

halvlångt hår som är uppsatt i tofs. Nästan alla är blonda. 

Sångtexten lyder: 

”Nej, till Ärna flygplats!

Flyget förstör vårt klimat. 

Planen ger utsläpp och buller. 

Nu höjer vi våra plakat. 

Vi kräver att vansinnet stoppas. 

Vi hoppas att mänskor som vi, 

får leva och fortsätta andas 

för ännu är luften fri.”

”Arlanda är nära.

Tåget har tagit oss hit 

Även till övriga Sverige 

har vi till tåget tillit. 

Att färdas med elektriciteten, 

känns bättre än med fotogen. 

Barnen kan fortsätta andas, 

för ännu är luften ren.” 

Efter låten hörs jubel, applåder och visslingar, när gruppen applåderar åt sig själv. ”En gång till, en 

gång till”, säger någon. Sången sjungs en gång till och framförandet blir mer flytande.

–
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Jag har beskrivit de deltagandes ålder, utseende och klädsel. Av detta framgår att de flesta är yngre 

personer, eller deltagare mellan 20-30 år. Detta stämmer inte riktigt med hur jag upplevde 

ålderssammansättningen på lägret där fler var äldre. En viss förskjutning tycks ha skett så att fler av 

de yngre deltagarna har valt att vara med på manifestationen medan fler av de äldre har valt att  

avstå från den. Detta gäller exempelvis de deltagare som hade flera barn och kanske några av de 

äldre som hade arrangörsansvar. Av synintrycket framgår också att många var blonda av vilket man 

kan anta att de flesta som deltog på aktionen var etniska svenskar eller invandrade från något 

närliggande land. Detta stämmer också med mina erfarenheter av den svenska miljörörelsen såsom 

relativt etniskt homogen. Om man tittar på klädstilen så kan man observera vissa avvikelser från 

vad som är mainstream i det rådande modet speciellt när det gäller männen. Ett flertal unga män har  

långt hår och skägg och någon har dreadlocks. och en man har en väska som verkar vara köpt på en 

u-landsbutik. Förutom detta har ett par personer även vildmarksjacka. Detta kan vara subkulturella 

markörer som manifesterar personernas tillhörighet, livsstil eller värderingar. Det kan också i vissa 

fall alternativt kunna vara attiraljer som man väljer att omge sig med för att man befinner sig i ett  

visst sammanhang. Men dessa detaljer omfattas inte av alla och flera, speciellt kvinnorna är ganska 

ordinärt klädda. Det finns en uppenbar risk när man gör en sådan beskrivning att man lägger mer 

märke till det som är avvikande än det som inte är det. 

Detta är inte ett framförande som man i första hand ska lägga estetiska aspekter på. Det är inte 

repeterat. Deltagarna får tillgång till sångtexten först strax innan man ska sjunga den publikt.  Det 

förekommer inte något ackompanjemang eller någon ljudanläggning. Förmodligen är orden ganska 

otydliga för en förbipasserande. Så varför sjunger man? Är det en aktivitet riktad till en egna 

gruppen eller en aktivitet riktad till de förbipasserande eller en kombination? Vad vill man 

manifestera med sin sång? Eller med Goffmans termer, har aktiviteten karaktär av en frontstage-

aktivitet eller en backstage-aktivitet, försiggår den i en främre eller bakre region? (Goffman: 1998, s  

97-115).

S  ekvens 3:  Bullutdelning  

Precis på andra sidan gatan står en ljushårig ung flicka med lång kappa, svart schal och röda kängor, 

eller gummistövlar, med vita skoband? Hon håller i något i höger hand och har en tygpåse och en 

regnjacka över andra axeln. Just nu rättar hon till håret.  Aktivisterna skanderar: ”Lågprisflyg, dödar 

i smyg. Lågprisflyg, dödar i smyg.”
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Flickan räcker fram något till en kvinna som passerar förbi med två fulla matkassar. Kvinnan ler 

med hela ansiktet men tar ingenting. Är det flygblad, eller är det resten av bullarna? Flickan går 

vidare åt vänster och skanderar med i slagorden. Nu försöker hon ge det hon har med sig till en man 

i jeans och långt ljust hår. Han går också förbi utan att ta något. Hon fortsätter le. Det är en påse. 

Det måste vara bullar. Hon sträcker ut påsen mot två män som kommer från andra hållet. Den ene 

tar en bulle och då tar även hans kamrat en. Flera personer passerar från båda hållen utan att ta 

några bullar men så kommer det en man helt klädd i svart som fiskar upp en. Nu har flickan 

tydligen nästan slut på bullar hon går åt mitt håll och tar en själv. Sen ler hon och sträcker upp 

tummen. 

Medan vi står där så går också  flera bussar förbi. Deltagarna vinkar till dem och skanderar olika 

slagord. Så småningom är det någon som går ut ur den port där företaget har sina lokaler. Man har 

försökt ringa på porttelefonen i syfte att försöka få till stånd någon slags uppvaktning men inte nått 

något resultat. Någon skyndar sig att fånga dörren och efter en stunds diskussion ger sig några 

personer upp i huset för attknacka på dörren. De får inte tag på någon utan berättar att de har hängt 

en påse bullar på dörrhandtaget. Efter att ha varit inne i huset kommer man fram till att fönstren till  

det aktuella kontoret vetter åt ett annat håll och man bestämmer sig därför för att flytta aktionen runt  

hörnet. Av detta kan man sluta sig till att den tilltänkta entreprenör som vill starta lågprisflyg och 

hyrt kontorsplats i det här huset med stor sannolikhet inte ens är på plats när aktionen äger rum och 

inte kan höra eller uppfatta den. Att ha stått och skanderat riktad mot dessa fönster i syftet att utöva 

en påtryckning av något slag skulle då med gott fog för sig kunna betraktas som ett antiklimax men 

det spelar liksom ingen roll. Aktivisterna fortsätter som om inget har hänt även om man flyttar sig 

runt hörnet. 

Sekvens 4- 6. Fortsatt skanderande runt hörnet och flytande gränser

Jag ser en rad med parkerade cyklar. Några cyklister cyklar förbi och efter dem kommer en bil 

rullande. Det är mer folk här och också mer trafik. En svart man med vit tröja tittar i sin 

mobiltelefon. SMS:ar han, eller fotograferar han kanske? En ljushårig man med långt hår har fått 

fram en påse bullar och försöker bjuda förbipasserande. Huset på andra sidan gatan speglar sig i 

skyltfönstret. Det ser ut att vara ett äldre trevåningshus med affärslokaler på övervåningen. Gruppen 

som fortfarande står uppradade på en trottoar skanderar: ”Handling motstånd, solidaritet. Det finns 

bara en planet.” 

I förgrunden står en gråhårig man i 65-70-årsåldern med diskret blå regnponcho och glasögon och 

gröna vildmarksbyxor. Han håller i den yttersta kanten av den röda banderollen. På banderollen står 
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det: ”Kostnad för 10 min närmare till flyget 6 människoliv om året”. Flera personer klappar 

händerna i takt med att de skanderar.  Bakom det hela står två unga kvinnor som gör intryck av att  

inte höra dit och pratar och betraktar manifestationen. Efter ett tag kommer jag på att jag nog har  

sett den ena ute på lägret. Den ena kvinnan är prydligare än de flesta i församlingen. Hon har 

klänning,  vit tröja och axelväska.  Längst till vänster i raden av personer står ett par med ett litet  

barn och pratar med varandra. Modern lyfter upp barnet som ser ut att vara i 2-års-åldern. Mamman 

vänder sig om och går någonstans med barnet. Det verkar som hon har ett ärende. Aktivisterna byter 

då och då slogans:  ”Inget lågprisflyg på Ärna. Åker tåg det vill vi gärna" samt

"Vad ska vi göra? Stoppa Ärna! När ska vi göra't? Nu!" Efter en stunds ropande så busvisslar några 

av dem. 

Här kan vi se flera exempel på hur lös strukturering som råder för detta performance och hur lösa 

gränserna är gentemot  den aktivitet som pågår på gatan omkring. Deltagarna kan utan vidare 

ceremonier välja att ställa sig en bit därifrån och titta eller gå ifrån och göra ärenden. 

En aktion kan ses som en ceremoni eller en ritual. Det inträffade kan analyseras med hjälp av 

perspektiv som är ägnade att titta på en begränsad händelse i nutid som är väl dokumenterad. 

Sådana perspektiv är performanceperspektivet, ritualperspektiv eller en interaktionistisk ramanalys 

enligt Erving Goffman. Om man har tillgång till data hur liknande framföranden har gjorts vid 

andra tillfällen så kan man göra jämförelser. Med hjälp av litteratur och intervjuer är det möjligt att  

göra sig en föreställning om denna aktion är ett unikum eller en känd typ av aktion som även 

genomförts vid andra tillfällen och om de praktiker och aktionsformer som används i det här 

sammanhanget också har förekommit vid andra tillfällen i liknande sammanhang. 

Två genrer är urskiljbara i detta performance. Den ena är framförandet av en sång och den andra 

skanderandet av slagord. Det finns två sätt att skandera slagord. Endera kan de ropas lågt 

röstregister. Annars kan de sjungas på en enkel melodi. Samtliga slagord som skanderades i 

samband med denna aktion ropades taktfast och rytmiskt. Inget av dem sjöngs. Vid större 

demonstrationer förekommer ofta att en eller flera funktionärer är ansvarig för att skandera 

parollerna i förväg och att de andra deltagarna ska följa efter, ibland med ett i förväg fastställt antal  

upprepningar. Denna slags regi verkade inte finnas i den här aktionen där megafon eller 

ljudanläggning inte heller användes. I stället så tog flera personer växelvis och till synes spontant 

rollen av att agera förropare. 5 Vissa av slagorden var av utpräglad Question-response -typ och 

5 Att så var fallet bekräftas av Jonas Andersson som var den som tog tag i sången medan ”någon annan” tog tag i att  

ropa före. (Facebook-kommunikation med Jonas Andersson 20110118)
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fungerade enbart med förropare. 

Förutom dessa två genrer så förekommer en direktinteraktion med publiken meddelst utdelandet av 

bullar. Publiken bestod av förbipasserande personer. Jag såg nästan ingen som stannade och ställde 

sig att titta på det som försiggick. De förbipasserande agerade på olika sätt antingen för att ta eller  

undvika att ta bullar genom att ta eller undvika att ta ögonkontakt med bullutdelaren, sakta in eller  

snabbt gå förbi.

Som jag ser det så rör det sig i det här fallet om en kommunikation riktad åt två håll där gruppen 

samtidigt riktar sig till sig själv och gentemot allmänheten.  Att bjuda på något såsom godis eller  

kakor är också ett etablerat sätt att skapa kontakt  med människor såväl vid aktiviteter på gator och 

torg, men också i samband med olika mässor och demonstationer i mässhallar och butiker. I 

samband med torgmötet och debatten innan så har för övrigt en person från Moderata 

ungdomsförbundet gått runt bland åhörarna och bjudit på flaskvatten och på så sätt startat en 

diskussion med några av lägerdeltagarna. Jag kan inte minnas att jag såg några sådana interaktioner 

just i samband med denna bullutdelning men det var inte heller något jag kunde observera under det 

att jag filmade aktivisterna och därmed stod med ryggen åt bullutdelningen som pågick en bit ifrån.  

Även vinkandet till bussarna är både ett sätt att manifestera gruppens gillande av kollektivtrafik och 

uppmärksamma passagerarna på aktionen. 

Att jag filmade aktionen väckte inte speciell uppmärksamhet. En annan person med en större 

kamera filmade flera av programpunkterna under lägret för ett dokumentärfilmsprojekt. En viss 

reaktion fick jag när jag gick längs raden och tog närbilder just under sången då vissa smålog och 

såg smågenerade ut och kvinnan med bullarna visade tummen upp mot kameran. Min relation till  

deltagarna var ganska lös. Enstaka personer kände jag väl eller ytligt. De flesta var mig obekanta. 

Hela den beskrivna aktionen utgör den expressiva delen av torgmötet såsom en fortsättning på en 

mer strikt och faktabaserad del där politikerna har fått klargöra sina synpunkter på den politiska 

fråga som aktionen berör. Man har alltså mycket klart valt att skilja på den faktabaserade och den 

expressiva delen av mötet och dessa urskiljs inte bara i tid utan också i rum eftersom man flyttar 

platsen hundratals meter från utgångspunkten. En annan tydlig skillnad är vilka som deltar i 

framträdandet. Under politikerdebatten är ett fåtal personer deltagande i den främre regionen medan 

merparten av lägerdeltagarna fungerar som åskådare. Aktionens form ger däremot alla möjlighet att  

delta i ett gemensamt performance. 
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Vilken slags kunskap ger en performanceanalys av händelsen? Är den meningsfull? Styrkan med att 

se händelsen som ett performance är att man kan gå mycket in detaljer och utgå från en enda enskild 

händelse och få mycket information utifrån denna. Det är metodiken som ligger i 

performanceperspektivet som gör att man får fram så mycket information. Svagheten är att man inte 

med enbart ett performanceperspektiv kan placera händelsen kontextuellt. Då behöver man 

komplettera. För att tolka händelsen som ett performance så bör man hitta rätt ”framing” eller  

inramning. Men vad är rätt inramning för en gatuaktion? Goffman räknar i sin bok "Frame analysis" 

upp ett antal nycklar eller ”keyings” för att tolka olika typer av situationer (Goffman: 1986, s 40-

82). Dessa är att något är på låtsas, däribland lek och dramatisering, tävlingar, ceremonier, tekniska 

upprepningar, däribland träning, simuleringar och rollspel samt ”regroundings” när man gör saker i 

ett helt annat syfte än de vanligtvis görs. Jag tycker inte att jag hittar något som passar. Aktionen 

ligger någonstans mitt emellan dramatisering och ceremoni. Det finns ett inslag av lek och 

improvisation och handlingarna upprepas som vid en ceremoni eller ritual utan att för den skull vara 

hårt strukturbundna.  För att man ska få en korrekt ”framing” av händelsen så bör jag hitta en 

tolkningsram som också deltagarna kan känna igen sig i. Inramningen bör alltså vara korrekt både 

ur ett etiskt och ett emiskt perspektiv.  Jag har i det här fallet inte frågat dem.  En analys av 

händelsen som performance borde med den utgångspunkten kunde lämpligen ha kompletterats med 

samtal med deltagarna om just den här händelsen. I stället har jag valt att jämföra händelsen med de 

berättelser om liknande framföranden som framkommer i intervjumaterialet. Det har jag gjort  

eftersom mitt syfte inte är att komma fram till den ultimata tolkningen av just den här händelsen 

utan att genom att beskriva den och återge berättelsen komma lite närmare en bild av miljörörelsens  

eventuella sångtradition. 

Aktionen som ritual

Med hjälp av Barbro Kleins bok ”Gatan är vår” ( Klein: 1995, s 14-21.)  ser jag torgmötet som 

ritual.6 

Klein återger ett antal formella egenskaper som kan användas för att se en händelse som en ritual. 

Dessa är upprepningar på bestämda tidpunkter, tydlig början och slut, att deltagarna tar på sig roller,  

en transformering från det individuella till det kollektiva, stiliserade beteenden, meningsmässig 

täthet, performance/dramatisering, handlingssekvens med fast struktur, rituella rum och ett slags 

tävlan samt upprättandet av en antistruktur. Klein talar dessutom en mångfald uttrycksmedel och 

6 Klein hämtar sin beskrivning av vad som kännetecknar ritualer från Moore, Sally F. And Barbara Myerhoff (eds) 
(1977). Secular ritual. S 7-8, Amsterdam: Van Gorcum.
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stiliserade beteenden, paradoxer och motsägelser och om att ritualer på offentliga platser är 

kollektiva och har en social mening. Frågan är om dessa egenskaper går att iaktta under torgmötet 

och aktionen?

Ritualen påbörjas när lägerdeltagarna lämnar torget och går in på sidogatan och avslutas vid den tid 

det är dags att gå till bussen för hemfärd.  Det finns alltså en tydlig inledning och avslutning. Under 

tiden som aktionen pågår upprepas med jämna mellanrum ett antal slagord. Till rekvisita används en 

flygplatsmodell, en parodiering av ett riktigt flygplan och transporten mellan bullutdelningen vid  

det stora gångstråket och starten av aktionen på sidogatan är en parodierad dramatisering av en 

riktig flygning. Var och en i gruppen uppfyller sin roll, håller i banderollen eller deltar i  

skanderandet av slagorden. Skanderandet är ett ritualiserat  beteende och slagorden kan ses som 

stiliserade. Det har ingen direkt funktion gentemot entreprenören som förmodligen inte är på plats.  

Men det väcker en viss uppmärksamhet bland de förbipasserande och det skapas ett sammanhang.

Kan man uppfatta torgmötet som betydelsetätt? Jag vet inte. Även sången uttrycker gemenskapen – 

communitas. Individerna förenas i den gemensamma kollektiva hållningen mot flygtrafik, för ett  

miljövänligare transportsystem, mot miljöförstöring, luftföroreningar, buller och klimatförändringar.  

Att sångtexten förvisso innehåller vissa tekniska överdrifter och nödrim spelar ingen roll. 

Huvudsaken är att den uttrycker en inriktning och en värdegemenskap. Manifestationen har nu 

övergått från sin sakliga och faktabetonade fas, politikerdebatten, till en kulturell och expressiv. 

Stämningen är glad och uppsluppen. Att det delas ut bullar är ett positivt grepp. En dramatisering 

finns. Planet är rekvisita som är tänkt att uppmärksammas av omgivningen. Genom att 

flygplansmodellen finns kan även den del av allmänheten som passerar förbi i bussar få en 

uppfattning om vad saken handlar om, även om ingen pressbevakning sker. En manifestation av det 

här slaget har sin givna ordning och struktur men det finns också stort utrymme för spontanitet och 

egna initiativ. Man förflyttar sig mellan de olika delarna av centrum och olika saker äger rum på 

olika platser.  

Dramatiseringen sker kollektivt . Symboliken är uttalad motsättningen är uttalad och det finns ett  

”vi”. ”Vi” som vill stoppa flygtrafiken på Ärna gentemot ett ”de” som i stället vill förstöra miljön.  

Man manifesterar sitt motstånd utåt men stärker samtidigt sammanhållningen inom gruppen genom 

att agera tillsammans och skapa en gemensam upplevelse. På detta sätt skulle torgmötet och 

aktionen mot Ärna flygplats kunna ses som en ritual. Det är också ett humoristiskt åsidosättande av 

den alldagliga ordningen, när en grupp människor ställer sig och sjunger och skriker på en trottoar, 
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och det politiska budskapet som ändå finns där – att uppmärksamma allmänheten om att många av 

stadens politiker har tagit felaktiga beslut i frågan om militärflygplatsens tänkbara användning är en 

utmaning av etablerade strukturer. 

Som performance och även som demonstration eller protest betraktad är händelsen lågt 

formaliserad. Det saknas manus för parollerna. Ingen ger intryck av att vara i förväg utsedd som 

talkörsledare och megafon eller ljudanläggning används inte. Detta innebär antingen att några få 

personer som har varit med om planeringen har parollerna med sig eller att man spontant 

återupprepar paroller som man använt vid tidigare tillfällen. Varje tillfälle till gatuprotest mot  

liknande saker kan i viss mån uppfattas som en ritualiserad återupprepning av den tidigare. Detta 

kan också iakttas i första maj-tåg och andra större demonstrationer. Oavsett vilka paroller som 

demonstrationsledningen har fastställt finns det vissa paroller som spontant har tendens att 

återupprepas oavsett sammanhang och ibland även oavsett demonstrationens syfte eftersom 

deltagarna är så vana vid att de ska ropas så de gör det ändå. I det fallet så kommer traditionen att gå 

utanför ramen för den fastställda officiella ritualen. 

Att ha en utåtriktad aktion vid sommarläger som anordnas av den förening som är huvudarrangör är 

en ganska vanlig praxis men förekommer inte så regelbundet att man kan säga att det är en tradition.  
7

Både performanceperspektivet och ritualperspektivet kan fungera som distanserande tekniker. 

Genom att se en händelse som en ritual eller ett performance går det att se saker i det välbekanta 

som annars inte skulle ha upptäckts.  Att lägga ett ritualperspektiv på något riskerar dock  att bli 

exotiserande. Antropologer som har studerat för dem främmande kulturer har sett ritualer och 

mystiska saker i situationer som säkert för personerna i det samhället var alldagliga. Då kan det nog 

lätt bli fel eftersom den distans som redan finns gör att man inte når beskrivningen av det andra 

samhället tillräckligt mycket inifrån. När närheten redan finns kan man i stället  genom att se en 

händelse som en ritual se igenom det välbekanta. 

I samband ritualer hänvisas ibland till Victor Turners begrepp communitas. Communitasbegreppet 

definieras i ett amerikanskt uppslagsverk över begrepp inom religion som en ”direkt 

kommunikation och samhörighet mellan människor av en bestämd identitet som infinner sig 

spontant i alla slags, grupper, situationer och omständigheter” (Salamone: 2004, s 97, min 

översättning). Begreppet används alltså ganska vitt både i samband med religiösa och sekulära 

7 Vid det här tillfället tror jag att det är fyra år sedan något liknande har ordnats inom denna förening. 
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ritualer. Det första som jag tycker verkar knepigt med begreppet communitas är att det används 

generaliserat i många olika typer av situationer. 8. Det andra som jag uppfattar som knepigt är att 

Turner använder det i en slags dikotomi där han ställer communitas såsom en slags antistruktur, ett 

undantag i motsättning till samhällets strukturer (Turner: 1977, s 97 ff).  Communitasbegreppet 

skulle kunna kanske vara mer fruktbart att använda sig av om det begränsades till att beteckna den 

erfarenhetsmässiga upplevelsen? Då begreppet inte heller används vidare i den litteratur som ligger 

till grund för denna uppsats har jag funnit att det för för långt att försöka utreda det vidare inom 

ramen för texten. 

Är det sångframträdande som sker i en augustidag 2010 i Uppsala i samband med valrörelsen ett 

exempel på miljörörelsens sångtradition? Det går inte att svara på bara utifrån en händelse. För att  

kunna se det så måste jag gå till berättelserna om liknande händelser. 

4 Musik i rörelsen

Framförandesituationer

När det gäller på vilket sätt musik har förekommit i miljörörelsen så framkommer i mina intervjuer  

tre typer av situationer.  En typ av situation är allsång eller spontant jammande i samband med 

social samvaro. Det vanligaste är som kvällsaktivitet i samband med sommarläger eller  helgkurser.  

Vid dessa tillfällen har man sjungit sånger ur en mer allmän allsångsrepertoar och det är ofta inget  

man kan redogöra för långt efteråt. Jag har därför valt att utelämna kvällsaktivitetssången ur min 

uppsats. Det andra situationen är när man haft musik som aktivitet i ett större arrangerat program. 

Det handlar om interna möten eller utåtriktade möten med föredrag, där musiken har framförts som 

ett avbrott i programmet eller som ett specialfall rena konsertarrangemang. 

Ibland har det handlat om att man haft egna sånggrupper eller teatergrupper som har framträtt vilket  

var vanligt i Folkkampanjen mot kärnkraft i samband med folkomröstningen om kärnkraft 1979/80. 

Det kan också ha handlat om att man haft externa artister som har kommit och uppträtt med eller  

utan betalning och dessa kan själva ha haft större eller mindre koppling till miljörörelsen eller ingen 

alls. En intressant aspekt här är miljörörelsens förhållande till musikrörelsen. Slutligen har det 

förekommit demonstrationssång och protestsång i samband med utåtriktade aktioner på gator och 

torg. Här kan också finnas inslag av arrangerad aktivitet och de olika typerna av 

framförandesituationer går därmed ihop. 

8 ”Frågan om ”värdsliga” ritualers eventuella transformerande kraft kvarstår dock som fenomen och som problem att
     utforska” skriver Barbro Klein i ”Gatan är vår” (Klein: 1995, s 11).
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Det finns också om mer renodlad demonstrationssång där sången varvas med skanderande av 

slagord. Var och en av dessa situationer kräver sina olika typer av sånger och det är ibland möjligt 

men inte säkert att samma sånger kan framföras vid det ena tillfället som det andra. Jag har pratat  

med dessa saker om de personer jag har intervjuat och om inget annat anges så är citaten i följande 

avsnitt från respektive intervjutillfälle. 

Konserter och möten

Lars Igeland som först blev aktiv i Luleå miljögrupp berättar om konsertverksamheten som 

ordnades av Luleå miljögrupp på 1970-talet: 

Vi ordnade också musikcaféer Lule musikcaféer och det var miljögruppen som ordnade det. 

På söndagskvällar. (...)

Kanske en gång i månaden då under 2-3 år. Eller var sjätte vecka kanske. Musikcaféer. Och 

det var liksom en kombination av Thomas Forssells olika musikrörelsegäng. Dom åkte och 

spelade i Umeå  eller Sundsvall på fredagskvällen på nån gala och så spelade dom i Luleå på 

lördagskvällen på nån gala så kom dom till Luleå på sönda´n. Då hade de ingen spelning men 

när de ändå gjorde turer. Så han tyckte det var bra att ordna nåt på söndagskvällen. Då kunde 

man få de här artisterna billigt och så och det var med miljötema väldigt mycket. Dom 

låtarna, dom artister som hade några miljölåtar dom körde dom också. Turid till exempel var 

en sån som vi hade många gånger. Mikael Wiehes bror Thomas Wiehe hade många såna låtar. 

Och även andra.

Louise: Vad var det för slags mänskor som kom till de här?  Var det bara medlemmar då 

eller...?

Lars: Nej det var ju - en del av dom här artisterna var ju lite bredare än bara en 

miljörörelsekrets. Det var väl alternativmänskor i Lule´.

Både i miljögruppen i Luleå och på Folkkampanjens möten kunde man ha sång och musikinslag i 

samband med utåtriktade möten. Dessa kunde antingen vara med inbjudna artister eller med 

sånggrupper i egen regi. 

Lars: Så till exempel den här miljögruppen i Luleå hade ett av våra första offentliga 

arrangemang. Då hade vi en föreläsning med Björn Gillberg och musikunderhållning med 
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Anders Fugelstad som hade den här låten "Ingenting är längre som förut" och han hade ju 

miljölåtar då. 9

Ingvar som var aktiv i miljörörelsen i Stockholm talar om  hur låtarna användes på mötena: 

Man använde låtarna lite för att lätta upp mötena för att det skulle vara lite roligare att komma 

till mötena och sådär. Och lite grann sådär fungerade det. Men jag tror det fungerade allra 

mest för oss som var med i dom här sånggrupperna för det var ju nånting praktiskt - nånting 

kul att hålla på med.  Så man ska väl inte underskatta betydelsen för dom som själva gör det. 

På mötena kunde man också sjunga allsång: 

Ingvar sitter på en stol i sitt kök. Han är klädd i en beige skjorta och mörk kavaj. Hans hår är tunt på 

hjässan och han bär glasögon. Han börjar knäppa på gitarren,  mumlar det är lite högt; nynnar, byter 

tonart en gång och sjunger sedan: 

Det gäller dej och det gäller mej. Det gäller era barn och våra barn. 

          Det gäller hela jordens barnbarnsbarn, och barnbarnsbarnbarnsbarn.

Han förklarar: 

Och så höll man på sådär och så börja' man sjunga (dirigerar med handen): ”Det gäller dej och 

det gäller mej”, så började nästa i kanon då. För det är bara ett ackord. Hela tiden så går det 

runt runt. Och så när alla (gestikulerar med händerna högt) kommer in sådär, en grupp börjar, 

nästa fortsätter och nästa fortsätter, så blir det väldigt...det är en väldigt enkel sång som alla 

kunde sjunga och så blev det  ändå ganska vackert tillsammans på ett helt stormöte  - 700 

personer i Vasa gymnasiums aula eller något sånt där.

Louise: Men ni sjöng den inte ute på gatorna då? 

Ingvar: Vi gjorde inte det. Men det fanns nog andra sånggrupper som också använde den som 

en av många sånger ute på gatorna. Men det här var liksom mer typiskt en sån där allsång som 

man sjöng på Folkkampanjens egna möten. På stormöten och sånt.

9 Detta bör ha varit 1975 innan Miljöförbundet bröt sig ur miljögruppernas riksorganisation MIGRI på grund av 

missnöje med samme Björn Gillberg. (Se Hansson: 1979) 
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Demonstrationer och aktioner

En av de vanligaste sångerna under tiden för folkomröstningen mot kärnkraft var ”Välfärdsresan” 

av Monica och Carl-Axel Dominique. Sången är ganska långsam och släpig och har en text som 

börjar ”Ska våra barn och barnbarn hata oss och förbanna”. Under sångstunden som hölls på 

sommarlägret  misslyckas deltagarna att få till melodin riktigt.

Jag tar upp frågan med Ingvar Sundén. Det är väl inte alla typer av sånger som funkar att sjunga på 

en demonstration? Han menar dock att har folk väl lärt sig sången så sjunger de den oavsett om man 

uppfattade den som svårsjungen från början. Monica och Carl-Axel Dominiques sång var troligen 

inte tänkt att sjungas vid demonstrationer men kunde man den så sjöng man den. 

Vissa sånger har lätta korta texter och lämpar sig bättre för demonstrationssång än andra. 

Det finns ett antal sånger som är korta och passar just för den typen av situationer. Två sånger av 

denna typ är ”Aldrig ger vi upp” och ”The river is flowing” som jag tar upp senare i uppsatsen. 

Flera sådana sånger har också sjungits just om kärnkraft. Jag frågar Roland von Malmborg som i 

många år verkat som trubadur inom miljö- och fredsrörelsen och sedan i Miljöpartiet om han kan 

säga något om formen för de sånger om fred och miljö som han börjar sjunga på 1960-talet och 70-

talet och om de på något sätt skiljer sig från svensk vistradition. 

Roland: Ja alltså svensk vistradition är väldigt mager på refränger och lyser nästan med sin 

frånvaro på ekosång med försångare och publik. 

Vi kommer in på en diskussion om den gamla visan ”Liten Karin”. 

Roland: Det är ju en ormdans så att säga och då ska man ha folket med sig och så,  men den 

fungerar ju utmärkt som ekosång också. Det har jag ofta använt den som. Inte bara omkvädet 

utan att publiken sjunger hela verserna på en rad. Där hade jag  ju min barndomskultur i Södra 

Afrika. Där var det ju så att trubadurerna kunde dikta ny melodi och ny text och omedelbart få 

folket med sig just därför att dom byggde på ekosången. 10

En sån sak som jag gjorde och som funkade väldigt bra på Barsebäcksmarscherna. Det var ju 

det danska slagordet och sen...(demonstrerar sjungande flera varianter): ”Vad ska väck – 

Barsebäck.” Då kunde man hålla på en lång stund sådär och variera melodin.

10 Roland von Malmborg  tillbringade en del av sin barndom i Sydrhodesia där hans föräldrar arbetade som läkare. 
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Även Ingvar har minnen av hur Roland fungerade som försångare på Barsebäcksmarscherna. 

Här rör vi oss på gränsen mellan sånger och sjungande skanderande av paroller. 

När en mindre grupp har förberett en gemensam aktion av den typ som gjordes mot lågprisflyget är 

de inte lika beroende av att deltagarna omedelbart ska uppfatta en sång som man inte har hört förut.  

Man kan träna in sången i förväg. Lars Igeland berättar ur sina minnen från Ungdomsaktionen mot 

Europas skogar som ordnade en skogsresa mot försurningen i buss genom 12 europeiska länder 

1986: 

Lars: När vi kom ner till Hamburg till exempel. Vi hade ju gjort ett upplägg då. Bussen kom 

fram, hade bokat en torgplats. Vi gick. Då gick vi fram (Lars gestikulerar med händerna högt 

uppe i luften, nyper sig själv i näsan) och sen tog vi fram våra kläder...träddräkter. Vi 

hade...de hade sytt upp träddräkter då. 

          Louise: Mmmm.

Lars: Och så...(breder ut händerna som de vore en trädkrona) stod vi där tio stycken utklädda 

till träd. Och så var det nån form av rökmaskin där som sattes igång.

Louise: (Skrattar).

Lars: Och sen ramlade alla träd omkull (välter träden med armarna). Så låg vi bara döda då på 

marken. I kanske, fem minuter, tio minuter, tjugo minuter en halvtimma. Särskilt utanför EU-

parlamentet låg vi kanske 50 pers. döda, döda träd, några träd och så en massa andra låg bara 

döda utanför EU-parlamentet kanske en halvtimma.

Louise: Ja...

Lars: Och alla byråkrater (sätter upp händerna kring ögonen) kom ut och tittade. Polisen kom 

och frågade och sen och sen ställde vi oss upp (reser händerna, höjer tummarna) och sjöng 

den här sången då - ”We don't need no Air pollution”. 

I denna situation används sången som en del av ett performance med tydlig rituell och symbolisk 

karaktär. I andra situationer kunde sången vara ett led i att få kontakt och att bryta isen. Lars 

berättade bland annat om hur man kunde ta en sång som en inledning på en offentlig uppvaktning 

eller som ett sätt att få kontakt med folk.  Här är hans skildring om hur man sjöng i kupéerna på väg 

ner till en av Barsebäcksmarscherna: 
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Lars: Men när vi gick igenom tåget till exempel..intressant liksom. ..Dels var vi väl inte så bra 

på att sjunga. Den där låten -  det är ju en ganska dyster låt.

Louise: Vilken låt pratar du om? 

Lars: (Sjungande): "Stoppa all atomkraft innan den stoppar..."11 och sen ganska lång låt. Man 

är ovan att nån kommer och sjunger på tåget.

Louise: Mmm.

Lars: Vi sjöng väl inte så bra. 

Lars: Så jag fick ju känslan att ...Jag är lite skeptisk till det där.

Louise: Mmm.

Lars: Lite....äh som Frälsningsarmén  ...sämre variant och sen en lång, seg, moraliserande låt. 

Folk satt och skruvade på sig (skruvar med händerna).

Louise: Hade det funkat bättre om ni hade kört nån annan låt tror du?

Lars: Säkert nån låt... 

Louise: Änglamark! (Skratt).

Lars: Ja säkert nån roligare låt. Absolut! 

Louise: Ja. 

Lars: Folk satt och tittade i sina tidningar (håller upp händerna som om han håller upp en 

tidning). Och såhär...näää!

Louise: Ja. 

Lars: Några tyckte ...åååh va bra (gör en rörelse som om han skulle klappa med händerna) 

men dom flesta.... Men sen gick det här sångsällskapet vidare till nästa kupé... Och sen kom 

dom här med knapparna då och pratade med folk. Och på nåt sätt så var det som att (går högt 

upp i tonläge och skrattar) skönt att dom gick nu dom där musikerna ...man kunde slappna av 

och sen kunde man börja prata ...diskutera med folk. 

Louise: Ja. 

Lars: Så nånstans...mänskor visste väl inte vad dom ska dom tycka men det blev en jäkla 

diskussion. 

Louise : Men dom kanske tänkte under den tid ni sjöng den här långa låten eller nåt...? 

11 Denna text är av Roland von Malmborg och låten finns med på på  LP:n ”Vi kan leva utan kärnkraft” från 1975. 
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Lars: Ja det var en ovanlig form. Men de behövde ju inte förhålla sig till det heller utan de 

kunde ju bara sitta där. Men dom var ju påtvingade den här musiken på sätt och vis. Men sen 

blev det jättemycket diskussion där vissa var förbannade och vissa var undrande och arga och 

vissa tyckte att det var roligt och och att det var konstigt ...Ja men. 

Louise: Mmm 

Lars: Alltså man tror att så börjar man prata med människor. Så det var lite frigörande på sätt  

och vis då.

Lars uttrycker genomgående genom intervjun en klar ambivalens inför sjungandet inom 

miljörörelsen. Dels uppfattar han det som frigörande att även kommunicera med människor på det 

känslomässiga planet:  ”Det betyder också mycket och för vissa mänskor betyder det ju väldigt 

mycket för dom orkar inte lyssna på alla fakta och så (skakar på huvudet). Så att det är nå' dubbelt 

det där.” Å andra sidan misstänker han att det stundom har skapat en ”flumstämpel” gentemot 

rörelsen vilket jag återkommer till i nästa stycke. 

Sånggrupperna och det egna musikskapandet

Under kampanjen inför folkomröstningen om kärnkraft i Sverige 1979-80 bildas runt om i landet ett 

stort antal sånggrupper.  De flesta var  knutna till Folkkampanjen mot kärnkraft men även 

miljögrupper inom Miljöförbundet hade sånggrupper. Kärnkraftsfrågan var mycket central i hela 

miljörörelsen under denna tid. Både Ingvar Sundén och Lars Igeland har berättat om erfarenheter 

från sådana sånggrupper. Ingvar var med i en musikgrupp i Stockholm  kopplad till Folkkampanjen 

mot kärnkraft som hette “Flis a la Malte” 12 och var sedan med om att bilda en teatergrupp. Sånger 

framfördes både i samband med möten i folkkampanjen och i vid möten på gator och torg. När 

kampanjen inför folkomröstningen var som mest intensiv  fanns det enligt Ingvar flera lokala 

folkkampanjgrupper i olika stadsdelar i Stockholm varav flera kunde ha egna sånggrupper.

Lars berättar om sånggruppen i Luleå: 

Lars: Och det var ju...dels var det de låtarna som Roland von Malmborg hade skrivit, dels var 

det några låtar som vi skrev själva, dels var det också de låtar som kom i samband med 

folkomröstningen då:  "Ska våra barn och barnbarn". Så vi sjöng ganska mycket då. På gott 

12  ”Malte” var också förkortningen för ”Miljörörelsens alternativa energiplan.”
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och ont måste jag säga. Alltså vi hade väldigt kul och vi hade världens allsång och så men jag 

vet ju en del mänskor som vände i dörren alltså. För vi var ju inte nån välsjungande...och vi 

var väl lite....eh...man fick väl ...något...flummig känsla av det hela alltså. Det var inte det här 

sakliga - började alltid med en låt. (skrattar) (...)

Louise: Var det många med i sånggruppen?

Lars: (Kliar sig i huvudet). Ja dels var det väl några, kanske 5-6 stycken som skrev låtar och 

höll i och fixade instrument och så vidare. Men sen var det alla entusiaster som jag som bara 

hängde med upp på scenen och sjöng på dom där låtarna. (Skrattar).

Louise: (Skrattar).

Lars: ...falskt så det skar! 

I de flesta fall tycks det ha rört sig om sång till gitarr men Ingvar erinrade sig att en grupp som hette 

”Elfte timmen” hade haft en cello och ett litet dragspel. Det fanns också grupper som hade fioler.  

Hans egen grupp hade gitarr och congas. Det var enligt honom inte heller vanligt med 

ljudanläggning och elektrifiering i de här sammanhangen. 

Ingvar: Och så ska man framträda med två eller tre låtar... och nån måste mixa också. Det var 

ju helt naturligt att ha instrument med som man kan bära på och så bara snabbt uppträda och 

så ner igen. Och vi hade inte mickar heller när vi sjöng på stan utan vi stod och skrek där i 

ruljans liksom. 

Vid några tillfällen kommer mina intervjupersoner in på frågan mellan då och nu. Vad är det som 

skiljer kulturklimatet under 70-talet när alla dessa sånggrupper bildades från den situation som råder 

idag och skulle det fungera att göra på samma sätt idag vid kampanjer eller möten? Både Roland 

och Lars är inne på att tillgången och lättillgängligheten för producerad musik och musiklyssnande 

är mycket större.  Lars menar att det har ökat kraven så att människor förväntar sig mer proffsighet i 

framförandet och att det ska låta bra och Roland som drar ett längre tidsperspektiv och hänvisar till  

stenkakorna och tiden innan melodiradions uppkomst på 60-talet menar att grammofonskivor längre 

tillbaka i tiden var en lyxvara, att ljudet var sämre och att radions utbud var begränsat. Men på 70-

talet fanns det ju ändå flera radiokanaler och en skivmarknad. Det verkar alltså inte som det finns 

något enkelt samband mellan tillgången till producerad musik att lyssna på och benägenheten att  

själv framträda eller lyssna på mindre professionellt genomförda framföranden. Som Alf Arvidsson 

är inne på i ”Musik och politik hör ihop” var en viktig del av 1970-talets progressiva musikrörelse 

inriktningen på kollektivet och stärkande av amatörers möjlighet att uttrycka sig och att spela själv  
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(Arvidsson: 2008, s 46;  s 308 ff). Det var alltså också en strömning som låg i tiden och det för oss 

in på frågan om förhållandet mellan miljörörelsen och musikrörelsen och hur dessa eventuellt kan 

ha påverkat varandra.

Miljörörelsen och musikrörelsen

Arvidsson redogör i boken Musik och politik för olika musikerroller som kunde vara aktuella för 

musiker under 70-talets musikrörelse (Arvidsson: 2008, s 308 ff). Han talar om animatörer, 

aktivister och alternativa artister. De alternativa artisterna hade en mer traditionell musikerroll fast  

de hade ett annorlunda innehåll i sin musik. De var primärt musiker men valde att visa politiskt 

engagemang. Aktivister var primärt aktivister men valde att uttrycka sig genom musik och 

animatörerna var de som arbetade med att få igång andra i musik. I Arvidssons bok är miljörörelsen 

ganska osynlig. Bortsett från att han nämner med en mening att det sjöngs i samband med 

kampanjen för linje tre, (Arvidsson: 2008, s 93), så glider han helt förbi miljörörelsen i sitt kapitel 

om olika rörelsers musik. 13

Det borde vara möjligt att skaffa sig en uppfattning om vilka artister som under någon period under 

70-talet själva var involverade i eller sågs som en del av miljörörelsen. Detta förutsätter dock att  

man frågar flera personer och i tillämpliga fall frågar artisterna själva. 14 Andra artister var 

intresserade och hade ganska många sånger med miljötema på repertoaren. De flesta av dessa hade 

nog rollen som alternativa artister men med ett mer eller mindre starkt eget miljöengagemang. 

Finn Zetterholm, Roland von Malmborg, Anders Fugelstad och Bernt Staf var enligt Sundén 

exempel på artister som många gånger ställde upp när Alternativ Stad under sin tidigare period hade 

stormöten på Moderna muséet  (E-post från Ingvar Sundén). Andra artister som nämnts är Turid 

Lundqvist och Thomas Wiehe (Intervju med Lars Igeland). Dessa och flera andra artister deltog till 

förmån för kampanjen mot kärnkraft på de två olika grammofonskivor som gavs ut: ”Nej till 

Kärnkraft”, och ”Vi kan leva utan kärnkraft” 15. Tidigare hade också en skiva getts ut efter striden 

om Almarna i kungsträdgården 1971 -  ”Låt almarna leva”.  Många artister kom och uppträdde 

under almarna. Detta gjorde gjorde enligt Ingvars uppgifter Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström, 

13 Arvidssons kapitel om rörelser” musik börjar med  Vietnamrörelsen och DFFG. Han går sedan över till  partierna 
och viss mån deras ungdomsförbund. Därefter har han ett avsnitt om Chilekommittén, ett om Kvinnorörelsens musik 
och klumpar sedan ihop resten på en sida under rubriken ”Övriga rörelser, sakfrågor, och organisationer.” Rätt  
mycket handlar om vilka skivor som gavs ut och med vilka artister. Hans studie bygger i allmänhet mycket på 
vänster- och musiktidskrifter samt även på grammofonskivor.

14 Personer som har nämnts för mig är Carl-Axel och Monica Dominique, Anders Linder, Roland von Malmborg och 
Bengt Staf. 

15 Nej till kärnkraft (1979), MNW, MNW 99P; Vi kan leva utan kärnkraft, (1975), Silence SRS 4630.
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Jan Hammarlund, Turid, Lena Ekman, Anders Forslund från Fria Pro och Finn Zetterholm. (E-post 

från Ingvar Sundén) En grupp som hette the  Envoys uppträdde med  en låt som hette ”Almarna åt 

folket” till musik av John Lennons ”Power To The People.”  Lars nämner också Thomas Forssell, 

medlem i gruppen Nynningen som på mitten av 70-talet flyttar upp till Luleå och drar igång Skottes 

musikorkester och som spelar en viktig roll för att arrangera de musikcaféer som miljögruppen i 

Luleå drar igång. Jan Hammarlund som framför som sjungit på arrangemang för många slags 

rörelser under höll 1986 i en workshop om hur man skriver sånger på ett större miljöläger som hölls 

på Hven (Intervju med Ingvar Sundén mm).

De tre personer jag har talat med refererar samtliga till musikrörelsen men deras perspektiv går 

delvis isär.  

De flesta av de artister som jag nämnt brukar räknas till det som kallades musikrörelsen eller 

proggen men Roland von Malmborg som själv är trubadur och har sjungit på ett stort antal möten 

tillhör dem som aldrig räknades till proggen eftersom han var tidigt ute och hans texter inte var 

entydigt vänster. Den första av hans två LP-skivor kom ut på ett kommersiellt bolag 1966 och den 

andra ger han ut på egen hand 1969 innan andra svenska artister vågat ge sig på något sådant. I 

stället räknas han ofta till den politiska visan. Roland kommenterar: 

Jag tror att jag har för mycket andliga grejer för att Musiknätet Waxholm och Silence och de 

där skulle velat haft med mig där då och i böcker man skrev om progg och sånt där kom inte 

jag med. Andra har tagit med mig  men jag var liksom en udda fågel så att säga. 

Lars Igeland hade fått ett intryck av  att de stora kända proggartisterna kanske egentligen inte 

brydde sig så mycket om miljöfrågan: 

Jag vet inte om det inte var tillräckligt tufft liksom. Om dom var lite tuffare grabbar och så 

vidare. Det här med solidaritet och (Lars höjer armen och knyter näven) och kamp. 

Miljörörelsen kanske var för gulligt för dom? Jag vet inte. 

Vid samma tillfälle berättar han om sig själv som 15-åring: 

Lars: Men när jag växte upp i Lule i början av 70-talet, i mitten på 70-talet så var det väldigt 

mycket musikfester, sommarmusikfester, musikfester och så det var Anton Swedbergs 
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Svänggäng och det var olika musikgrupper. Man gick på mycket kulturella arrangemang då. 

i den progressiva musikrörelsen. Det fanns en musikförening "Tusen toner" då. (…)

Och ungefär vid samma tid - först var jag på nåt möte där jag gick med i styrelsen i det här 

"Tusen toner" och sen....allt var ju så intensivt när man var liksom 15 år så man gick ju 

...hela tiden höll man på, så att samma vår gick jag med i miljögruppen i Luleå då.

Ingvar menade att musikrörelsen var lite vagare i kanterna än miljörörelsen: 

Det fanns det här musikforum och sånt då  men det var ju mycket liksom en vag rörelse  som 

man inte riktigt vet. Var man med i den eller inte om man gick på konserter och köpte skivor 

eller var det bara de som var med och arrangerade och sånt där eller? Vad var musikrörelsen. 

Det var en ganska vag historia. Och det tror jag att många av oss som höll på, vi var ju 

jätteintresserade av alla dom här proggbanden och sånt där.

Något som framhålls starkt av både Ingvar och Roland är hur miljörörelsen innebar en scen och en 

möjlighet för de ungdomar som var intresserade av att spela. 

Roland: Det var ju så att det var så många möten som anordnades så då behövde man ha 

nånting som drog  så om man fick lite såna där teater- och musikinslag så var det ju väldigt 

uppskattat och då var det många som också fick en publik. Det är ju inte så lätt nu för tiden för 

ungdomar att hitta en publik nånstans när de spelar gratis.

Ingvar talade också om hur miljörörelsens arrangemang kunde stimulera till nytt skapande:

Ingvar: Det blir ju ..när man träffar andra som också vill uppträda på dom här 

folkkampanjmötena och så vidare  då har man ju plötsligt en möjlighet att uppträda och det  

triggar det...nu måste vi. Vi kanske ska göra fler låtar om kärnkraft och fler låtar om det här, 

och så skulle man kunna ta det här perspektivet och då skulle man kunna göra, och man skulle 

kunna göra på den här gamla låten som alla kan och sånt där.  (…)

Och har man då ett sammanhang där man har möjlighet att uppträda med sina låtar då 

stimulerar det en att skriva på ett annat sätt än bara sträva och hoppas att slå igenom som artist 

nånstans. 16

16 En av de låtar Ingvar Sundén skrev ”Folkomröstning”, spelades också in på en singel med en grupp som en kompis 

till honom var med i - Torvmossegossarna och skivan såldes på kansliet för folkkampanjen mot kärnkraft. 
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En intressant aspekt på förhållandet mellan folkrörelser och musikens utveckling har tagits upp av 

Ron Eyerman och Andrew Jamison i deras bok ”Music and social movements” där de talar om ”The 

american folk music revival.” Enligt Eyerman och Jamison är det viktigt att se samspelet mellan 

kulturella strömningar som ofta ses som fristående och de politiska rörelser som skapar ett scen och 

sammanhang för artister som spelar och sjunger. De menar också att rörelserna är viktiga för den 

musikaliska utvecklingen och  går så långt som att hävda att det blir missvisande att studera 

uppsvinget för american folk under 1960-talet utan att samtidigt titta på rörelserna: 

”If it were not for the political movements there would not have been a folk music revival in 

the United states in the early 1960s. In any case it would not have been as popular and as 

widespread as it was.”  (Eyerman and Jamison: 1998, s 119).

Att döma av mycket av det som skrivits om musikrörelsen verkar inte just miljörörelsen ha varit 

någon viktig scen för i varje fall de artister som hade slagit igenom lite mer. Men samtidigt verkar 

musikrörelsen ha varit viktig för miljörörelsen eller i varje fall för många av de personer som själva 

var aktiva musikaliskt och tillhörde rörelsen. 

Sånger förr och nu

Mycket av mitt resonemang hittills har gått ut på att redogöra för mina informanters berättelser för  

hur sånger framförts under 70- och 80-talet. Frågan tränger sig på. Finns det en klar koppling 

mellan sångtillfällena som Lars och Ingvar berättar om under 70- och 80-talet och de sånger som 

finns idag? Förutom att det finns indikationer på att sånger används på liknande sätt i samband med 

aktioner av liknande slag - handlar det om en obruten tradition så kanske det också borde handla om 

samma sånger?  Vid vilka tillfällen har annars de gamla sångerna sjungits och kan man tala om en 

tradition i egentlig mening? Och vad är en tradition? Folkloristen Dan Ben Amos har i en artikel 

redogjort för sju olika varianter på hur man har tolkat traditionsbegreppet ända sedan 1800-talet 

(Ben-Amos: 1984). Där framgår att man ursprungligen talade om tradition i betydelse  av folklore 

eller summan av den folklore som förekommer i ett visst bestämt samhälle (Ben-Amos, s 102-105). 

Detta kommer sedan att ställas i kontrast till litterära kanons och ses som ett slags folklitteraturens 

kanon (Ibid s 105 ff). Ben-Amos talar också om tradition som process, och ”tradition as mass”, 

tradition som kultur, traditionen som ”langue” (dvs det abstrakta system som styr varje 

performance) samt tradition som performance. Det således skett en utveckling från att se tradition 

som en produkt till att se den som en process. Ska man se tradition som en kanon är det tveksamt 

om man kan tala om en miljörörelsens sångtradition i den bemärkelsen, eftersom det är svårt att  
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urskilja en sångtradition som ovedersägligt bara är miljörörelsens. Det finns ett antal sånger. Exakt 

vilka som har sjungits och ska räknas med är osäkert.  Formerna för hur de traderats är osäker. 

Tillfällen för framföranden av dem är glesa och oregelbundna. Utifrån min egen erfarenhet av 

rörelsen är den typ av tillfällen jag mötts av sång under 90-talet och 2000-talet fester och andra 

tillställningar av jubileumskaraktär,  en del demonstrationer, aktioner, kampanjturnéer, och 

födelsedagsfester. Lars talar om sånger i samband med kampanjturnéer i olika ämnen årligen samt 

vid miljökurser på Färnebo folkhögskola. Kan man då tala om en tradition eller handlar det bara om 

enstaka tillfällen då man kanske har bestämt sig för att återuppliva något som tillhörde en gången 

tid? 

I samtalen med Lars, Ingvar och Roland kommer jag ett par gånger till skillnaden mellan då och nu. 

Vi talar om att sångtraditionen kanske var starkare på 70- och 80-talet än vad den blev senare. Att 

”amatörismen” kanske stod högre i kurs. Men dessa reflektioner framkommer i en dialog där jag 

själv också är delaktig. De kan heller inte verifieras som något som dessa personer skulle äga någon 

säker kunskap om. 

Etnologen Alf Arvidsson sammanfattar i sin bok ”Musik och politik hör ihop” några tidstypiska 

drag för 1970-talet (Arvidsson: 2008, s 47). Dessa är engagemang, medvetenhet, positiv värdering 

av egenaktivitet och organisering underifrån, kollektivet som viktig social kraft, ungdomen folket 

och arbetarklassen som subjekt i samhället och kulturdebatten. Detta gällde kanske det allmänna 

kulturklimatet under 70-talet. Om detta var viktiga drag i kulturklimatet under 1970-talet tror jag att  

det kan vara så att  det levde kvar i rörelserna mycket längre.  Begrepp och värderingar som under 

en period uppfattas som centrala och relevanta för hela samhället kan ha burits fram av en rörelse 

innan det tog ett allmänt uttryck och det kan också ha levt kvar inom en mindre del av samhället  

långt efter att det haft allmän aktualitet. 

Det går att hitta drag i hur sångerna används som är likartade i det framförande jag utförligt 

beskriver och de framföranden som mina informanter relaterar till i intervjumaterialet. Det handlar  

om typen av tillfälle och den förmodade funktionen, seden att skriva nya texter till känd melodi. Det 

senare är dock inte något specifik för rörelser utan sker ju också i samband med födelsedagar eller 

avtackningar av olika slag.  Det går också att hitta enstaka sånger som dyker upp vid alla tillfällen 

men mer osäkert någon tradition som produkt. Det går också att hitta spår av att tradering har skett 

via Färnebo folkhögskola eller olika framföranden i samband med jubiléer och liknande. Någon tät 

regelbunden tradition av sjunga och framföra sånger ofta vid olika slags möten tycks det inte vara 
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fråga om. Detta skulle teoretiskt sett kunna bero på att miljörörelsen är mindre nu än på 70-talet.  

Det skulle också kunna bero på att rörelsen befinner sig i en annan fas?  Enligt mitt samtal med Lars 

så är sånger något som brukar/brukade dyka upp när många människor befinner sig på samma plats 

under lång tid.  Något sådant större mobiliseringstillfälle för svensk miljörörelse har kanske inte 

skett på senare år? Det är också osäkert hur mycket av den tradering som skett av sånger som folk 

fortfarande kan som skett via rörelsen och vad som har skett på annat sätt, genom media, familjen 

etc. 

Genomgående i mina samtal med Lars, Ingvar och Roland är föreställningen om att det har skett en 

klar minskning av sjungandet i föreningar sedan 60 eller 70-talet och man/vi har olika förklaringar 

på detta. Det talas om att amatörismen har försvagats, att det finns så mycket lättillgänglig musik att  

lyssna på genom olika media har ökat och att kraven på framförandenas professionalitet har ökat, att  

man inte nöjer sig med allsång till halvtaskigt gitarrspel eller hemlagade rim.  Det kan vara sant  

men här får jag mig en tydlig tankeställare när jag läser etnologen Stefan Bohmans ”Arbetarkultur 

och kultiverade arbetare” som handlar om musiktraditionen inom arbetarrörelsen (Bohman: 1985). 

Bohman intervjuar under åren 1978-82 30 personer som var fackföreningsaktiva eller medlemmar i 

olika arbetarrörelseanknutna körer.  Flera av dessa menade att arbetarrörelsen sjöng mer förr i tiden 

(Bohman: 1985, s15; s 167) Arvidsson citerar vidare Enn Kokk som verkat mycket för musik inom 

arbetarrörelsen som skriver : ”Nu 1970 är sångtraditionen inom arbetarrörelsen en tämligen uttorkad 

flodfåra” (Arvidsson: 2008, s 103). Det finns inget som säger att förhållandena i miljörörelsen 

måste vara likartade på den här punkten. Det är också sant att miljörörelsen som en av de ”nya” 

rörelserna befann sig i en helt annan fas än arbetarrörelsen kring 1980 och  att man kanske därför 

sjöng mer. Samtidigt verkar det finnas ett uppsving i musik även inom den etablerade 

arbetarrörelsen under 1970-talet kanske som en del av vågen som ingick kring musikrörelsen 

(Arvidsson: 2008, s 98-104).  Men jag blir misstänksam när jag stöter på sådana likheter i 

diskursen. Ännu mer misstänksam blir jag när Stefan Bohman citerar en tidningsartikel med 

anledning av lanseringen av första upplagan av Tidens sångbok : 

” Må den nya sångboken ge anledning till den unisona sångens renässans inom 

arbetarrörelsen. Det var en tid då det sjöngs mycket och livligt på arbetarmötena. Det har 

blivit tystare i leden under de senare åren. Må nu sången ljuda kraftigare än någonsin.”

(Östergötlands folkblad 11/3 1920 citerat efter Bohman:1985, s 88).

32



Det kan  mycket väl vara sant att det sjöngs mycket mer förr och att sjungande i olika 

föreningssammanhang har gått ner under hundra års tid med undantag av tillfälliga uppsving. 

Rolands och Lars funderingar om den ökade tillgången på musik att lyssna på är också mycket 

rimliga. Men det är också så att det finns en föreställning om att det sjöngs mer förr som har en 

tendens att återkomma i olika sammanhang, och i olika tider. 

5. Sångerna

Sångböcker 

När jag på ett tidigt stadium kommer fram till att jag vill skriva om miljörörelsens sånger börjar jag  

leta efter sångböcker och jag hittar nästan inga. Detta står i skarp kontrast till läget inom andra 

rörelser. När det gäller arbetarrörelsen har Tidens sångbok kommit ut i ett stort antal upplagor 

(Bohman: 1985, s 82 f). Även frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen hade sina sångböcker och 

bland de nya rörelserna som växte fram under 1960- och 1970-talet så gavs det ut Fredssångboken, 

och flera sångböcker för kvinnorörelsen. 17 Men efter sökningar i Libris och att ha frågat många 

människor inom miljörörelsen så hittar jag knappast inga sångböcker för miljörörelsen. Det är svårt 

att veta hur det kommer sig men det finns några förhållanden som kunde vara intressanta att 

undersöka.  

I förhållande till de äldre rörelserna har miljörörelsen inte genomgått någon lång 

konsolidariseringsperiod. 18  I stället inträffar efter de första inledande åren efter Folkomröstningen 

om kärnkraft som Andrew Jameson beskriver det en period där rörelsen splittras i flera olika 

tendenser. En del går vidare och bildar parti (Miljöpartiet), medan det å andra sidan växer fram en 

professionaliserad miljösektor för tekniska lösningar på miljöområdet (Jamison: 2003, s 77 ff). Den 

del av rörelsen som fortsätter arbeta med mobiliseringar på gator och torg som kampmetod blir 

mindre. Mediestrukturen såg också annorlunda ut när de nya rörelserna växte fram och sångerna 

och sångtexterna hade kanske mindre betydelse under ett 1960- 70-talsperspektiv än i ett 1800-

talsperspektiv?  Inget av dessa förhållanden kan dock ge någon ledtråd till varför andra nya rörelser 

skapar sina sångböcker men inte miljörörelsen. 

17 Ginsburg, Råland (1982); Fredssångboken. Stockholm: Utbildningsradion och bland annat Norén, Kjerstin. (1983) 
Kvinnosångboken, Enskede. Hammarström & Åberg. 

18  Den första upplagan av ”Socialistisk sångbok” i redaktion av August Palm kom dock enligt uppgift i Bohman: 
1982, s 82 ut redan 1890, (men den tidigaste som finn i i Kungliga bibliotekets katalog  är 1891.)
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På 60-talet strax efter han slutat gymnasiet  börjar sätter Roland von Malmborg sätta ihop ett 

sånghäfte som han kallar ”The world is my country”.  Repertoaren av amerikanska och engelska 

”folksongs”, cowboysånger, humoristiska visor, en del skillingtryck och diverse och en kategori 

som han kallat ”Peace and brotherhood.” Miljösånger finns men är få och även fredssångerna är en 

minoritet.  Roland gjorde den på skrivmaskin med små typer och sen stencilerades den blad för 

blad. Efterhand som fler och fler sånger blev utskrivna så inkorporerades de i de nya kopiorna, och 

den som hade beställt ett tidigare exemplar kunde genom att ange det antal sånger hans exemplar 

hade innehållit få ett eventuellt supplement tillsänt. Omslagen till sånghäftet är tillverkade av FN-

affischer med information om de mänskliga fri och rättigheterna. 

Ingvar försöker förklara för mig varför Rolands häfte var populärt.

Ingvar: Det var ingen som hade texthäften i skivor och så. Det var Beatles som började med, 

med Sergeant Pepper tror jag så hade dom alla texterna på baksidan av LP-omslaget. Innan 

dess var det nästan ingen som hade texter på skivor. Och då fick man, var man tvungen att gå 

och köpa och det var ju bara de allra mest kända som gav ut notböcker med texter och sånt 

där. Då fick man sitta och lyssna på skivor och skriva av och det var ganska jobbigt. Idag kan 

man gå in på nätet och bara söka efter texten + lyrics så hittar man dom flesta texter. 

Fältbiologernas Stockholmsdistrikt ger i samband med riksårskonferensen 1976 ut  ett ganska tjockt 

sånghäfte med titeln ”Nu draga vi till Dalom.” Detta häfte med text och ackordanalyser som också 

fått formen av en liten bok har dessutom funnit sin väg till Kungliga biblioteket. Gemensamt för 

både Fältbiologernas häfte och Rolands var att de sånger som hade miljö- eller fredstema var en 

minoritet bland alla sångerna i sångboken. Böckerna innehöll många allmänna allsånger som kunde 

sjungas när som helst och bland de sånger som hade miljötema var flera nyskrivna texter på kända 

melodier. Det är ett alltså en mindre del av de sånger som man tyckt ”passar in” som är intressanta 

bara för miljörörelsen.

Den enda inbundna bok som bara innehåller sånger med miljötema jag känner till är ”Än finns det 

tid: sånger om miljön i urval” av Björn Vickhoff.  Boken kom ut först1988 och jag är inte säker på i 

vilken mån den över huvud taget användes i själva miljörörelsen. Till boken fanns också en skiva. 

Lars Igeland som jag intervjuade har varit ute på en föreläsningsturné i Norrland tillsammans med 

den trubadur som sammanställde boken. Hans anmärkning om den turnén var ”Det var inte en enda 

kamplåt”. 19 1992 ges det dessutom ut ett urval av sångerna i ”Än finns det tid” under titeln ”Sjung 

19 Samme Björn Vickhoff är numera forskare i musikvetenskap vid Göteborgs universitet och doktorerade 2002 på en 

34



för miljön” arrangerade för kör. I förordet till den senare boken står att läsa: 

Visorna har vi valt för att de har en positiv grundton och för att de passar som körsånger. Inga 

utpräglade soloballader eller buttra militanta pekpinnesånger alltså.

(Lindén: 1992).

Jag vet inte riktigt vilka sånger förordets författare syftar på när denne talar om ”buttra militanta 

pekpinnesånger. ” Men det för oss ändå över på frågan om textinnehållet i de sånger som sjöngs i 

miljörörelsen. 

Textinnehållet

Antropologen Mark Mattern skiljer i sin bok ”Acting in concert” på tre sorters politisk handling 

genom musik, konfrontativ, deliberativ och pragmatisk (Mattern: 1998, s 25). För Mattern handlar 

detta inte bara om sångtexter utan också om hur sångerna används och framförs, hur en konsert 

läggs upp och sådant men jag har ändå valt att försöka applicera hans resonemang på sångtexter. 

Protestsånger används konfrontativt. I protestmusik finns klara distinktioner mellan rätt och fel, 

svart och vitt. Musiken skapar sammanhållning i en grupp  men kan också tydliggöra skiljelinjer 

och  stöta bort potentiella sympatisörer.  Jag tror att det är därför att de mest tydliga protestsångerna 

skapar en ambivalens hos en del människor när de har distans till dem. Lars visar en del sådan 

ambivalens. Dels var det roligt att sjunga. Dels vet han inte riktigt hur framträdandena uppfattas av 

publiken. Till en del handlar det om att framförandena inte alltid låter så bra, men han återkommer 

också flera gånger till tankar om hur innehållet kan uppfattas. I Lars framställning verkar detta inte 

vara någon efterkonstruktion. Det kan det givetvis vara. Men man får en bild av att även den dåtide 

Lars tyckte det var lite pinsamt samtidigt som det var roligt.

Många av demonstrationssångerna har ett väldigt tydligt ”vi” och ”de”, en gemensam kollektiv 

uppgift att uppnå ett hot som ska avvärjas och en verklig eller antydd motståndare som ska 

bekämpas.  Fraser som ”Vi står upp och bildar motstånd nu”, ”Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig ger vi 

upp” eller en av trädkramarsångerna från motorvägskampen i Bohuslän: ”Jorden är vår moder. Vi 

måste skydda henne.” Det finns tydliga dikotomier, föga utrymme för nyanser och inte så mycket 

mångtydighet. 

avhandling om musik och känslor. https://www.gu.se/media/tidningar-och-tv-vid-
gu/universitetstv/nyttfranUniversitets-TV/Digital_nyhetsdetalj//ljuva-toner-ror-oss.cid811507
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I  det deliberativa eller dialogiska sättet att agera genom musik blir texterna mer eftertänksamma.  

Musiken ger utrymmer till förhandling och reflektion. Deliberativa texter skildrar oftare människor. 

Det är svårt att hitta något riktigt bra exempel på detta bland de mer renodlade miljörörelsesånger  

som jag har stött på. 

Slutligen talar Mattern om det pragmatiska sättet att agera genom musik (Mattern: 1998, s 30).

Här handlar det om att understryka en gemensam bredd mellan många grupper eller en stor 

gemensam uppgift. Som exempel tar Mattern en manifestation där många etniska grupper 

representeras genom sin musik eller artisten Stings uttalanden om globala miljöproblem (Ibid s 31).

Vissa sånger har en text som manar till att lyfta fram enhet och sammanhang utan att för den skull 

tydliggöra konflikter och motsättningar. En del av dessa sånger är naturlyriska. Andra kan till och 

med vara andliga. Ett exempel på sådana sånger skulle kunna Evert Taubes Änglamark. Här finns 

visserligen en motsättning: 

Sluta att utrota skogarnas alla djur, 

låt örnen leva låt rådjuret löpa, 

låt sista älven som brusar i vår natur, 

brusa för evigt bland fjällar och gran och fur.

Men motsättningen försvinner och neutraliseras liksom genom att nästan hela texten utgör en 

lovsång till naturens skönhet. Taube lär enligt uppgifter i sångboken ”Än finns det tid” också ha 

skrivit denna text 1965 under intryck av kampen för Vindelälven. En annat exempel är psalmen 

”Härlig är jorden” som använts miljörörelsesammanhang. Detta är också ett exempel på hur utan 

någon särskilt anpassning använt sånger som tillhör en  mer allmän allsångstradition. 

Alla dessa sätt att handla genom musik, där Mattern framför allt tänker på artistframträdanden, går 

in i varandra. Han fäster väldigt stor vikt vid musikens möjligheter att bidra till eller sabotera 

”community” eller känslor av enighet inom ett samhälle (Ibid s 139 ff).

Man skulle också kunna titta på sångtexterna mer tematiskt. Jag  påbörjade ett försök att dela upp 

sångerna i de mest centrala sånghäftena och med ett miljöinnehåll jag hittade i olika teman.  

Förutom de sånger som hade ett miljökampstema eller handlar om rena miljöfrågor finns det en del 

mer naturlyriska sånger som går bra ihop med ett miljötema. En del av dessa har också ett andligt 

eller religiöst tema. Vissa psalmer har använts i miljörörelsesammanhang. I samband med 
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trädkramaraktionerna i Bohuslän 1987 hölls som framgår av filmen Vägskäl20 andliga inslag på den 

planerade byggplatsen. En dansk skiva som utgavs mot kärnkraft innehåller psalmen Härlig är 

Jorden (Atomkraft nej tak, 1976). 21 Förutom andliga sånger med kristet innehåll finns enstaka 

sånger som berör människans enhet med naturen utifrån andra andliga föreställningar. Exempel är 

”Jorden är vår moder” och ”The river is flowing.” 

Det finns också ett antal sånger med ett pedagogiskt innehåll. Sånger som har skrivits för barn och 

handlar om att man ska vara rädd om miljön och inte skräpa ner i naturen. 22 När det gäller sång på 

gator och torg så är dock det vanligaste dels tillfällighetssånger skrivna om just det man vill 

protestera mot, allmänt hållna demonstrationssånger som betonar teman som samhörighet och 

vikten av att kämpa tillsammans samt andra sånger som kan sägas hänga ihop med en allmänradikal 

repertoar. 

Etnologen Alf Arvidsson har gått igenom ett antal sångtexter på ca 150 skivor från 1968-1980 och 

kodat dem. Det rör sig till stor del av skivor från MNW och Silence men inte de rörelseanknytna 

skivorna eller temaskivorna (Arvidsson: 2009, sid 256). Resultatet var att glesbygd och landsbygd 

var vanliga begrepp framför allt 1969-72, och att även begrepp som ”naturen” och ”miljö” sjunker 

efter detta, i den allmänna utgivningen. Flera kärnkraftskritiska skivor ges ut 1975-1980 

(Arvidsson: 2009, s 271). 

Man kan också ställa frågan om vem som är agerande i sångernas texter. Som Arvidsson påpekar så 

är det många av de sångtexter som utgavs på proggskivorna under musikrörelsens epok, speciellt de 

renodlade kampsångerna som innehåller ett ”vi-subjekt” som ska bekämpa något (Arvidsson: 2008, 

s 299 ff) Detta gäller även för många av de sånger som är aktuella i mitt material, såsom ”Aldrig ger 

vi upp”, ”Jorden är vår moder” eller den nyskrivna texten ”Nej till Ärna flygplats.”

Stefan Bohman ägnar ett av sina kapitel i sin avhandling ”Arbetarkultur och kultiverade arbetare” 

om arbetarrörelsens sånger åt ”lokala dagskampvisor” (Bohman: 1985. s 169). Vissa av de visor 

som jag träffat på skulle antingen de är skrivna till egen eller till känd melodi kunna passa i en sån 

kategorisering . Det gäller förutom ovan nämnda ”Nej till Ärna flygplats” de många sångerna om 

Barsebäck, några sånger om Almarna i Kungsträdgården, sånger mot Öresundsbron eller 

20 Vägskäl (1988), kortfilm i regi av Peter Hagerrot, Perspektiv Film  AB, 46 minuter. Källa: Svensk filmdatabas: 
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=15729&type=MOVIE&iv=Company

21 Skivan utgiven i samarbete med OAA, (Organisationen til Oplysning om Atomkraft.)
22 Zettervall, Inga-Maria. Hallå där. 12 visor med musik av Staffan Åkerberg. Stockholm: Esselte studium är det 

tydligaste  exemplet på  på genren som dock faller utanför denna uppsats. . Sångboken innehåller sånger som ”En 
visa om ren luft” och ”Visan om att laga-reparera”, alla med ett pedagogiskt och uppfostrande syfte. 
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motorvägsbygget i Bohuslän.

 

Texter till kända melodier

Vanligt har varit att de sånger man sjöng bestod av texter till kända melodier. Det gäller exempelvis  

den sång som sjungs under torgmötet mot lågprisflyget i Uppsala ”Nej till Ärna flygplats” som 

sjungs på melodin till ”Stockholm i mitt hjärta, samt ”We don't need no air pollution” som Lars 

talade om som sjöngs på Pink Floyds låt the wall. Några andra exempel23: 

• ”Det blir ingen bro”. Sång mot Öresundsbron. Melodi:  ”Bär ner mig till sjön.” På samma 

melodi sjöng fältbiologerna på 70-talet texten ”Släng Valfrid i sjön”, och syftade på 

dåvarande Naturvårdsverkets chef Valfrid Paulsson.

• Pleutajokkrock. Sjöngs mot uranbrytning i Pleutajokk. Melodi ”Rock around the clock”. 24

• ”Kärnkraften ska väck”. Sjöngs under Barsebäcksmarscherna. Melodi: ”Opp och ut och gå” 

(trad. Skåne).

I vissa fall kommer man inte ihåg vem som ursprungligen har skrivit texten. Ibland har det gjorts i 

grupp. 25 Att detta bruk fortfarande förekommer indikerar sångstunden. Förutom den sång som 

skrevs inför aktionen så sjöng en ung fältbiolog i samband med sångstunden på lägret en visa på 

melodin till ”Vintern rasat ut ur våra fjällar. ” Texten började ”Avgaser hotar våra barns framtid.” 

och hade använts i samband med att man hade delat ut äpplen till resenärer på Stockholms central. 

Exempel på sånger 

Jag återger här text  ur ett par korta sånger som har sjungits i miljörörelsen och en del om dessa 

sånger. 

23 Källa för respektive sång: Egen minnesbild samt Fältbiologernas sånghäfte; intervju med Lars; togs upp av deltagare 
under sångstunden på lägret samt dök upp medtagen i sånghäfte på privat fest som jag gick på ett halvår senare; 

24 Inspelad på singel, se referenslistan. 
25 Texten till Pleutajokksrock är dock skriven av Lars Igeland tillsammans med andra personer.  Även Ingvar Sundén 

skrev ett antal låttexter på kända melodier exempelvis en text som hette ”Sex reaktorer” på melodin till Beatles 
”Lady Madonna”. 
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Aldrig ger vi upp 

En mycket känd sång i den amerikanska medborgarrättsrörelsen var ”We shall not be moved.” I 

Sverige är den känd under texten ”Aldrig ger vi upp.” Den person som står bakom denna svenska 

text är Roland von Malmborg. 

Roland: Men sen kan man ju säga då den mest spridda texten är ju också "Aldrig ger vi upp” 

va och den tillkom ju då på båten från Hven till Barsebäcksmarchen.

Louise: Mmm....då pratar vi om första Barsebäcksmarschen...då? 

Roland: Det kan ha varit den första. (…) Jag tror att det var den första.26 (...)

Vi sjöng den ju väldigt mycket på engelska men och det var flera som hade försökt att hitta på. 

Den hade till och med getts ut i nån arbetarsångbok med texten "Ingen rubbar oss" men den 

tände inte folk på .  (...)

Men det ironiska är ju då alltså  var den där texten egentligen inspirerades från. Det var 

nämligen så att jag hade retat mig kopiöst på att i telefonkatalogen då fortfarande tror jag på 

70-talet så fanns det en del som hette "Om kriget kommer" , och i brevlådan fick man en 

broschyr till alla hushåll: "Om kriget kommer" och i slutet på den så stod det då :"Varje 

påstående om att motståndet ska uppges är falskt - vi ger aldrig upp" eller nånting i den där 

stilen. Och jag sade liksom:  jaha om nånting sätter igång av missförstånd och misstag - hur 

får man stopp på det då så att säga? (Skratt). Så jag tyckte att det var lite korkat  men så tog 

jag den där grejen och vände om den och det är ju inte många som vet att det är jag som 

lyckades få den där melodin att bära i Sverige ...Det är ju otroligt många olika typer av 

demonstrationer som man har hört olika varianter på den där så att den lever ju då sitt eget liv.  

Den har ju egentligen i stort sett inte tryckts och ändå funkar den.  Däremot tyckte folk... en 

del ställde logiska krav.  Jag har mycket medvetet gjort en konstig refräng :"Vi blir ett träd 

med djupa djupa rötter" för det är en dynamik i det och det är en enighet i det medan då 

somliga har sagt Vi blir "som” träd med djupa djupa rötter" och  då tappar man den här 

enheten i det hela. (Skratt). 

Texten som jag oftast har hört den börjar som följer:

26 Enligt uppgifter i Ericsson (red) ”Det förlorade försprånget, s 36 hölls den första Barsebäcksmarschen 1976 och den 
andra och största 1977. 
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Aldrig ger vi upp = We shall not be moved

Svensk text: Roland von Malmborg

Kärnkraften ska stoppas. Aldrig ger vi upp.

Kärnkraften ska stoppas. Aldrig ger vi upp.

Vi är/blir ett träd, med djupa, djupa rötter,

Aldrig ger vi upp.

Refräng: 

Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp!

Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp!

Vi är/blir blir ett träd, med djupa, djupa rötter,

Aldrig ger vi upp.

Men texten  skrivs ständigt om och har spritts i flera olika varianter och jag hittar den först i den 

version som sprids av Rolands bror (Ferde datas hemsida). Det som först förbryllar mig  i 

förhållande till historien om dess tillkomst som Roland berättat den är att ordet ”kärnkraft” inte 

förekommer en enda gång i den sångtexten. Jag hittar alltså inte de verser jag förväntar mig. Hur 

kan det komma sig? Jag hittar sedan en text där etnologen Monica Lantz (Lantz: 1984, s 58) 

uttrycker det som att  sången har ”vandrat in” (hennes begrepp) i fredsrörelsen från 

antikärnkraftsrörelsen. 

Jag ringer upp Roland igen och frågar: 

Jaa. Jag kan ju ha gjort något sångblad för fredsrörelsen någon gång där det stod kärnvapen i 

stället för kärnkraft. Det blir ju lite mycket att både sjunga kärnkraft och kärnvapen i samma 

text. Jag har väl ibland sjungit kärnkraft-kärnvapen i samma vers men det blir ju lite klumpigt.

(Telefonsamtal med Roland von Malmborg, 20110123).

Så Roland menar att det måste vara  tillfälligheter  att hans bror har lagt upp just den textvarianten 

på sin hemsida. Jag tittar nu lite närmare på de sångblad som han gett mig. Det visar sig att det 

första sångbladet  innehåller 13 verser till sången och det andra 10. Ett tillfälligt allsångshäfte som 

jag kommit över på en födelsedagsfest  innehåller däremot bara 6 verser och delvis helt andra verser 

än dem som är med i Rolands äldre versioner. Tillsammans innehåller textvarianten från hemsidan, 

de två textbladen från Roland och sånghäftet från festen  23 verser eller strofer eftersom varje vers 

består av i princip en strof som upprepas.  Det  har varit oerhört lätt att hitta på verser till den här 
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sången för aktuella behov och att det har uppmuntrats till det.  Roland menar också att just det att  

sången var så enkel användes som ett argument för att inte spela in den på skiva när det var aktuellt 

med samlingsskivor mot kärnkraften.

Texten har inte heller tryckts så många gånger.27 Det är möjligt att en inspelning någon gång på 70-

talet delvis hade kunnat konservera några av verserna och gett en status av ”normalversion” men det 

är inte säkert. 28 Som det nu är så är frågan om vilka verser som ingår i sången ”Aldrig ger vi upp” 

ytterst flytande vilket för övrigt också gäller den engelska versionen ”We shall not be moved” som 

förekommer i ett mycket stort antal versioner på ”Youtube”. 29

The river is flowing/En flod flyter sakta fram 

Med anledning av att det den 6 augusti  2010 var 65 år sedan atombomben fälldes över Hiroshima 

anordnas på klimatlägret en minnesstund där deltagarna efter tal, poesiuppläsning och folkmusik 

avslutar kvällen med en ceremoni där man ställer små papperstranor på  bryggan invid sjön.

Under tiden började också två kvinnor sjunga sången ”En flod flyter sakta fram” eller ”The river is 

flowing” på både svenska och engelska. 

Texten är:  

En flod flyter sakta fram;  lever som människan.

En flod för vad livet gav, hem till sitt hav.

Ge mig styrka ge mig mod att värna om denna jord

Ge mig styrka ge mig mod och kraft som en flod.

The river is flowing, blowing and growing 

The river is flowing, back to the sea. 

Mother Earth will carry me. Her child I will always be. 

Mother Earth will carry me back to the sea.

27 Förutom i Fredssångboken, (Ginsburg: 1982) finns den också med i ”Uti vår hage och många andra visor” (1986). 
Stockholm: LT i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

28 Om man är intresserad av vilken textvariant som är den ”ursprungliga” så texten ska den enligt Roland först ha 
publicerats i ”Atombulletinen” någon gång ganska nära i tiden efter att den har kommit till. Atombulletinen var en 
tidskrift som enligt Libris utgavs av Arbetsgrupp mot atomkraft i samarbete med Ekoteket och Folkkampanjen mot 
kärnkraft-kärnvapen 1975-1986. Enligt muntlig uppgift från Tord Björk, under en period ordförande i AMA utgavs 
dock Atombulletinen ursprungligen av Aktion stoppa kärnkraften. 

29 En  sökning av ”We shall not be moved” 20100130 på http://www.youtube.com  ger 2650 träffar varav en hög andel 
relevanta. Mycket av det rör sig om inspelningar från olika fotbollsarenor med matcher med de lag som adopterat 
sången som sin egen. 
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Detta är ingen typisk miljörörelsesång utan en av de ganska få sånger jag känner till som har ett 

andligt präglat textinnehåll. Tillfället när den framförs skiljer sig också ganska radikalt från andra 

framföranden i denna uppsats. Vid framförandet av ”The river is flowing” finns det ingen publik 

utan bara deltagare närvarande. I detta fall kan man alltså tala om en ren ritual men inte om ett  

performance med både front stage och back stage. Något som är intressant med den här sången är 

det 40-tal olika varianter av videoklipp med sången som jag sedan hittade på Youtube.

Här beskriver jag två av dem: 

Klipp 1. 

Man ser en lägereld. Sedan flyttar sig kameran upp i taket av grå tältduk. I tältet befinner sig 

ett antal personer med långt hår och enkla kläder. En man med långt ljust vågigt hår spelar 

gitarr. Flera kvinnor dansar genom att suggestivt vagga från den ena sidan till den andra, och 

föra armarna från sida till sida som vajande träd. En man som också har långt hår vaggar ett 

litet spädbarn i sin famn. En person med pannband håller takten med en trumma som han har 

fastbunden i ett band. Någon spelar på ett pipliknande instrument som ser ut lite som en 

panflöjt. Sedan backar kameran och man ser att allt har ägt rumt i ett tält i någon form av tipi.  

Enligt information om klippet ska detta ha ägt rum i National Rainbow gathering i Oregon 1997. 

Det handlar här om  paganism med en del andra influenser. 

Klipp 2

Interiören är från en kyrka. En man i vit skjorta och två fulla notställ sitter vid ett keyboard 

och dirigerar en liten blandad kör.  Männen mässar i ett lågt tonläge. ”God is carrying me”, 

”God is carrying me”. Kvinnorna sjunger en överstämma. Kören är placerad bakom 

altarringen med ryggen mot altartavlan. En person rättar till de solrosor som dekorerar 

utrymmet framför det vita bord eller extra altare som är placerat en bit framför altarringen.  

En kåpklädd person går fram till altaret och tillsammans med en korgosse ställer han fram en 

guldfärgad kalk. Körarrangemanget är flerstämmigt och fungerar länge som ett förspel innan 

man kommer fram till grundmelodin. En till synes uttråkad tonårsflicka med en kortärmad 

tröja med Musse Pigg som motiv rör sig nu i förgrunden.  Kören fortsätter att sjunga 

flerstämmigt. Männens och kvinnornas stämmor ligger i kanon mot varandra. Strofen är nu 

”The river is carrying me.” En präst kommer fram till  altaret. När kören har övergått till en 

ooande ordlös stämma tar en man i kören fram en mikrofon och läser upp en text på tyska. 
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Klippet är från en ”ethnomesse” som äger rum i en katolsk kyrka i Wien. Pfarre Ober St Veit. 

Vilket ursprung sången har vet jag inte. Inte heller hur den har nått svensk miljörörelse. En ganska 

spridd uppgift är att den ska vara ”native american” vilket även är en föreställning som verkar odlas 

i New Age-kretsar. Strofen ”Mother Earth is carrying me” som den sjöngs när jag först hörde den 

varierar också. Oftast är det bara ”mother” som bär, men någon gång ”Sweet Jesus” och i det sista 

exemplet ”river” och ”God”. Men det är ett tydligt exempel på hur en sång har vandrats och använts 

i många olika sammanhang. 

6. Sångerna i berättelse och tradition 

Det är kväll och sångstund på klimatläget. Deltagarna har precis sjungit sången ”Almarna åt folket” 

på melodin för ”Power to the people” av John Lennon. Folk kan den. Väldigt bra. 30 Jag säger: 

”Jaha, vi har precis besjungit en 40 år gammal miljöseger.” ”39 år” invänder en av veteranerna från 

Skåne. Men nu hakar en ung kvinna på och börjar berätta almstridshistorier. Hon är född 

uppskattningsvis 20 år efter att denna händelse har ägt rum men återger historier efter en känd 

medlem i Alternativ Stad i Stockholm. En av de äldre närvarande hakar också på. Han var inte 

heller närvarande under Almstriden även om han är gammal nog att ha varit det. Om striden om 

Almarna i Kungsträdgården 1971 när Stockholms stad hade bestämt sig för att såga ner några träd 

för att bygga en uppgång från tunnelbanan och en butik men förhindras av en stor folkopinion, 

aktioner med civil olydnad och till och med inslag av våld, finns ett stort antal anekdoter som kan 

berättas även om dem som själva inte varit med om händelserna eller var födda då. Ulf Stahre som 

har skrivit en flera böcker om stadsbyggnads- och stadsmiljörörelsen i Stockholm noterar i sitt 

avsnitt om Alternativ Stad att just historier om Almstriden är en muntlig berättelsetradition inom 

föreningen (Stahre: 2004, s 171 ff). Det är berättelser som i någon mån blivit kollektiv egendom, 

och i själva verket berättas historierna då och då även i andra delar av Miljöförbundet Jordens 

Vänner. 

Ett sätt att studera rörelser är att studera de berättelser som traderas inom rörelserna. Enligt flera av 

författarna i boken ”Stories of change: narrative and Social movements” är det kollektiva minnet  

direkt knutet till hur historia formas till berättelser, även i sociala rörelser (Davis: 2002, s 19;  efter 

Fine i Davis: 2002, s 229 ff).

30 Jag funderar på om inte anledningen till att många av deltagarna kan sången är att den har spridits i proggsamlingar 
(Proggen slår till). Sången spelades in med the Envoys och spelades i radio 1971. 
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Enligt den amerikanske sociologen Gary Alan Fine "är intern rörelsekultur i grunden en process av 

berättelser, ett kontinuerligt berättande av historier som främjar, upprätthåller och vägleder  

rörelsedeltagande och lojalitet" (Fine i Davis: 229 ff, detta och följande citat min översättning).

En annan sociolog, Fransesca Polletta, påpekar att berättelser i rörelser gärna är evaluerande. "De är 

linser varigenom möjligheter och hinder, kostnader och vinster, segrar och nederlag värderas" 

(Davis: 2002, s 48). Varför citetar jag allt det här? I Davis menar speciellt Robert D Benford att man 

kan skilja mellan vanliga personliga minnesberättelser och den typ av berättelser som människor 

berättar i egenskap av deltagare i en kollektiv rörelse. Berättelsens struktur är likartad men urvalet  

av händelser och historiernas funktion i det sammanhang där de berättas är annorlunda. Han kallar 

det för deltagarberättelser eller ”participant narratives” (Davis: 2002, s 53). När deltagarna på 

sommarlägret, eller mina informanter när jag intervjuar dem berättar om aktioner de har varit med 

om för decennier sen, så är det förstås ett slags personlig minnesberättelse. Men det kan också i 

varierande grad vara en del ”Rörelsens” berättelse, och ett sätt varpå erfarenheter och kunskaper om 

tidigare rörelseerfarenheter överförs i ett kollektivt sammanhang. 

När det gäller just sånger finns det två lager i det här. Dels är sången i sig en kommentar till 

händelsen, den politiska fråga som den kommenterar, den har ett tema och den kan ha olika roll och 

upplägg enligt de kategorier som Mattern skisserar. Dels finns det en kringhistoria om de tillfällen 

sången har framförts, bakgrunden till konflikten den syftar på och hur det gick till när den 

framfördes och den erfarenhet detta innebär.  Sången kan också överleva konfliktfrågan som sådan 

och vara med och aktivera medvetenheten om gamla konflikter och gamla erfarenheter. Det är  

därför som rörelseskapad sång är så spännande. Vad den bär inne i sig lika mycket som för vad den 

förmår att aktivera. 

7. Slutsatser 

En målsättning  för den här uppsatsen var att försöka få grepp om den sångtradition som finns eller 

har funnits inom svensk miljörörelse framför allt inom organisationerna Miljöförbundet Jordens 

Vänner och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen under 1970-talet. Man skulle också ha kunnat 

fråga sig om det existerat någon kontinuerlig sångtradition från den tiden och framåt i tiden i form 

av fasta sånger, speciella typer av framföranden och vad traditionen i så fall innehåller och hur den 

reproducerats. Den frågan kan inte besvaras enbart med det material som jag har haft tillgång till.  

Jag vet inte hur dessa sånger har förts vidare, i vilken omfattning de har överlevt och vilka vägar 

som traderingen har tagit sig.  Däremot ser jag  klara likheter mellan olika framförandesituationer,  

uppförandepraxis, den typ av sånger som har sjungits vid olika tillfällen och deras innehåll. 
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Enstaka sånger har uppenbarligen också traderats. 

Förhållandet mellan miljörörelsen eller andra folkrörelser i Sverige under 1970-talet och 

musikrörelsen är något som förefaller vara lite studerat och skulle vara ett intressant ämne för 

vidare forskning. Det som är lättare att se är hur historien om sångerna och de tillfällen de har 

framförts är en del av en bredare grupp av berättelser som utgör den muntligt traderade historien om 

miljörörelsen i Sverige dess framväxt och dess segrar och nederlag. 
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Sångblad 

Rolands sångblad: ”Fredssånger”. 2-sidigt blad. 10 sånger.  Text samt ackord till somliga. 
Stencilerat. ”Sångtexterna på detta blad (utom 5 och 10) är författade av Roland von Malmborg” 
(adress och telefonnummer) 
Rolands sångblad 2: Ingen överskrift. 2-sidigt blad vikt till A5-format. 20 sånger numrerade 1-22 
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fredsorganisationer) Ytterligare två rutor med adress och telefonnummer till Roland och Gunnel 
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Variant på Sångtext till ”Aldrig ger vi upp” ur privat allsångshäfte till födelsedagsfest, december 
2010. (Sångbladen och sånghäftet förvaras hemma hos författaren. )
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