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Inledning
Många människor spelar musik i Sverige och många människor är involverade i företeelsen.
Statistiken ger en tydlig bild av detta då man kan se att närmare 20 procent av befolkningen

mellan 15 och 40 faktiskt spelade ett instrument under år 20001. Det i sin tur genererar

naturligtvis ett stort behov av lokaler att praktisera sitt musicerande i. Detta löses på olika sätt,
genom att repa hemma hos någon i gruppen, finna lokaler i rivningshus eller på

industriområden, spelande i befintliga institutioner som skola eller arbetsplats och så det
denna studie fokuserar på – repningar och aktivitet i kulturhus eller rockhotell.

Kulturhus kräver organisering. Det kan ske, och sker, på flera sätt. Ofta handlar det idag om
studieförbund som planerar och driver verksamheten i studiecirkelform. Under 2000 drevs

närmare 40000 sådana studiecirklar i Sverige, körsång undanräknat. Statistiken visar också en
dramatisk ökning, med mer än 130 procent, av studieförbundens kulturprogram sedan 19902.

Kulturhuset som undersöks i denna uppsats är ett två-vånings tegelhus som ligger i ett centralt
beläget industriområde i en av Sveriges större städer. Där har sedan 1985 en uppsjö musiker

spelat i de replokaler som finns  där, och det har anordnats otaliga spelningar  i lokalen under

årens lopp. Huset, som är från tidigt 1900-tal, har gått från att vara fabrik till att bli kulturhus
och i starten av den verksamheten drevs Huset av den då väldigt stora lokala musikföreningen

i ungdomshusform. De aktiva i Huset var helt enkelt också de som skulle driva det.

Under tidens gång har Huset institutionaliserats och sedan 1998 driver just ett studieförbund

Huset på uppdrag av kommunen. Jag som författare var verksam som musiker och spelade i
band i Huset under perioder mellan 1986 och 2000, vilket gjorde att jag upplevde en del av de

förändringar som Huset genomgick under den perioden, men jag vill veta om det är
förändringar som uppfattats lika av alla i Huset och hur dessa förändringar påverkat de aktiva

i Huset, både personal, musiker och besökare. Anledningen till att det är intressant är att det

kan berätta något om hur en institutionaliseringsprocess påverkar kulturutövande och
kulturproduktion både i det konkreta fallet och i ett större perspektiv.

                                                  
1 Statens kulturråd (2002) Kulturstatistik 2002, Trelleborg: Berlings Skogs s. 48
2 ibid. s. 152
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Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur kulturutövande, i det här fallet rockmusik,
påverkas i en över tid mer institutionaliserad miljö. Detta kan göras på flera sätt. Denna

uppsats bör dock ses som en öppen studie som syftar till att ge en rik empirisk belysning av

ämnet, snarare än en diskussion av teorier. Det påverkar också de frågor uppsatsen ställer.
Huvudfrågan som ställs är: Hur påverkar en institutionaliseringsprocess ett kulturhus och vad

får det för följder för verksamheten och de aktiva i Huset? Huvudfrågan besvaras också med
ett antal underfrågor som tillsammans belyser en helhet. Förändras den sociala tillhörigheten i

den grupp som de aktiva och personalen tillsammans bildar? Förändras engagemanget i Huset

när det finns anställda som har ansvaret? Påverkar institutionaliseringen musikskapandet?

Svaren är inte tänkta att redovisa några lösningar eller konkreta beskrivningar för hur
verksamheter av denna typ bör bedrivas. De bör snarare ses som möjliga anledningar till

varför verksamheten ser ut som den gör, och genom det sporra till en fortsatt diskussion om

hur denna typen av verksamheter kan organiseras samt vilka konsekvenser olika beslut får för
verksamheten och de inblandade.
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Material, metod och upplägg
Detta är en empirisk undersökning i vilken kvalitativa intervjuer står för merparten av
materialet. För att kunna genomföra studien på bästa sätt används ett antal verktyg för

kulturanalys introducerade av Billy Ehn och Orvar Löfgren. Teorierna som presenteras har

använts mer som bollplank att studsa idéer och iakttagelser mot än som teorier att arbeta
utifrån och ställa mot varandra.

Intervjuer
Utgångspunkten i uppsatsen är intervjuer med aktiva i Huset. Detta för att få

förstahandsinformation om hur de som är inne i verksamheten ser på verksamheten och

kulturutbudet och där igenom kunna skapa en bild av hur kulturproduktionen i Huset ser ut
idag och hur den förändrats, om den förändrats, under åren. Tre aktiva i Huset berättar i

samtalsform om hur länge de spelat i Huset, hur de känner inför Huset och om de känner att
Huset utvecklats från det att de startade till idag. Dessutom ges de utrymme att tala om hur de

ser på musicerande i stort och på sitt eget musicerande från det att de började spela eller

intressera sig för musik till idag och in i framtiden. Det för att kunna påvisa förändringar i
musikskapandet som ligger utanför de förändringar som Huset inneburit.

Då denna undersökning kan ses som en fingervisning av hur kulturproduktion organiseras på

fler ställen än just detta konkreta fall kommer texten att vara anonym så till vida att Huset inte

är det riktiga namnet, staden inte nämns vid namn, de ansvariga benämns efter den funktion
de har i texten och de aktiva tituleras med utgångspunkt i den åldersgrupp de tillhör.

Förutom de musicerande (fortsättningsvis benämnda som aktiva) intervjuas fyra personer som
är eller har varit verksamma i Huset som initiativtagare, ansvariga och eller arbetande i Huset.

Även dessa intervjuer görs i samtalsform för att på så sätt kunna justera frågorna under
intervjuns gång. Det är viktigt då frågorna har en kort, initiativtagande och inledande karaktär

med förhoppningen att de intervjuade själva berättar om sina erfarenheter och minnen utan för

mycket påverkan från intervjuaren. Det gör att de frekvent kommer in på spår som inte är
direkt relevanta för intervjun men som kan leda till nya frågor som i sin tur ger en bättre bild

av helheten kring verksamheten. Givetvis finns dessa personer med för att se hur tankarna
kring Huset sett och ser ut ifrån Kommunens synvinkel. Samtidigt kan de också ge svar på hur
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målen för verksamheten förändrats under åren och hur deras aktivitet i verksamheten skiljer

sig åt, något som de aktiva och arbetande i Huset kanske har svårt att se eller inte ens vet
någonting om.

Intervjuerna har genomförts under perioden november 2003 till februari 2004, alla i en för de
intervjuade så trygg miljö som möjligt. De intervjuade har själva fått föreslå plats och tid, och

därefter spelades intervjuerna in i digitalt format för att kunna bearbetas på dator. Då
intervjuerna transkriberat bara återger en del av det som sägs och man med det tappar rytm,

tongångar, tankepauser och känsloyttringar var det ett viktigt val för att kunna återkomma till

dem och materialet finns till förfogande på CD för den intresserade, som just rena ljudspår.

Tillsammans är intervjuerna tänkta att ge en bred bild av verksamheten,  en bild som

förhoppningsvis stämmer väl överens med verkligheten och som ger underlag för en analys av
förändringarna och hur de påverkat de aktiva och aktiviteten i Huset.

Metod
Metoden i detta arbete bygger till stor del på de perspektiv som Billy Ehn och Orvar Löfgren

redovisar i boken Kulturanalyser. Den öppna studie som uppsatsen är kräver tydliga verktyg
för att nå den information som krävs. De förespråkar fem strategier användbara i den

kulturanalytiska forskningsprocessen. De är som följer:

Perspektivering innebär att ställa frågor, formulera problem, att ifrågasätta det självklara

och avtrivialisera det invanda. Det innebär att man som forskare bör leta reda på vilka

verklighetsuppfattningar som förmedlas, att söka upplevelser, att se andra mönster. Olika
tankenivåer – abstrakta och konkreta liksom liknelser och synonymer används för att bearbeta

materialet. Man bör betrakta allt som symboler som representerar någonting mer och jämför
informationen och söka finna gemensamma nämnare, samt använda egna erfarenheter, då

författaren är också en kulturell varelse.3 I uppsatsen blir den strategin extra användbar då

författaren själv besitter kunskaper som på annat sätt inte kan komma till uttryck, kunskaper
som är av stor vikt för förmedlingen av information till läsaren och som källa för analysdelen.

                                                  
3 Ehn, Billy,/ Löfgren, Orvar (2001) Kulturanalyser, Malmö: Gleerups s. 153
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Kontrastering. Vad betyder något om man ser till vad det inte betyder? Som forskare bör

man se paradoxer och motsatser. Arbete kan exempelvis utläsas som att ha moment av fritid i
sig och tvärt om. Man bör söka efter inte bara ett fenomen (kaos) utan flera parallella, och

söka icke-prefix som oacceptabel, ohederlig, ohjälpsam.4  Detta perspektiv kan ge en ingång i

intervjuerna som annars skulle falla åt sidan för mer konkret fakta. Intervjuerna bjuder på
mycket information som kan ses som trivial men som i sammanhanget, med detta perspektiv,

får ett betydande innehåll.

Dramatisering. Kulturella brytpunkter klargör vilka regler som gäller och vad som menas

med ord och handlingar. Kriser minskar toleransen, ger tydligare distinktioner mellan parterna

och avslöjar kulturell rangordning. Konflikter gestaltar skillnader i perspektiv. Avvikelser och
normbrott liksom uppfattningar om vad som är avvikelser och normbrott kan användas för se

skillnader i utgångspunkt och ge en bild av tolkningsföreträden. Kulturmöten kan ses som

minsta gemensamma nämnare eller öppen kamp om makten över det rätta perspektivet.5 I och
med att ”makten” på Huset förskjutits från de aktiva till de anställda ger detta perspektiv en

möjlighet att söka information även i det som inte kommer ur intervjuerna som ren fakta.
Fantasi och mönster kan ge relevant information om strukturförändringar, samtidigt som

uttalade konflikter kan visa de berörda parternas ståndpunkter både i frågan om positionering,

aktivitet, maktförhållanden och strukturering.

Experimenterande. Författaren bör försöka att sätta sig in i den andres situation, känslor

och förnimmelser.6  Som tidigare aktiv i verksamheten har författaren till denna uppsats

kunskaper om, och känslor av hur det var att befinna sig mitt i ett skeende som det som
studeras. Samtidigt som detta gör att ett ”underifrån”-perspektiv är givet att utgå ifrån, tvingas

författaren kliva in i rollen som ansvarig/anställd vilket förhoppningsvis breddar vyn och ger
en bättre verklighetsbeskrivning.

                                                  
4 Ehn, Billy,/ Löfgren, Orvar (2001) Kulturanalyser, Malmö: Gleerup s. 157
5 ibid s. 158
6 ibid s. 160
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Väntan innebär att författaren bör låta materialet få tid att hjälpa honom genom att läggas åt

sidan under perioder för att återkomma till det och genom det kunna se det som inte står i

fokus och att kunna vidga synfältet.7 Som alltid är det önskvärt att få den tid som behövs för
att bedriva forskning, samtidigt ramas processen in av den tidsplan utbildningen har vilket i

det här fallet innebar två terminer, men undantag för andra inplanerade och schemalagda

aktiviteter. Det gör att uppsatsen får tid att ligga, och att författaren får möjlighet att
sysselsätta sig med andra aktiviteter som i sin tur gör att materialet kan betraktas ”på nytt” ett

par gånger under processen. Hade tiden för materialinhämtning och sammanställande av

uppsatsen istället varit förlagd till en kortare sammanhängande period skulle det inte funnits
tid för reflektion under processens gång, något som troligen inneburit en mindre

genomarbetad text.

Dessa perspektiv bör ses som just verktyg för att nå information och kommer inte att

återknytas till i uppsatsen. Inte heller bör de ses som teoretiska utgångspunkter. De redovisas
för att ge dig som läsare en förståelse för hur arbetet genomförts.

Tidigare studier

För att kunna jämföra det insamlade materialet används bland annat begreppet ”Den

avsiktliga inkluderingens och den oavsiktliga exkluderingens logik” som presenteras i

uppsatsen Tekannan av Charlotte Lebeda och Mats Trondman.  De menar att intentionerna för
kulturskapande institutioner, hur goda de än må vara, kan utestänga lika väl som välkomna

den tänkta publiken. En plats för alla kan lika gärna bli en plats för ett fåtal ”utvalda”. De
redovisar och diskuterar fallet när kommunen i Öby valde att lägga ned den kommunala

fritidsgården och discot för att istället skapa ett ungdomens hus. Kommunen överlät

konstruktionen av huset till ungdomarna som snabbt ordnade kultur för kulturintresserade
vilket medförde att de som ”hängt” på fritidsgården, högstadium och underklass, inte kände

sig välkomna i huset. Det blev ett tillhåll för de redan privilegierade, för medelklassungdomar
som kunde formulera önskemål och för vilka personal och organisation anpassades. Inte heller

invandrarungdomarna gick till Huset då det var för ”de där hippisarna” och inte för dem.8

Begreppet kan tillämpas i analysen av Husets verksamhet och belysa problematiken i den
                                                  
7 Ehn, Billy / Löfgren, Orvar (2001) Kulturanalyser, Malmö: Gleerup s.163
8 Lebeda, Charlotte / Trondman, Mats (2001)  ”Tekannan” från fritidsgård till Ungdomens
Hus, Växjö: Centrum för kulturforskning, Växjö Universitet
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verksamhet som planeras och genomförs där.

Konstantin Economou beskriver i boken Making Music Work hur ett antal ungdomar
utvecklades som musiker, men också individer på en fritidsgård i Staden (samma stad som

studeras i denna uppsats)  i början av 90-talet. Han skriver mycket om hur musicerandet är en

social process och hur det påverkas av den institutionaliserade miljö fritidsgården utgör.9

Boken har i denna uppsats använts som ”bruksanvisning” eller utgångspunkt för upplägget

innan skrivprocessen kommit igång. Den kommer också, senare i uppsatsen, att användas för
att diskutera delar av innehållet och som parallell litteratur i analysen.

Dick Hebdige skriver i sin bok Subculture – The meaning of style om hur subkulturerna i
England under 70 och 80-talet utvecklades och om hur viktig stilen var för att känna och

förmedla grupptillhörighet. I uppsatsen används Hebdiges resonemang för att visa på hur

Husets estetiska utformning förändrats och hur det påverkat synen på Huset och gemenskapen
i Huset.10

Fornäs resonerar i samarbete med Ulf Lindberg och Ove Sernhede, i boken Under rocken –

musikens roll i tre unga band, om hur rockmusik kan ses som en lek, ett lärande och samtidigt

ett identitetsskapande för många ungdomar. De uttrycker skillnaderna mellan det
institutionaliserande lärande skolan erbjuder och det spontana lärande som kamratgruppen

ger. De menar att det spontana/frivilliga lärandet alltid kräver ett val för att över huvud taget
komma till stånd och de beskriver detta som frivilligt, informellt och öppet till skillnad från

skolans eller institutionens lärande som bygger på tvång och ofta är hierarkiskt uppbyggt.11 I

analysen av de aktivas utsagor är detta viktigt att ta hänsyn till då det skulle kunna innebära en
stor förändring i hur de ser på lärandet av musik i samband med institutionaliseringen.

Play it yourself är en rapport skriven av Johan Fornäs. I den presenterar han sin syn på

musicerandet i rock/pop-form i Sverige under 70, 80 och 90-talet. Han menar at rockmusiken

under den perioden var  en gemensam rörelse för de musicerande att samlas under. Det
spelade inte så stor roll vilken subkulturell tillhörighet man som musiker hade, det fanns ändå
                                                  
9 Economou, Konstantin (1994) Making Music Work, Motala: Kanaltryckeriet
10 Hebdige, Dick (1979) Subculture – The meaning of style  London: Methuen
11 Fornäs, Johan / Lindberg, Ulf / Sernhede, Ove (1989) Under rocken – musikens roll i tre

unga band Stockholm: Stenhag: Symposium: Eslöv: Acupress
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ett engagemang och ett ”gör det själv”-tänkande som en stor del av rockmusikerna och

banden var överens om.12 Detta resonemang är viktigt för uppsatsen då det förklarar både hur
Huset kunde uppkomma och de drivkrafter som var tydligast i starten.

I boken The hidden musicians beskriver Ruth Finnegan framför allt skillnaderna i
musicerande i en engelsk stad på 80-talet. Hon påvisar skillnaderna i musikinlärning och

musikskapande mellan klassisk musikskolning med lärare och elev,  och den frihet från
auktoritet som oftast sammanknippas med att spela i band.13 Studien kan vara missvisande då

den exemplifierar hur det var i England och med största sannolikhet var det annorlunda i

Sverige under perioden, men poängen med att använda hennes text är att kunna förklara
behovet som en replokal för rockmusik fyller i kontrast till det som musikskolor och andra

mer klassiska institutioner erbjuder musikintresserade ungdomar.

Disposition
Inledningsvis presenteras de intervjuade för att du som läsare ska kunna få en bild av deras

historia och deras funktion i uppsatsen.

För att göra uppsatsen så strukturerad som möjligt följer ett avsnitt om Husets historia vilket

samtidigt ger en bild av Husets position som kulturinrättning under den tid Huset funnits från
idé till realitet. En presentation av musikrörelsen i staden ger samtidigt en inblick i varför

Huset kom till.

Vidare delas uppsatsen in i två delar. Del ett läggs upp tematiskt med avsnitt som utifrån

intervjuerna behandlar olika kulturella och sociala aspekter på Huset och ger en kontrastrik
bild av aktiviteten i Huset och där med utvecklingen av verksamheten. Del två använder den

informationen och analyserar den utifrån vad som kan ses som mer specifika aspekter med
tydligare inslag av referenser ifrån tidigare forskning.  Där det krävs kommer del ett ha en del

analys i sig och del två en del beskrivningar varför det inte går att dela deras funktioner i

uppsatsen med tydliga gränser. Förhoppningen är att detta ger en mer intressant och läsbar
text som kan utgå från vad som faktiskt tas upp i intervjuerna snarare än att hålla sig till
                                                  
12 Fornäs, Johan (1992) Play it yourself – Swedish music in movement Stockholm: Univ, JMK
13 Finnegan, Ruth (1989) The hidden musicians – musicmaking in an English town

Cambridge; Cambridge University Press
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strikta akademiska textformer.

Då lokalerna, och framför allt i samband med ombyggnaden, spelar stor roll för

sammanhanget i uppsatsen bifogas både ritningar och bilder som illustrerar förändringarna i

Huset. De återfinns i bilagorna i slutet av uppsatsen.

Avslutningsvis knyts den inhämtade informationen ihop och diskuteras för att tas till en mer
abstrakt nivå med förhoppningen att på så sätt kopplas till samhället och kulturutövandet i ett

större perspektiv.

Förkortningslista

SF – Stora musikföreningen med flera hundra medlemmar, verksam mellan 1980 och 2000.
PF – Parallellföreningen som arbetade jämte Stora musikföreningen och som hade en

tydligare inriktning på punk- och hardcore-arrangemang.

MF – Musikföretaget som uppkom i samband med att Stora musikföreningen fick en nedgång
i aktivitet och som senare tog över arrangemangen i Huset.

NF – Nya föreningen som tog över föreningsverksamheten i Huset då Musikföretaget

upplöste sin verksamhet kring år 2001.

Förklaringar

Hardcore, straight edge och punk är inriktningar inom subkulturer. Det finns ingen anledning

att göra en djupare analys av dessa då det troligen inte spelat någon roll vilken subkultur som
varit mest aktiv i Huset. Det subkulturella speglar i texten istället en gemenskap och

samhörighet som kanske medför starkare band mellan de aktiva och under perioder mellan de

aktiva och personalen.

Med musikscen menas den arena som de aktiva rör sig på och som går att presentera för

andra. Exempelvis tillhör närliggande genrer inom samma stad en lokal punkscen eller
hårdrocksscen. Dessa går att utöka både geografisk och genremässigt så att man kan tala om

en nationell eller internationell undergroundscen.
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De intervjuade

De aktiva.

25-åringen började intressera sig för musik som liten med musikteater och piano och har

sedan drygt tre år spelat musik med sång och gitarr. Hon spelade på lite fester och fick positiv
respons vilket gjorde att hon ville utveckla sitt egna komponerande. Nu spelar hon sedan två

år tillbaka, tillsammans med tre andra musiker, i en av de bestyckade lokalerna på Huset.

30-åringen började spela musik som 13-åring, 1988. Han gick då i årskurs sju och spelade

på en fritidsgård . Han spelar nu i en av replokalerna på Husets  ovanvåning och har varit där

sedan mitten av 90-talet. När 30-åringen kom till Huset var hardcore-scenen stor i Staden och

han var en del av den. Det var mycket aktivitet på Huset och även om 30-åringen inte själv
arrangerade spelningar så kände han ändå att han var delaktig i hur Huset utvecklades och att

alla som var verksamma under den perioden drog sitt strå till stacken.

40-åringen har spelat musik sedan slutet av 70-talet och sedan mitten av 80-talet har han

varit på Huset, han var alltså med i startskedet av verksamheten på Huset. Även om 40-

åringen var med tidigt så har han aldrig varit speciellt aktiv i organiseringen eller
uppbyggnaden av Huset.

De ansvariga.

Fältarbetaren arbetade 1982 på ungdomsbyrån och hade dessförinnan arbetat på

ungdomsgård.  Han ledde ”innerstadsprojektet” som gick ut på att finna aktiviteter för

ungdomar på helgerna. Det var mycket ungdomar i rörelse i Stadens centrum på helgerna och
med det mycket alkohol, vilket i sin tur ledde till en del problem. På ungdomsbyrån arbetade

han med olika drogprojekt och i samband med det upptäcktes att det fanns väldigt många

musikintresserade ungdomar i Staden. Det kom förfrågningar om replokaler, och då det rörde
sig om en stor mängd ungdomar med ett uttalat fritidsintresse drevs frågan om ett

replokalshus alternativt ett ungdomshus vidare.
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Fritidskonsulenten efterträdde Fältarbetaren. 1989 började han på Fritidsförvaltningen

och arbetade där fram till kommunens omorganisation 1992. Hans titel var fritidskonsulent

med ansvar för cityverksamheten. Det handlade egentligen om drog- och brottsförebyggande
verksamhet riktad mot ungdomar i city. Arbetet skulle utmynna i verksamheter för att få

ungarna på stan att göra annat än ”jävelstyg”.

Kommunens ansvarige är ansvarig för ungdomsverksamheten på Kultur och

fritidsnämnden idag och började arbeta med Huset 1999 i samband med en stor ombyggnad

och renovering av Huset. Hon var också med och utformade det andra kulturhuset i Staden

som har en tydligare fritidsgårdsprägel än Huset. I det kulturhuset har teater blivit lite av det
musiken är på Huset

Husansvarige började arbeta på Huset 1985 och blev handplockad av Fältarbetaren för att

sköta om Huset och försöka skapa en fungerande verksamhet. Husansvarige var en del av SF,

den musikförening som till stor del drev fram skapandet av replokalerna i Huset.
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DEL ETT

Huset och musikverksamheten i Staden ur ett historiskt perspektiv
I Staden startade1980 en rockförening14 (fortsättningsvis SF – Stora Föreningen) som arbetade
för musikintresserade med att anordna arrangemang i form av konserter och att driva frågor

som rörde rockmusik och musicerande. SF fanns och var aktiva fram till mitten av 90-talet.

SF hade ett stort medlemsantal och då antalet band ökade i början av 80-talet drevs frågan om
replokaler. Det anordnades konserter i SF:s regi på flera ställen runt om i Staden. På ett av

ställena ordnades det två replokaler som inte på långt när fyllde det behov som fanns. Många
band repade i källare, på fritidsgårdar och hemma hos de aktiva, vilket gjorde att det till slut

blev en akut fråga att få fram replokaler.

40-åringen berättar att han spelade live för första gången 1979. Det var uteslutande

fritidsgårdspelningar som gällde då.  De repade tillsammans med ett par andra band på

fritidsgården, men där fanns ingen riktig replokal utan de fick låna ett källarutrymme för
förvaring av sin utrustning och använda den stora lokalen på ovanvåningen som replokal på

helgerna vilket medförde en hel del bärande av utrustning innan repningen kunde komma
igång. Utöver det repade 40-åringen hos en kompis i början men kom tillbaka till att repa på

fritidsgårdarna med jämna mellanrum.

Runt 1981 byggdes en ny busscentral i Staden vilket gjorde att den gamla stod tom, och där

skapades ett par replokaler med Kommunens hjälp, enligt 40-åringen. Där anordnades också
inofficiella konserter som polisen varje gång avbröt. Det var inte en permanent lösning då

huset skulle rivas, replokalerna inte närmelsevis täckte efterfrågan och det inte heller gick att

förvara sin utrustning i lokalen.

Enligt Fältarbetaren uppgick antalet band i mitten av 80-talet till närmare 450 stycken och om
man räknar med att det är fyra personer i varje band slutar summan på 1800 aktiva

rockmusiker vilket kan anses som en i sammanhanget stor intressegrupp. Efter påtryckningar

på Kommunen från SF och de aktiva musikerna började Kommunen leta efter en lämplig
lokal, men ingen av lokalerna som hittades kunde garanteras under en längre tid varför
                                                  
14 http://www.geocities.com/SunsetStrip/3671/rdhome.htm 040315
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sökandet fortsatte och till slut fann man Huset. Då lokalerna stod tomma bestämdes det att

Huset skulle göras om till replokaler.

I december 1983 stod det alltså klart att Huset skulle få nyttjas av SF under kontroll av

kommunen under vissa förutsättningar. Fältarbetaren berättar att SF som då var en av
Sveriges största musikföreningar fick budet att de själva skulle stå för upprustningen och

ombyggnaden av Huset, medan kommunen stod för byggnaden, men det var ett bud som SF
inte kunde gå med på. Detta beroende på att det i princip var ett tomt våningsplan på ett antal

hundra kvadratmeter som de inte kunde bygga om med de resurser som fanns i föreningen.

Efter många möten med kommunen ordnades det så att ombyggnationen blev ett
arbetslöshetsprojekt. Lokalerna blev rustade så att det fanns ett antal tomma rum med

indragen el och sen var det upp till banden som hyrde lokalen att själva måla och

iordningställa resten. I ett första steg rörde det sig alltså om ett rock-hotell där band fick hyra
in sig och om SF som fick möjlighet att flytta sin konsertverksamhet från sporadiska tillhåll

till Huset. Därför lämnades en del av lokalen öppen så att konserter skulle kunna arrangeras.
På tredje våningen, som inte infattades i upprustningen, fick ett antal konstnärer möjligheten

att bedriva verksamhet och gör så än idag. Det arrangemanget uppskattades, enligt

Fältarbetaren, av både SF och konstnärerna.  På källarplan var det ett privat företag som hade
sina lokaler.

Enligt Fältarbetaren var det primära målet med Huset att erbjuda replokaler, men då det kunde

arrangeras konserter i lokalerna blev det en mötesplats för musikintresserade och SF tilläts

driva Huset efter egen förmåga. Ett fik inrättades för att erbjuda konsertbesökare och de
aktiva en mötesplats utanför replokalerna. SF skulle arbeta självständigt men få support och

stöd av kommunen om de fick problem.  Det fanns många människor inom kommunen som
var engagerade i att få en fungerande verksamhet och även på politisk nivå såg man positivt

på Huset. Fältarbetaren menar att många goda krafter samarbetade vilket gjorde motståndet

litet.

Studieförbundet fanns redan tidigt med i periferin, säger Fritidskonsulenten. Många band
använde sig av studiecirklar för att finansiera lokalhyran, och på många fritidsgårdar fanns

musikverksamhet vilket senare ledde till ett samarbete mellan fritidsgårdarna,

Studieförbundet, kommunen och SF i form av en rocktävling som arrangerades på
fritidsgårdarna med final på Huset. Det gjorde att många ungdomar engagerade sig i att spela
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i, eller gå på, de konserter som rocktävlingen erbjöd och flera positiva effekter kom ur detta.

Band bildades och fick möjlighet att visa upp sig på andra ställen än den lokala fritidsgården,
alla konserter drog en bred och engagerad publik, fritidsgårdarnas aktivitet ökade, det blev

enligt polisen lugnare i centrum och kommunen kunde göra allt detta till en väldigt liten

kostnad.

Det fanns under uppbyggnaden av Huset inga konkreta målbeskrivningar för verksamheten,
vilket Fritidskonsulenten menar var en anledning till att det hela blev så lyckat. Ungdomarna

fick i mångt och mycket bestämma själva över hur utvecklingen av verksamheten skulle gå

till. Om Fältarbetaren i Husets begynnelse hade bestämt att Huset skulle erbjuda ett antal
förutbestämda aktiviteter och styrt verksamheten så tror Fritidskonsulenten det hade blivit ett

annat, mindre positivt, utfall. Då hade SF inte engagerat sig på samma sätt. Som det blev hade

SF i princip fria händer att förvalta Huset och påverka utbudet och aktiviteten.

Det hade varit problem med förstörelse och SF hade inte fått driften att fungera
tillfredställande under det första år som Huset varit i drift. SF fanns på plats i lokalen bara en

timma i veckan för kontraksskrivande etc. De hade ett litet kontor med möjlighet att köpa en

läsk eller värma en korv, mer än så var det inte. Eftersom de aktiva aldrig kom i närmare
kontakt med SF blev det inte som man tänkt sig. Det höll inte i längden utan Husansvarige

anställdes för att dels ta hand om lokalerna som vaktmästare och dels på något sätt styra upp
verksamheten efter egen förmåga. Husansvarige började arbeta på ungdomslag då någon

riktig anställning inte kunde erbjudas honom. SF var ansvariga för Husansvariges

ungdomsplatts då. Det gjorde enligt Husansvarige att han fick mycket mer tid att engagera sig
än vad han haft innan då han arbetade och fick engagera sig på fritiden.

PF (parallellföreningen), den inofficiella musikförening som Husansvarige var med i och drev

parallellt med SF, ordnade spelningar på en liten provisorisk scen i biljardutrymmet utanför

replokalerna på Huset med stor framgång. Det rörde sig i mångt och mycket om
punkkonserter vilket gav Huset en stämpel. Det ”vallfärdade” konsertbesökare från ett område

som sträckte sig från södra småland till Stockholm för de visste att det var spelningar varje
torsdag och lördag. Vilka som spelade var mindre intressant än att komma samman och träffa

andra likasinnade. Husansvarige berättar att konserterna på ”lilla scenen” drog så mycket folk

att det till slut blev ohållbart. Vid ett tillfälle var så många som 180 personer i det lilla
utrymmet plus bandet som spelade. Husansvarige och SF ville fortsätta utveckla
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konsertverksamheten på Huset så de byggde en stor permanent scen i hörnet av det stora

utrymmet intill replokalerna och ett kök med café ordnades i den gamla toalett-delen som låg
intill den stora lokalen. Detta gjorde att spelningar kunde ordnas enklare och man behövde

inte längre boka lokaler utanför Huset.

Budgeten som Huset (Husansvarige) hade från kommunen för ordnande av arrangemang låg

på max 50000:-/år och oftast mindre, vilket var väldigt lite pengar enligt Fritidskonsulenten.
Han beskriver Husansvarige som en mästare på att få ekonomin att fungera. Gick inte stora

riskabla arrangemang ihop så ordnades små spelningar som gjorde att det löste sig.

Studieförbundet arbetade parallellt med Huset under flera år med ett eget musikhus 1998 tog

Studieförbundet över driften av Huset och i samband med det släppte de verksamheten på det

egna musikhuset. De som arbetade i Huset sedan gammalt flyttades över till Studieförbundet
och det placerades en extra personal med ansvar för folkbildningen på länsnivå i lokalen.

Samtidigt som det innebar en förändring i hur organisationen Huset kunde arbeta så fick
Huset ett lyft i form av en väletablerad organisation med brett utbud och stora resurser.

Byggnaden
Idag finns det 25 obestyckade replokaler i Huset. De är ligger alla på våning två som idag

enbart innehåller replokaler och toaletter. De bestyckade replokalerna, 2 stycken, ligger på
bottenvåningen i samma del av Huset som kontoren. Förutom replokalerna finns på

bottenvåningen två kontor för Studieförbundets personal som idag uppgår till tre administrativ

personal samt en tekniker och ett par beredskapsarbetare. Teknikern har ett utrymme som
inhyser förråd och verkstad. Musikföreningen har ett kontor och även Stadens hockey-

supporterklubb. Dessa utrymmen är belägna på ena sidan av bottenvåningen. Den andra sidan
hyser ett Café och en konsertlokal samt toaletter, loger och garderob. En smal hall/gång

skiljer de båda sidorna åt.15

Från början 1983-1999 fanns verksamheten enbart på andra våningen, bottenvåningen

tillhörde ett par privata företag. Då var replokalerna, konsertlokalen, kontoret och fiket

                                                  
15 Ritning finns bland bilagorna i slutet av uppsatsen, (ritning 2)
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belägna invid varandra. Den lilla scenen, som det refereras till utförligare senare i uppsatsen,

var belägen utanför replokalerna i motsatta ändan av våningen,16

Husets läge är något 40-åringen poängterar som väldigt viktigt. Nära stan, men ändå så att det

inte stör. Huset ligger i ett fabriksområde precis bakom recesentrum i Staden, och visst hörs
det om det är konserter eller om folk repar med öppna fönster, vilket i och för sig är förbjudet,

men det stör inte omkringliggande fastigheter.

Kulturskapande och vikten av att hitta likasinnade
30-åringen började spela musik som 13-åring, 1988. Han gick då i sjuan och spelade på en
fritidsgård i en av Stadens förorter. Han berättar att en klasskamrat lärde honom spela 4-

delstakt på knäna och det gjorde att han ville lära sig spela trummor på riktigt. Tillsammans
med ungdomar från fritidsgården började han spela i en grupp, och de tragglade ”de där

låtarna som man ska lära sig i början” tillsammans med en person ur personalen. Att lära sig

spela och bli bättre var då drivkraften för 30-åringen.  Det fanns ett mål att kunna spela som
idolerna, även om inte det målet var tydligt utan mer abstrakt. De spelade tillsammans med

ledaren i en och en halv timma per vecka, vilket 30-åringen menar är alldeles för lite för att

kunna bli bra.

De spelade på ungdomsgården tills 30-åringen började gymnasiet. Han gick på en yrkesskola
som delade lokaler med Studieförbundets dåvarande replokalsverksamhet, Där gick även en

av de medlemmar han spelat med under grundskoletiden och han i sin tur träffade en

klasskompis som också spelade musik. De repade då på fritidsgården och på ännu en
fritidsgården en bit utanför staden för att på så sätt få fler övningstimmar per vecka, men efter

ett tag fick bandet en replokal hos Studieförbundet och kunde därmed utöka sitt spelande.
Samtidigt som replokalen hos Studieförbundet gav en frihet krävde den mycket av bandet. De

skulle nu själva stå för utrustning och det fanns ingen intern hjälp att få vad gällde att lära sig

spela. På fritidsgårdarna fanns bestyckade lokaler, vilket gjorde att de inte hade annat att
tänka på än just musicerandet. Ytterligare två medlemmar togs in i bandet, vilket gjorde att de

nu var fem, två på gitarr, en på bas, en på sång och 30-åringen på trummor.

                                                  
16 Ritning finns bland bilagorna i slutet av uppsatsen, (ritning 1)
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Vid den här tiden, i början av 90-talet, kände 30-åringen och bandet att de ville satsa mer

seriöst på att utvecklas som band, att producera eget material, och att bli bra, vilket gjorde att
de utökade repningarna till att omfatta tre till fyra gånger per vecka. Tre dagar i veckan

gånger tre timmar per repning gjorde att de blev riktigt duktiga efter en tid.  Vad gällde

spelningar så betraktade de sig fortfarande som för dåliga och medverkade bara på ett par
fritidsgårdsspelningar för att få känslan av att stå på scenen. Drivkraften var fortfarande att bli

bättre på att spela.

30-åringen menar att lokalen i sig inte spelar så stor roll för musikproduktionen. Det som

verkar spela roll är hur replokalen uppfattas av de som är aktiva. Att höra till en intresserad
umgängeskrets är vad som skiljer fritidsgårdsspelandet mot spelandet på Huset. Att

aktiviteten dessutom var så stor på Huset gjorde att 30-åringen och bandet verkligen ville dit

för att på så sätt bli en del av något större. Både på fritidsgården och på Studieförbundets
lokal var det varje band för sig självt och det fanns ingen egentlig gemenskap utanför bandet.

I Huset var det helt annorlunda då MF (musikföretaget), som uppstod i samband med att
punk- hardcore-scenen blev stor och som drevs av två eldsjälar som producerade skivor och

arrangerade väldigt många spelningar med stora band i samma genre som 30-åringens,

lyckades samla väldigt många ungdomar till ett gemensamt  engagemang. Lokala band fick
alltid spela förband till sina ”idoler” vilket blev en drivkraft både vad gällde att göra bra ifrån

sig som band men också att se till att scenen höll sig levande. Engagemanget  utanför
replokalen blev lika viktigt som det innanför replokalens dörrar. Den mest drivande personen

av eldsjälarna som drev MF producerade alltså förutom konserterna skivor och såg , enligt 30-

åringen, till att Staden blev en del av hardcore-scenen nationellt och internationellt. Det hela
rörde sig om en stor skara ungdomar som på något sätt hörde till Huset i och med att punk-

och hardcore-scenen var det som var Huset på den tiden runt 1995 och fram till 2000.

Att jobba på att få in och igång föreningar är enligt Husansvarige viktigt då Husets personal

inte ska sköta arrangemangen utan det ligger på föreningarna att göra detta. Detta för att inte
skapa konkurrens mellan personalen och de aktiva. Dessutom är det nödvändigt att finna och

hjälpa de potentiella eldsjälar som behövs för att det ska fungera, enligt Husansvarige. Det är
svårare att få en förening att fungera och agera än att få enskilda individer att ge allt för

musikutbudet om än för en kortare tid. Så var det med Husansvarige och PF, där

Husansvarige och ett fåtal andra var aktiva, och så var det också med MF där en väldigt
drivkraftig person och hans bror var de drivande. Ofta handlar tyvärr medlemskapet i
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föreningen om att komma in gratis på konserterna berättar Husansvarige. Att folk jobbar så

lite som möjligt för att ändå få tillträde är ett problem föreningarna tampas med. De som
agerar så gör det inte för att vara dumma utan de ser inte helheten, menar Husansvarige.

I tjejrummet på bottenplanet, en av två bestyckade lokaler, repar 25-åringen med sitt band två
timmar en gång i veckan. Den lokalen har dedikerats till tjejer som vill spela musik och går

därför under benämningen tjejrummet  25-åringen började intressera sig för musik som liten
med musikteater och piano och har sedan drygt tre år spelat musik med sång och gitarr. Hon

spelade på lite fester och fick positiv respons vilket gjorde att hon ville utveckla sitt egna

komponerande. Nu skriver hon enbart egen musik som hon spelar tillsammans med ett par
musiker i ett band. Stilen kanske kan kallas folkrock/visor i Tracy Chapman-stil. Innehållet i

25-åringens texter är feministiska och vänsterorienterat politiska vilket delvis vållade problem

när det gällde att få ihop musiker som ställde upp på värdegrunden. Hon fann i alla fall ett
gäng som hon spelar med idag i Huset. De har varit där i två år nu, sedan de växte ur 25-

åringens lägenhet där de först repade. Anledningen till att de valde Huset var den information
de fått av Studieförbundets och Husets hemsidor på internet. 25-åringen påpekar att hon nog

visste att man kunde repa i Huset innan hon visste att det var Studieförbundet som var

verksamma där, och att hon påminner sig om att hon hade bekanta som kände till Huset. Det
verkar dock inte vara den kontaktväg hon valde utan hon förlitade sig på kontakten hon fick

med Studieförbundet från deras webb-site. Påpekas bör att 25-åringen inte ursprungligen är
från Staden utan flyttade hit i samband med att hon skulle studera på universitetet.

Första kontakten med Huset gav henne en känsla av att det inte var ett särskilt trevligt ställe.
Jargongen var tuff och där var en väldigt grabbig stämning, vilket gjorde att hon inte kände

sig omedelbart välkommen. Detta har förändrats lite då de repat där en längre tid och hunnit
etablera sig och hunnit visa att de inte tänker flytta därifrån. En av killarna i personalen som

arbetar kväll varje gång 25-åringen och bandet repar är nu väldigt trevlig och hjälpsam.

Annars känner 25-åringen att stämningen inte är inbjudande för henne. Personalen bjuder inte
på sig själva och lämnar inga leenden, vilket skapar en barriär. Studieförbundets representant i

Huset har varit hjälpsam hela tiden via mail, men de har inte haft särskilt mycket fysisk
kontakt med honom.

Två timmar i veckan verkar vara den frekvens som Huset erbjuder de som spelar i de
bestyckade lokalerna, men det går tydligtvis att tänja på reglerna lite och utnyttja den tid som
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inte finns inbokad av någon annan. Det har gjort att 25-åringens band inför spelningar kunnat

repa två gånger i veckan och lite längre tid varje gång, vilket är jätteskönt enligt 25-åringen
som samtidigt påpekar att det inte skulle fungera att repa så mycket för jämnan. Hennes

bandmedlemmar bor i närbelägna städer, vilket gör att det blir mycket resor som kostar

pengar och tar tid. Det gör också att de inte sökt sig till en ”egen” lokal på övervåningen. Hon
känner att de helt enkelt inte skulle kunna utnyttja den fullt ut.

Studieförbundet har en portabel inspelningsutrustning (porta) som banden i de bestyckade

lokalerna får låna för att på så sätt kunna göra enklare inspelningar av sitt material. 25-åringen

berättar att de ska låna utrustningen snart, men är orolig över hur de ska klara av det
tidsmässigt på de två timmar de har till förfogande. Om personalen är där någon helg har de

fått löfte om att få låna portan hela helgen, men det beror alltså på personalen. Det här

problemet har inte de som repar i egna lokaler. De får istället hyra portan i tre dagar för fem
hundra kronor. 25-åringen har känslan av att de stör personalen när de frågar om utrustning

eller liknande men att de inte uttryckligen sagt att de känner sig störda.  Att sköta en porta är
inte helt enkelt vilket komplicerar det hela när hon har känslan av att personalen blir störda av

hennes frågor.

Verksamheten idag
Huset idag erbjuder närmare 70 band möjligheten att repa i Husets replokaler varav två är
bestyckade med utrustning i form av trumset, gitarrförstärkare, basförstärkare, instrument och

en liten PA-anläggning för sång, där uppskattningsvis 15 band repar. I de övriga replokalerna

förväntas banden själva stå för all utrustning och ombesörja inredningen, städningen och
mindre skötsel av lokalen

Det anordnas i snitt 60 till 100 konserter årligen i Huset, idag mest med mindre band men

några gånger årligen kommer även mer kända nationella och internationella band till Huset.

Tre personer arbetar med driften av Huset och en person med folkbildning, dessutom finns ett

antal praktikanter som är där under kortare tidsbegränsade perioder.

Ett projekt för att föra in konst på Huset pågår i samarbete med länskonstnären. I skrivande

stund pågår ett flertal utställningar med olika konstnärer i Cafét. Att skapa konst i samband
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med musik är också ett projekt som planeras berättar Kommunens ansvarige .

Det är enligt Kommunens ansvarige  i snitt två konserter i lokalen varje vecka och i snitt 2,5

band i varje replokal, det är 25 stycken, så det är en enligt henne väldigt aktiv verksamhet.

Det som saknas menar hon är ett starkare engagemang från ungdomarnas sida. De förväntar
sig service och inte att aktivt arbeta för verksamheten, vilket är en tydlig skillnad mot hur det

var där förr.

Kommunen försöker inte producera artister genom verksamheten. Dels har de ingen

ekonomisk budget som tillåter detta och dels är det inte målet med verksamheten säger hon .
Huset ska i stället erbjuda kultur, men på ett bredare sätt än musikskolan och fritidsgårdarna.

Husets personal ska kunna bistå med professionell hjälp både för de aktiva i Huset men också

för fritidsgårdar som behöver hjälp med sin musikverksamhet. Den resursen utnyttjas tyvärr
inte i någon större utsträckning.

Huset hyrs även ut till allt från företagsevenemang till privata fester. 40-åringen poängterar att

Studieförbundet faktiskt driver den här verksamheten med vinstintresse och att det avspeglar

sig på vad som händer i Huset. Det har varit en hel del arrangemang som har haft väldigt lite
med musik att göra, vilket han menar både är positivt och negativt. Det är enligt honom bra att

det kommer in pengar till verksamheten för det gagnar banden i det långa loppet, men
samtidigt avspeglar sig sådana arrangemang på känslan för Huset. Om banden dessutom tar

verksamheten för självklar och inte är involverade i driften kan det vara väldigt svårt att skapa

en enad front om vindarna skulle vända och Huset åter igen skulle hotas av nedläggning. Att
Huset idag bjuder ut lokalen till företag och annan verksamhet ser Fritidskonsulenten som en

risk då ”vuxen-aktiviteter” stjäl tid och utrymme från den ideella ungdomsaktiviteten.

En organisation i förändring
Inledningsvis drevs alltså Huset av SF som organiserades i föreningsform med

medlemsmöten, styrelse och ordförande. Alla medlemmar hade rösträtt och besluten skulle
utföras efter bästa förmåga. SF var inte på plats i Huset mer än tre timmar en kväll i veckan,

vilket gjorde att banden hade relativt lite kontakt med föreningen, såvida de inte var aktiva
medlemmar.
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40-åringen kommer ihåg när Husansvarige började arbeta i Huset och berättar att
verksamheten och lokalerna då strukturerades upp sakta men säkert. Däremot var han inte så

säker på vilka som arbetade mer än Husansvarige och det var en allmän känsla. Det var svårt

att veta vem man skulle fråga om något behövde fixas. När Husansvarige och senare också en
annan personal blev mer etablerade i Huset kände 40-åringen att många frågetecknen

försvann och det blev enklare att hitta någon att luta sig mot. Samtidigt blev det tydligt att en
institution växte fram. Det ordnades brandsyningar vilket medförda att de ljuddämpande

föremål, så som fallskärmar, mattor och skynken som banden satt upp på tak och väggar var

tvungna att tas bort. Det fick inte var hur ostädat som helst i replokalerna och allmänt kändes
det att det blev mer koll på hur replokalerna utformades. Studieförbundets övertag av driften

förstärkte den känslan och de gjorde sig synliga i Huset på flera sätt. Det lämnades bland

annat information om studiecirklar och erbjudanden om möjligheten att hyra
inspelningsutrustning i replokalerna. Ombyggnationen i slutet av 90-talet gjorde även den att

Husets fysiska utformning förändrades avsevärt. 40-åringen har känslan av att det
byråkratiserades i samband med Studieförbundets intåg i Huset. Det gjordes inventeringar

över aktiviteten i replokalerna och det fanns en känsla av att man försökte föryngra de aktiva i

replokalerna, något som ifrågasattes starkt. Några motiveringar till inventeringarna och de nya
målen med verksamheten presenterades aldrig för de aktiva vilket gjorde att det florerade

rykten och kändes allmänt olustigt under en period hävdar 30-åringen. Det blev aldrig några
större förändringar och 40-åringen och hans band repar på samma vis nu som tidigare.

Husansvariges utveckling från vaktmästare till ansvarig spelar alltså en viktig roll för Husets
utveckling. Husansvarige drev, som beskrivit tidigare, PF parallellt med engagemanget i SF,

vilket skapade en konflikt. PF ordnade spelningar i Huset ett par gånger i veckan och blev
med tiden en mer produktiv förening än SF. Detta gjorde, enligt honom att PF:s medlemmar,

som även var medlemmar i SF, i slutet av 1987 kunde avsätta SF:s styrelse under ett årsmöte

och efter det blev Husansvarige ordförande i SF. Han fick på det sättet makt över hela
organisationen och i och med arbetet på Huset blev han i princip oumbärlig, både för

kommunen och för de musikintresserade. Det var han som var länken till allt som hände på
Huset under en period.

Verksamheten i Huset utvecklades i samband med det och det anordnades fredags- och
lördags-café då det inte var konserter. Det ordnades poesikvällar. För de äldre medlemmarna
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ordnades klubbverksamhet med alkoholförsäljning en gång i månaden vilket det var tvunget

att talas tyst om för att ”den andra delen av Kommunen” inte skulle reagera negativt.
Fritidskonsulenten som då var kommunens representant och ansvarig för verksamheten ville

att Huset skulle fungera bra för alla och tillät inofficiellt alkoholförsäljningen om det sköttes

snyggt. Han överlät ansvaret för detta på Husansvarige.

Husansvarige hade en riktig anställning. En ur personalen var lönebidragsanställd och flera
personer ingick i verksamheten med tidsbegränsade specialanställningar och praktikplatser.

Det gjorde att ”många” kunde vara aktiva utan en stor kostnad. Samtidigt som det fans

personal i Huset påpekar Fritidskonsulenten att det inte alltid var positivt att det fanns många
bidrags- eller specialanställda i Huset. Han tror att det var nyttigare för de enskilda personerna

som fick dessa anställningar än för Huset som organisation. Många av dem var måttligt

aktiva, vilket gav en lite sval karaktär på verksamheten, samtidigt som det tryckte undan en
del potentiella eldsjälar.

Fritidskonsulenten arbetade genom Husansvarige med SF för att styra upp verksamheten och

hålla koll på att reglerna gällande vakter, ålderskontroll och alkohol följdes. Den position

Fritidskonsulenten hade då innebar täta kontakter med polis och socialarbetare. Den kontakt
Fritidskonsulenten hade med Huset var den information han fick genom Husansvarige. Det

hände under perioden en del olustigheter med bråk och förstörelse. Bland annat fanns en
konflikt mellan punkarna som såg Huset som sitt och den skinheadrörelse som växte sig

starkare under slutet av 80-talet. Det innebar att Huset fick stänga under ett par kortare

perioder efter attentat med rökgranater och dylikt, vilket med största sannolikhet skapade en
ännu starkare känsla av att Huset tillhörde en viss skara människor.

Husansvarige började vid denna tid, -92 eller –93, att arbeta som turnéledare för band som

åkte runt i Sverige vilket gjorde att arbetet med SF och Huset hamnade lite vid sidan av.

Kultur och Fritid reagerade på detta men Husansvarige såg inget problem i det då han kände
att han fortfarande gjorde det som han var anställd för. Han slutade som ordförande i SF och

arbetade bara i Huset.

Att Husansvarige och övriga personalen fått en annan position i och med Husets utveckling

och Studieförbundets övertagande tror Fritidskonsulenten kan ha hämmat den spontana
kreativiteten. Det är ett problem när man måste få godkänt för att arrangera spelningar och
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producera kultur. Fritidskonsulenten menar att glädjen försvinner om det blir för styrt och

kontrollerat.

Idag är utvecklingen av en annan karaktär, dels i och med att Studieförbundet ansvarar för

driften, men också för att Kommunen jobbar mer aktivt med verksamheten på Huset.
Husansvarige säger att Kommunens ansvarige  har haft hand om fritidsgårdar så länge att

risken finns att Huset närmar sig den verksamhet som fritidsgårdarna ska stå för. Huset är
ingen fritidsgård och ska inte drivas som en fritidsgård enligt honom. Dessutom är

Husansvarige rädd för att Huset ska bli mer som det andra huset Studieförbundet driver i

staden på beställning av kommunen, med en bred kulturproduktion. Husansvarige vill att
Huset ska producera musik och ha de andra kulturuttrycken som stickspår, inte som delar av

verksamheten. Framtiden är enligt Husansvarige ljus för kulturhusverksamhet, konst,

utbildning, musik, men inte för rock’ n roll på det sätt som Huset drivits hittills. Ett enkelt
kök, alkohol när det behövs och självdrift är inga självklarheter i verksamheten så som den

kommer att se ut. Arrangemang med alkohol en gång i veckan kan enligt Husansvarige
sponsra alkoholfria arrangemang under övriga veckodagar, Konceptet finns i Sverige idag på

Tivoli i Helsingborg, Malmö på Hamburger Stadt och i Lund på Mejeriet. Husansvarige

hoppas på att Kommunen ska mogna och förstå möjligheterna att göra både alkoholfria
arrangemang och inte alkoholfria. Det skulle enligt honom kunna ge Huset en rättvis framtid.

Ett brinnande engagemang och ett sökande efter gemenskap
Redan innan Huset blev verklighet var engagemanget hos de drivande och aktiva stort. Det
hade troligen inte blivit något hus om inte SF hade tryckt på kommunen och drivit frågan.

Att Husansvarige var så engagerad var både ett plus och ett minus enligt Fältarbetaren.

Samtidigt som det inte skulle fungerat utan honom så var man rädd att han skulle finna något

annat arbete, då hela verksamheten i princip stod och föll med honom, vilket gjorde att man
diskuterade om att erbjuda honom en anställning i stället för den beredskapstjänst han hade på

Huset. Samtidigt kan det tänkas att den otrygga anställningsform Husansvarige hade och det
lilla ekonomiska stöd som kommunen erbjöd gjorde att det krävdes egna lösningar på många

problem. Måhända resulterade det i en attityd som lever kvar fortfarande i viss mån, att man

är tvungen att fixa det som behöver fixas för ingen gör det år en. Husansvarige talar mycket
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och varmt om ”do it yourself”-mentaliteten som rådde. Ville man få något gjort så var det

bara att göra det själv. Ingenting gavs gratis mer än en årlig summa från Kommunen för
arrangemang. Detta gjorde att de aktiva i Huset svetsades samman och engagerade sig i

verksamheten. Husansvarige tror att det är en stor skillnad mot idag då de verksamma

förväntar sig service. Samtidigt ger det mer tid och utrymme åt det faktiska musikskapandet.

Fritidskonsulenten talar om problemet med att hämta all information om hur Huset fungerade
från Husansvarige. Idag hade han gjort kvalitetskontroller , men på den tiden tänkte han inte

så. Det ser han som en brist. Han påpekar att en del information säkert fastnade innan den

kom honom tillhanda. I och med att MF startade arrangemang på Huset fick
Fritidskonsulenten en annan kontakt förutom Husansvarige. Det hände mycket i och med

detta enligt Fritidskonsulenten, som samtidigt framhäver vikten av enskilda individer i en

verksamhet som denna. Enligt Fritidskonsulenten hade MF talat om att de var besvikna på
verksamheten och att de ville ha en annan profil på arrangemangen. Fritidskonsulenten

berättar att det var i under samma tid som Husansvarige försvann ifrån SF. Att Husansvarige
också arrangerade konserter i vinstsyfte för sitt eget bolags räkning ändrade säkert

inriktningen på arrangemangen till mer kommersialiserade. Det var tvunget att bli en reaktion

på det enligt Fritidskonsulenten

Runt 1995 blev punk-, hardcore- och straight edge-scenen stor i Sverige och så även i Staden.
Många band i den genren repade på Huset vilket gjorde att 30-åringens band kände ett behov

av att flytta repningarna dit.  I Studieförbundets gamla lokaler hände ingenting i form av

spelningar eller gemenskap, vilket 30-åringen hävdar var den direkta motsatsen mot Huset. I
Huset fanns engagemanget, kreativiteten och de drivande inom punk/hard core-rörelsen. Där

arrangerades spelningar en eller ett par gånger i veckan och där spelade ”alla” som hörde till
scenen. 30-åringen talar mycket om den sammanhållning som fanns på Huset men som

saknades på de andra ställena. Just gemenskapen och allt som hörde till det som låg utanför

det faktiska musiceradent var väldigt viktigt för 30-åringen vid den här tiden. Att hålla sig
ajour med vad som hände på scenen och bli en del av rörelsen hade samma prioritet som

musikskapandet. Att umgås med människor som hade samma värderingar och ett gemensamt
uttryckssätt var enligt 30-åringen nödvändigt för att få bekräftelse och kunna se framåt.

Gemenskapen fanns inte bara på Huset. Den här gruppen människor umgicks även utanför

Huset, åkte på spelningar tillsammans, gick på skivmässor, festade, diskuterade och var
politiskt aktiva.
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I Huset var personalen under perioden 1987-1998 en del av rörelsen på ett eller annat sätt. De
hade gemensamt kontor med eldsjälarna och kontoret var beläget så att det var enkelt att gå in

där och säga hej på vägen till fiket eller replokalen. 30-åringen menar att det också var enkelt

för eldsjälarna att kolla av om det gick att planera in spelningar eller att hålla sig ajour med
den övriga verksamheten då deras skrivbord i princip stod sida vid sida med personalens. 30-

åringen hävdar att Husetpersonalen har väldigt mycket att tacka eldsjälarna för, och att
personalen säkert arrangerade saker men inte alls med det lyckade resultat och med den

publicitet som eldsjälarnas arrangemang gjorde. Husetpersonalen höll med lokalen och

eldsjälarna drev arrangemang, ungefär så vill 30-åringen dela upp verksamheterna i Huset.

I Studieförbundets gamla lokal var det i stället en tydlig uppdelning mellan de som drev stället

och de som var aktiva. Den person som skötte lokalen hade ett kontor lite avsides och den
kontakt 30-åringen och bandet hade med honom var en kontakt mellan en vuxen och ett par

ungdomar. Det var inte på lika villkor som de huserade i lokalerna, vilket var en tydlig
skillnad mot hur Huset drevs. Å andra sidan påminner det rätt mycket om hur Huset drivs

idag.

Gemenskapen med eldsjälarna gjorde att de lokala banden alltid hade en plats som förband till

de stora utländska banden, vilket förstärkte känslan av att man var del av någonting stort.
Man turades helt enkelt om att få agera förband och 30-åringen menar att det inte var någon

rivalitet mellan de lokala banden utan att man gjorde allt för varandra. Även vad det gällde att

spela utanför Staden så organiserade man sig tillsammans. Ofta åkte två eller tre band från
Staden tillsammans och spelade på andra orter eller i andra länder, inte bara för att man hade

så kul tillsammans, utan också för att på något sätt representera Stadens-scenen.
Målen vid den här tiden var för 30-åringens band att förutom att bli bättre få ta del av en

massa saker som att få spela in en skiva, få spela tillsammans med ”dem och dem” och få vara

med på ”den” festivalen. 30-åringen menar att det inte hade varet möjligt utan den drivkraft
som rörelsen och eldsjälarna stod för. Det i sin tur gjorde att fler ville bli delaktiga och att fler

hjälpte till att bygga upp rörelsen.

Som brukligt varar inte uppgången för alltid. Det slutade med att SF upplöstes 1997 eller –98

och efter att MF lade ner verksamheten 2001 stod Huset i stort sett utan musikförening tills
den nuvarande musikföreningen (NM) satte igång den igen med punk-spelningar med i
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huvudsak lokala/nationella band. Punk- hardcore-scenen är inte så stark längre, vare sig i

Staden eller nationellt vilket betyder att det inte händer lika mycket och att inte lika många är
aktiva och engagerade. Idag är fyra föreningar verksamma på Huset. Förutom NM är det en

musikförening som är studentdriven och vill vara ett komplement till den konsertverksamhet

som bedrivs på universitetet, miniföreningen som vill konkurrera med NM och en namnlös
tjej-förening som är nyuppstartad. Dessutom är det ett antal fristående aktörer som förutom

Studieförbundet och gymnasieskolorna ordnar arrangemang.

 Idag är inte heller läget detsamma för 30-åringen och bandet, kanske beroende på att de blivit

äldre och inte behöver den stöttning umgänget i Huset erbjöd eller för att den gemenskapen
inte finns i Huset längre. I vilket fall så känner de sig inte som en del av en rörelse på samma

sätt som de gjorde under 90-talet. Eldsjälarna som var verksamma under 90-talet har klivit åt

sidan, flyttat eller engagerat sig i andra frågor. Gemenskapen finns inte längre i Huset, eller
också gör den det fast 30-åringen och bandet inte är en del av den längre. Fiket har flyttat ner

en våning, kontoren har flyttat längst in i hörnet av bottenvåningen bakom ett antal dörrar,
långt från den faktiska verksamheten vilket gör att man inte automatiskt träffar någon ur

personalen när man är där och repar. 30-åringen och bandet har kontakter i föreningen NM

vilket gör att de fortfarande får spelningar på Huset. Dessutom pekar han på ett par personer,
fristående från musikföreningarna, som arrangerar spelningar och som försöker hålla scenen

vid liv.

Vad gäller kontakten med andra som repar i Huset så berättar 25-åringen att den är näst intill

obefintlig. Man träffar den eller de som repar precis innan eller efter i samma replokal, men
inga andra. Hon tycker det är synd, men vet inte riktigt vad som skulle kunna göras för att öka

gemenskapen eller om det över huvud taget finns något intresse bland banden för detta. Den
tjej som drev igenom tjejrummet har någon form av sammanförande roll vad gäller de band

som repar i rummet. Det är henne man ska vända sig till om man vill repa där och det är hon

som har kontakten med Husetpersonalen vad gäller frågor om rummet. Vid frågan om man
träffar andra band i de gemensamma utrymmena, så som fiket, svarar 25-åringen att det

nästan aldrig är så att man fikar tillsammans med andra utan att man använder fiket bara som
pausrum när man tar en rast från repandet. Fiket har inte den funktionen, det är ingen atmosfär

som inbjuder till gemenskap.  Hon har känslan av att de musicerande i Huset i stället samlas i

sin musikgrupp, och att den enda gemenskap grupperna har sinsemellan är att de huserar i
samma byggnad. Detta har till följd att 25-åringen har väldigt dålig koll på vad som händer i
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Huset och vilka som jobbar, repar eller är aktiva där. Hon känner att det beror både på hennes

oengagemang och på att planerade verksamheter inte korresponderas på ett sätt som gör dem
tillgängliga för de aktiva i Huset. Diskussioner har förts med tjejen som är engagerad i

tjejrummet om att ordna interna spelningar för dem som repar i de bestyckade lokalerna och

så vidare, men 25-åringen tror det är ett problem att få pengar till sådant och att få det
utrymmet. Hon pekar på tjejen, som en ny eldsjäl, som är aktiv både i Huset och i politiskt

feministiska rörelser. 25-åringen tror att hon tyvärr inte fångas upp av veteranerna på Huset
utan får agera som ett mellanting mellan anställd och utomstående. Hon har dessutom dålig

uppbackning av de aktiva i Huset vilket säkert gör förändringar ännu svårare.

25-åringen berättar att det inte organiseras några aktiviteter på Huset som de känner sig

delaktiga i. De har varit med och spelat på Husetfestivalen, en årlig festival som hålls på

parkeringen utanför Huset, en gång men att de bemöttes så illa att hon inte vill göra det igen.
Det finns också enligt henne en praktikant som vill försöka göra någon forma av spelning för

tjejband men mer än så vet hon inte. Hon tror att det förväntas av banden att ta egna initiativ
till arrangemang, men att så väldigt sällan görs.  Rockföreningarna är inte heller på banden

och försöker hjälpa utan det är upp till banden att söka upp föreningarna. 25-åringen känner

inte att det finns någon förening som är intresserad av hennes musik, NM är mer för hård
punk/metall/hard core och hon känner sig inte delaktig i den scenen. Förövrigt känner hon inte

till fler föreningar som är verksamma i Huset.

40-åringen var till skillnad mot 30-åringen aldrig aktiv i föreningsverksamheten eller någon

rörelse, men han var medlem i SF. Han var kompis med de aktiva och ledande gestalterna
vilket gjorde att han hade god insyn i vad som försegick och fick ganska snabbt möjlighet att

få replokal i Huset när Huset blev till.  De flesta som blev aktiva i Huset kände eller kände till
varandra, men 40-åringen kan inte påminna sig att det var en stark gemenskap i Huset eller

intensivt umgänge banden emellan, inte förrän fiket blev till i alla fall. Det fanns en känsla av

samhörighet, men han vill inte gå så långt som att kalla det en rörelse. Det enda gemensamma
utrymmet i början var ett kontor där man kunde köpa läsk och då eventuellt träffade på andra

band. Bildandet av PF gjorde att konserter arrangerades på den lilla scenen. Det fanns ingen
yttre organisation som engagerade sig mer än Studieförbundet som erbjöd studiecirklar,

annars var det SF som hade hand om driften på uppdrag av Kommunen, så minns 40-åringen

det.
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På frågan om service kontra eget engagemang svarar 40-åringen att han inte längtar tillbaka

till hur det var på fritidsgårdarna när han började, och undrar samtidigt om det över huvud
taget arrangeras spelningar på fritidsgårdar idag bortsett från rocktävlingen. Han tror inte att

det är lika enkelt att ordna spelningar på Huset heller idag beroende på att nya band förväntas

agera genom musikföreningarna eller Studieförbundet. Rockens revoltanda går enligt honom
ut på att ta saken i egna händer och göra något själv, Nu är det istället ”farbröder” i

medelåldern som bidrar med studiecirkelmaterial och den ordningen ser 40-åringen inte som
lockande.  Samtidigt tror han det är oundvikligt för att inte hamna i det introverta som var och

som enda vägen för att få verksamheten att växa.  Eldsjälar talar även 40-åringen om, och han

påminner sig att det fanns eldsjälar eller har funnits nästan hela tiden, men att de idag inte har
en lika tydlig funktion.  40-åringen var inte en del av hardcore-scenen utan kunde betrakta den

utifrån. Han har en känsla av att hela perioden mellan 1994 och 2000 då hardcore-scenen

frodades i Staden var en enda stor samling eldsjälar som arbetade tillsammans. Det gjorde
Huset väldigt levande under en lång period, vilket är en skillnad mot idag när de som är

verksamma i Huset också är anställda för att vara där.  Efter en stunds eftertänksamhet
berättar 40-åringen att han faktiskt inte vet vilka arbetsuppgifter de som arbetar på Huset har,

vilket är något han verkar störas av.  De administrerar Huset med allt vad det innebär, säger

han,  och ger exempel men kan inte specificera det mer än så.

Husansvarige hävdar att det inte är några problem att vara kreativ och utnyttja ”do it
yourself”-andan i Huset idag. Han känner inte att han eller organisationen på något sätt

bromsar de aktiva, snarare tvärt om. Skillnaden mot när han och SF startade är att den de hade

hjälp av inte fanns i Huset. Dessutom var det enligt honom mer arbete för att få något att
fungera då. Det behövdes ordnas mixerbord och ljudkunniga med mera, medan det idag finns

både utrustning och kunnig personal i Huset. Det gör tyvärr att en form av servicetänkande
utvecklats där arrangörerna inte räknar med att behöva ordna något själva. Allt finns ju där

och ofta undrar de varför det inte är iordningställt när de kommer. Husansvarige tror att det är

sådant som kväver kreativiteten. Han ser likheter i samhället i stort där utbudet av aktiviteter
till väldigt låga kostnader och lite engagemang har ökat på bekostnad av kreativiteten.

Sammanfattning
Stora föreningen hade alltså en så stor uppslutning och en sådan drivkraft att de fick

kommunen engagerad i skapandet av ett replokalshus som med tiden blev en samlingspunkt

för musikintresserade med möjligheten att förutom att erbjuda replokaler ordna konserter i
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stor omfattning. Det i sin tur krävde en tydligare organisation vilket Huset fick i samband med

att Husansvarige anställdes och fick fria händer att utveckla verksamheten. Huset blev en del
av den lokala musikscenen parallellt med studieförbundets verksamhet och fritidsgårdarna,

men organiserades på ett helt annat sätt vilket inbjöd till eget engagemang från ett flertal

eldsjälar. Med tiden blev Huset och verksamheten mer institutionaliserad och med det kom
mer kontroll och Husansvarige fick en tydligare maktposition. Eldsjälarna tilläts driva sina

egna arrangemang parallellt med Husansvarige och SF, vilket gjorde att huset blomstrade och
det i sin tur knöt fler engagerade människor till verksamheten och det hela blev en rörelse

parallellt med den rörelse hardcore-scenen innebar nationellt. Samtidigt problematiserades det

hela när institutionen blev mer cementerad och rollerna personal – aktiva tydliggjordes. När
eldsjälarna flyttade sitt engagemang utanför huset försvann mycket av arrangemangen, då det

inte fanns någon som fångade upp de potentiella eldsjälar som stod i periferin.
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DEL TVÅ

Inklusion och exklusion
Man vill från kommunens sida idag satsa på att få in unga musiker i Huset och har därför en
generösare hyresrabatt samt tillsvidare-kontrakt för de som är under 20 år medan de som är

över 20 har 3-månaderskontrakt och en högre hyra. Samtidigt är hon medveten om att de äldre

är viktiga fostrare för den yngre generationen och därför väldigt viktiga för verksamheten.
Kommunens ansvarige  talar flera gånger om att det är en svår balansgång mellan att verka för

yngre band och att inte utestänga de äldre.

Kommunen har också inskrivit i sin målbeskrivning för verksamheten att främja tjejer som

vill spela, men Kommunens ansvarige  säger att det ändå är svårt att  få dit dem då rock-
miljön inte är anpassad för tjejer och att den alltid varit grabbig.

Husansvarige å andra sidan säger sig se ett problem i Kommunens försök att göra Huset mer
intressant för tjejer. Han är rädd att satsningen på tjejer gör att killarna stöts undan. Det

handlar enligt Husansvarige om Rock’ n Roll och inte om kön. Det är en diskussion som förs
mellan Husansvarige och Kommunens ansvarige . En musikförening för tjejerna som

återkommande använder Huset håller trotts detta på att bildas jämte de två andra

musikföreningar, NM och de andra föreningarna,  som huserar i lokalen tillsammans med
Hockey-supporterföreningen. Att supporterföreningen är där ser Kommunens ansvarige  som

någonting positivt. Det gör att ungdomarna som kanske inte uppträder helt föredömligt på
hockeymatcherna får tillgång till en annan, mindre våldsam och hotfull miljö och verksamhet,

och dessutom hjälper de till vid olika arrangemang i Huset.

Att Huset har färdigutrustade rum är en förändring som hon påvisar sedan Studieförbundet tog

över driften av verksamheten. Det gör att människor som är intresserade av att prova på musik
men inte har råd eller vill köpa utrustning får chansen. Man behöver heller inte vara bunden

till en studiecirkel för att få lokal på Huset till skillnad mot hur det var i den gamla lokalen

som Studieförbundet drev.

Enligt Kommunens ansvarige satsas det idag på drogfria arrangemang för personer mellan 13
och 19 men det diskuteras i fritidsnämnden om att låta en dag i veckan vara för de äldre och
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att då också kunna servera alkohol. Detta för att bredda utbudet och få en bredare

åldersfördelning. En ljudnivågräns är satt till 90 dB och en tidsgräns för arrangemangen till
klockan 01, detta för att ungdomarna som besöker Huset ska kunna komma hem med sista

bussen. Detta bör ses som en tydlig skillnad mot hur det var tidigare då det inte låg i

arrangörernas intresse att tillgodose alla gruppers behov. De grupper av människor som kom
till många av arrangemangen tillhörde vitt skilda åldrar, från unga tonåringar till medelålders,

men de förväntades ta ett eget ansvar för att exempelvis ta sig hem efter arrangemangets slut.

Något som diskuterades mycket i Husets begynnelse var drogproblemen, men Husansvarige

såg det inte som något större problem. Det var bättre att folk kunde träffas i Huset än att de
drev runt utspridda på stan och den tanken är rådande även nu berättar han. Det är väldigt få

drogfria arrangemang, i betydelsen att det genomförs alkoholtester på besökarna. Det ordnas

en del gymnasiediscon och liknande som är drogfria men annars är det alkoholförbud i Huset
inte drogfrihet hos de besökande som prioriteras säger Husansvarige.

Vad gäller utrustningen i de bestyckade lokalerna så säger 25-åringen att det finns allt man

behöver och att man inte är tvungen att ta med någonting själv. Hon har valt att köpa en egen

mikrofon men förlitar sig på att resten av utrustningen finns där och fungerar. De skulle ha
fått ny utrustning i tjejrummet, men den har av någon anledning som 25-åringen inte känner

till flyttats till det andra huset Studieförbundet driver. Hon säger att den utrustning som finns
är rätt dålig men fungerar. Utrustningen i tjejrummet är av sämre kvalitet än den andra

utrustade lokalens vilket verkar störa henne. Däremot har de fått lokalen inredd med

ljuddämpande gardiner och ägg-kartonger i taket vilket den andra lokalen inte har. Lokalens
vägg har också smyckats av ett konstverk producerat av en lokal konstnär vilket enligt 25-

åringen ger en ombonad känsla.

Behovet av replokaler var under slutet av 90-talet fortfarande stort och 1998 påbörjades

ombyggnaden av Huset sedan man fått tillgång till lokaler på undervåningen. Hela
övervåningen blev nu replokaler och i undervåningen ordnades ett par bestyckade replokaler,

ett antal kontor, ett fik och en konsertlokal. I samband med det rustas hela Huset upp med
ventilation och brandsäkerhet. En ”ny” entré anläggs på innergården och den gamla stängs

igen. Det är både på gott och ont, framför allt är det ett problem att de aktiva inte träffas lika

enkelt som innan. Förut var Cafét en central punkt i Huset, men det är det inte idag. Det i sin
tur har gjort att folket i Huset har splittrats och att det är svårare att tala om Huset som en
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enhet, då kontakterna mellan personalen och de aktiva försämrats. Lika så är det svårt att tala

om ”vårt Huset”, då inte alla band känner den tillhörigheten trots att de repar i Huset.
Husansvarige hävdar att de misslyckats med att finna en central mötesplats i Huset idag och

han vet inte hur man ska komma till rätta med det. Att Husansvarige och övrig personal inte

arbetar i fiket försvårar kontakten ytterligare. Husansvarige säger att han idag i princip inte
har någon kontakt med de unga banden och att de knappt vet vem han är. Detta är en tydlig

skillnad mot den fritidsgård som Economou studerat i sin avhandling. Han pekar på att det på
fritidsgården är de anställda som ska se till att ungdomarna får en meningsfull fritid17, medan

de aktiva i Huset är där av en redan förutbestämd anledning, vilket ger de ansvariga i Huset en

annan funktion. Det skulle kunna vara en förklaring varför de ansvariga idag har så liten
kontakt med de aktiva, då de idag, med utgångspunkt från vilken tradition deras beställare

kommer, kanske är mer av fritidsledare än av rockarrangörer, men deras uppgifter i

målbeskrivningen inte tydliggjort det. Det är inte någonting de själva framhållet, men kanske
praktiseras Kommunens ansvariges förväntningar på verksamheten omedvetet av de

ansvariga.

Att Huset arbetade mot en relativt smal målgrupp, framför allt punk och undergroundrock är

inget som Fritidskonsulenten hade några problem med under sin tid som ansvarig. Han menar
att allaktivitetshus inte automatiskt är något positivt. Att kunna erbjuda många slags

verksamheter i samma hus tror inte Fritidskonsulenten på. Han tyckte det var svårt att styra
verksamheten mot en bred publik, mycket troligtvis beroende på att de aktiva i SF och

Husansvarige själva tillhörde en genrad subkultur. Det protesterades aldrig från andra

musikföreningar angående diskriminering av andra musikstilar. Inte heller från högre
instanser ställdes det några krav på breddning av utbudet på Huset.

Utveckling eller avveckling
Vad gäller framtiden så tror 40-åringen att Huset kommer att se ut som det gör de närmaste

åren i alla fall. Den politiska uppslutningen vad gäller verksamheten är enligt 40-åringen total
i Kommunen. Det är något som han tycker är väldigt viktigt att poängtera. Det har alltid

funnits ett brett stöd för Huset även om det har varit perioder då verksamheten ifrågasatts. Sen
påpekar han att det är Studieförbundet som faktiskt bär ansvaret för en lyckad verksamhet och
                                                  
17 Economou, Konstantin (1994) Making Music Work, Motala: Kanaltryckeriet s. 219
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att mycket beror på hur de väljer att utforma den.

När Fritidskonsulenten får reda på att SF inte finns längre berättar han att han tror det finns ett

samband mellan det och att det inte längre är lika intressant att jobba aktivt när en institution

som Huset redan är ”färdig”, när det inte längre är ungdomarna som bygger, driver och
förvaltar stället.

Att Studieförbundet tog över driften gör enligt 40-åringen att det är enklare att starta

studiecirklar och att det finns ett större utbud av bestyckade replokaler och kortare kurser för

de som är intresserade.  Han menar att Huset har växt rejält inte bara i faktisk storlek utan
också breddats vad gäller verksamhet. Samtidigt är gemenskapen sämre idag än den var för

fem – tio år sedan. 40-åringen går aldrig ner till fiket för att umgås utan repar och går hem

efter det. Han vet inte om det är byggnationens fel eller om det är ren slöhet som gör att det
blivit så.  Det gör i sin tur att han idag har väldigt dålig koll på vad som arrangeras i Huset i

form av konserter eller fester. Så var det inte förr. Generellt känner dock 40-åringen att
ombyggnationen och omorganisationen är någonting positivt och menar att Huset stod still

och utvecklades inte innan under en period innan det. De svartmålade väggarna, nischade

musikutbudet, lite mystiska framtoning som var Huset då gjorde att stället blev eller i alla fall
uppfattades som väldigt introvert. Det finns fortfarande en mytisk prägel över Huset, det är

någonting som folk vet om men inte träffat på.  Utvecklingen har gjort att Huset blivit mer
tillgängligt utan att tappa mystiken, vilket verkar vara en viktig poäng enligt 40-åringen.

Den Husansvarige däremot påpekar att huset tappat karaktär i samband med att det estetiska
intrycket det förmedlar förändrats. Från början var många av lokalerna rollade svarta och eller

tapetserade med affischer. Det lades mer kraft på att inreda så att Huset utstrålade rock/punk
än något som tilltalade alla, troligen beroende på att många av de aktiva härstammade från

punk-kulturen och estetiken förmedlade en gemenskapskänsla för de som besökte Huset. Den

Husansvarige berättar att de nu har order från sina chefer att lokalerna inte får smyckas i svart,
oavsett om det gäller ljuddämpande skynken eller väggfärg. Det har de som arbetar löst

genom att använda mörkblått som i samband med ljussättningen i konsertlokalen upplevs
svart.

Hebdige beskriver punkens estetik i termer av alienering och hänvisar till 70 och 80-talets
punksymboler som något annorlunda än de som samtidiga subkulturerna skinhead, rude-boys
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och mods i England använde.18  Alieneringen kräver en intern tillhörighet i sin utåt uttryckta

rotlöshet, kanske var det därför viktigt för de aktiva i huset att uttrycka denna samhörighet
genom att smycka lokalerna så att tillhörigheten till något, som utåt ansågs avvikande,

tillvaratogs. Även om den estetiska förändringen i Huset främst gäller bottenvåningen, som är

vitmålad ,och i mindre utsträckning ovanvåningen som fortfarande visar en karaktär av rock
med sina svart- och rödmålade väggar kanske det sammantaget är en väsentlig förändring mot

någonting mer intetsägande för de som varit aktiva en längre tid eller de som fortfarande ser
Huset som en symbol för punkgenren.

En viktig del i verksamheten är att försöka främja den lokala scenen och låta lokala band få
möjlighet att uppträda i större utsträckning. Dessutom anordnas rocktävlingen årligen för att

de band som spelar på fritidsgårdar och andra ställen utanför Husets verksamhet ska få

möjlighet att synas för en bredare publik.

Det pågår en konstant diskussion för att hålla utvecklingen och diskussionen om
verksamheten levande, och Kommunens ansvarige menar att det är viktigt att man utgår från

ungdomarnas önskemål och att de får större inflytande i planeringen och utvecklingen av

verksamheten. Tyvärr är det enligt henne svårt att få ungdomarna aktiva i diskussionen.
Samtidigt hävdas det från ungdomshåll att de inte får möjligheten att göra något eget längre.

Frågan om ungdomshus utan vuxnas tillsyn har diskuterats. De inblandade i ockupationen av
gamla BB år 2000 var hos Kommunens ansvarige  och diskuterade möjligheterna för att med

Kommunens hjälp förverkliga ett ungdomshus med diskussionerna hann inte arbetas igenom

innan ockupationen var ett faktum och sedan har de avstannat för att nu på nytt diskuteras i
Ungdomsparlamentet, berättar Kommunens ansvarige . Funderingar finns på att utveckla det

andra huset Studieförbundet driver och att upplåta en våning där till friare verksamhet som
ska kunna planeras och till viss del drivas av ungdomarna själva. Att ha ett hus utan vuxna

ansvariga tror inte Kommunens ansvarige på då det dels blir ett beroende av eldsjälar som kan

driva verksamheten och dels för att det visat sig att många grupper blir uteslutna och att gäng
eller grupperingar gör Huset till sitt. Det är också, enligt henne, svårt att få nya unga att ta

över och skolas in i verksamheten. Dessutom brukar det bli problem med att kontrollera
droger när det är ungdomarna som sätter upp reglerna och för att Kommunen ska kunna

medverka krävs att de fastsatta reglerna de arbetar utifrån följs vilket är både nödvändigt och
                                                  
18 Hebdige, Dick (1979) ”Subculture – The meaning of style”  London: Methuen s. 65
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bra enligt Kommunens ansvarige som samtidigt berättar att en del av de aktiva i ockupationen

är idag aktiva inom verksamheten i Huset och det andra huset. Samtidigt berättar
Husansvarige att han gärna skulle se att någon ny tog över då han känner att de som arbetar

med Huset idag är gamla medelålders gubbar, och så ska det inte vara. Han förmedlar känslan

av att rockmusik hör ungdomarna till, och att det behövs fria tyglar för att få tillbaka
engagemanget, det i direkt kontrast till Kommunens ansvariges vision.

SF utvecklade under en period i mitten av 90-talet verksamheten utanför Huset med

arrangemang på bla Folkets Park för att dra in pengar till den lokala scenen. Arrangemangen

breddades genremässigt med artister som Orup och Persons Pack för att en större publik
skulle få tillträde till konserter till viss del på bekostnad av den undergroundkultur som varit

härskande i Huset. Det anordnades festivaler i samarbete med Studieförbundet för att stödja

den lokala scenen. Klubbverksamheten flyttades till en nattklubb och utökades till en gång i
veckan. SF blev en maktfaktor i musiksverige men samtidigt mer av en institution och många

av de drivande aktiva brände ut sig på grund av mängden arrangemang och att det fortfarande
var ideell arbetskraft med bara Husansvarige som anställd.

I samband med ombyggnaden –98 började Stadens kommun använda sig av ett
beställar/utförar-system med anbudsförfaranden för driften av verksamheten. Stadens

kommun förlorade driften och Studieförbundet fick ta över. Studieförbundet ville ha kvar
Husansvarige i verksamheten och Kommunen ställde också detta som krav för att på så sätt

bibehålla rätt ”känsla” för verksamheten. Ett annat krav från Kommunen var att den ansvariga

organisationen inte i sin tur fick ställa krav på banden som repeterade i Huset i form av
medlemskap eller liknande. Studieförbundet hade sin verksamhet förlagd i en annan lokal

innan de tog över Huset och på Bullerbyn var alla band tvungna att vara studiecirklar, med de
regler som det medförde i form av ett minimiantal aktiva per cirkel etc. Husansvarige är tydlig

med uppdelningen Huset – Studieförbundet. Banden som repar på Huset behöver inte ha

något med Studieförbundets verksamhet att göra, men får givetvis ta del av den om de vill.

En fördel som Husansvarige känner med Studieförbundets drift idag är att det är aktiviteter i
Huset på dagtid på ett helt annat sätt än tidigare. Skolor kommer på besök, utbildningar

bedrivs och tre replokaler får användas på dagtid, Huset används till fler saker än förut.

Nackdelarna är bla problemet med alkohol. I kommunens regi var det Husansvarige som hade
ansvaret men nu ligger det i Studieförbundets intresse att hålla lokalerna och arrangemangen
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drogfria annars riskerar de att fråntas sitt uppdrag.

Fritidskonsulenten talar om balansgången mellan Husansvariges agerande med sitt eget

produktionsbolag samtidigt som han var verksam i SF arbetade på Huset. Driften fick inte bli

lidande på grund av hans dubbelengagemang. Likaså var det viktigt att det tydligt framgick
om det var produktionsbolaget eller kommunen som arrangerade konserter.

Från ett gruppengagemang till en persons dröm och tillbaka igen
Utgår man från idén om Huset genom uppkomsten via utvecklingen fram till idag ser man ett

tydligt mönster i hur organiseringen och engagemanget växlat under åren. De personer som

varit ”huvudmän” förändras både i och med sitt uppdrag, men också vad gäller hur de tillåts få
den positionen samt vilka andra som tillåts dela arenan med dem. SF drevs, som beskrivits, på

föreningsvis med ett antal väldigt aktiva individer samt ett stort antal passiva medlemmar,

vilket borgade för en bred gemensam intressegrund och en organisation med tyngd bakom
orden. Hade inte SF varit uppbyggt på det viset skulle kanske inte kommunen vågat sätta ett

helt hus i deras händer, men samtidigt valde kommunen bort föreningen som sin förlängda
arm till fördel för Husansvarige när driften visade sig svårskött. Det är tydligt att

Husansvarige fick en betydande position i och med att han fick mandat av kommunen att ta

hand om både Huset och organisationen när han fick sin anställning. Samtidigt uttrycker
Fältarbetaren kommunens rädsla för att en person blev så viktig, men väljer att se det som ett

problem först om något skulle förändra Husansvariges engagemang. Husansvarige gör heller
ingen hemlighet av att han trivdes i den rollen och att han såg till att skaffa sig en position

som var svår att ifrågasätta, både genom sin anställning men också genom övertagandet av

ordförandeskapet i SF. Samtidigt ser Husansvarige sig nog som den då i princip ende aktive
och den ende som engagerade sig för att göra Huset till något stort, vilket enligt 40-åringen

med flera stämmer dåligt överens med verkligheten, Det var alltid  ett flertal individer både i
PF och i SF som arrangerade konserter i Huset, även om de inte valde att synas på det sätt

som Husansvarige gjorde. Det blev ett tydligt problem när Husansvarige valde att lägga

energi på sitt eget bolag och på det sättet inte engagerade sig lika hårt i Huset som han
tidigare gjort, men verksamheten avstannade inte för det. Eldsjälarna fanns kvar och

arrangerade konserter och repandet fortsatte utan större problem precis som innan. Hade
Husansvarige varit så viktig för organisationen skulle troligen flera av de intervjuade nämnt
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perioden som en problemperiod men så är inte fallet. Samtidigt påpekar både

Fritidskonsulenten, 40-åringen och 30-åringen att det är i precis den perioden som MF kom in
i bilden, kanske beroende på att det fanns plats för en ny arrangör på arenan. MF å sin sida

arbetade utifrån ett företags sätt att se på verksamheten samtidigt som de var del av en ny och

snabbt växande rörelse, vilket gjorde att de hade kontrollen över vad som hände samtidigt
med engagemanget från en hel grupp ungdomar som snabbt blev del av någonting större.

Idag talar Husansvarige om vikten av att få in nytt blod i Huset och att det inte är de anställda

som ska arrangera konserter osv. Samtidigt är kanske inte organisationen formad så att nya

eldsjälar får tillträde till Huset på samma sätt som tidigare, både beroende på att den
administrativa personalen har cementerat sina roller, men också beroende på hur lokalerna

utformades i samband med ombyggnaden. När Husansvarige var vaktmästare/organisatör och

den bidragsanställde var lite alltiallo så fanns kanske en mindre tydlig organisation som
gjorde det enkelt för nya personer att ta plats. Dessutom var lokalerna utformade så att

centrum för verksamheten var fiket på ovanvåningen där alla träffades och idéer och beslut
kunde fattas på en inofficiell  basis. Det var dessutom relativt enkelt att hänga med i vad som

planerades även om man inte var engagerad i musikföreningarna utan bara aktiv i

replokalerna. Idag är kontoren, eller makten om man väljer att se det så, placerad i en egen del
av Huset med många dörrar mellan de aktiva och de ansvariga. Nästan all replokalsaktivitet,

80% av banden och kanske närmare 95% av repningsfrekvensen, är placerad på en annan
våning än administrationen och de gemensamma lokalerna, vilket måste betyda att det är

väldigt mycket svårare att hålla kontakten, dels mellan banden och administrationen, men

också banden emellan.

Samtidigt har Studieförbundets inträde i organisationen inneburit att det är mer personal på
plats i Huset, alla med sitt ansvarsområde, något som borde spätt ut maktkoncentrationen. NM

har även de etablerat sig med eget kontor vilket gör dem till en tydlig del av Huset, eller

kanske ändå inte. De aktiva i Huset berättar att de fortfarande har väldigt dålig koll på vilka
som gör vad i organisationen och vem man ska vända sig till för att föra fram sina åsikter,

något som måste betyda att organisationen lever lite sitt eget liv utanför eller i ett hörn av den
gemensamma aktiviteten.

Uppdelningen banden – Studieförbundet, som Husansvarige talar om, är också ett tydligt
exempel på en förskjutning av det gemensamma. Förr var alla som hade med Huset att göra
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del av någonting gemensamt, vilket säkerligen betydde olika saker för olika aktörer, men som

ändå hade en gemensam nämnare. Idag verkar det vara ett antal separerade delar som med
mindre klister mellan dem försöker bilda en gemenskap. Dels har man de aktiva i

replokalerna, dels konserterna och arrangemangen som i sin tur kan delas in i kulturella och

kommersiella, och så inte minst folkbildningstanken med Studieförbundets utbildningar och
kontakten med fritidsgårdar och skolor samt övrig administrativ personal som har ett

egenintresse som anställda i verksamheten. Parallellt med detta arbetar musikföreningarna
vidare precis som de alltid gjort, men med kanske mindre procentuell del av den totala

aktiviteten. Det kan bero på dels att den starka punk- hardcore-scen som gjorde aktiviteten så

stor i slutet av 90-talet klingat av både i Staden och i Sverige i stort, dels att det är en ny
generation som engagerar sig idag och att de, som Kommunens ansvarige  och Husansvarige

förklarar det, är mer beroende av service och förväntar sig att få mer färdiglevererat än

föregående generation. Å andra sidan kan det bero på att plattformen inte ser lika dan ut idag
som för fem år sedan och att det är vad som gör att engagemanget från en stor grupp inte får

utrymme när lokalerna redan är fyllda dels av den administrativa personalen med sina
fastställda ansvarsområden dels med en i Huset väl etablerad musikförening i form av NM.

Samtidigt kan Fornäs/Lindberg/Sernhedes resonemang om institutionens roll beskriva

problemet som ett exempel där institutionen som företeelse handlar om tvång mer än om fritt
handlande.19  Kanske är detta tvång inte medvetandegjort i Huset men ändå finns och

avspeglas det  i problemet att skapa en fri och engagerande miljö för unga människor att
socialiseras i. Det kan ocksåvara så att NM lider lite av samma åkomma som SF gjorde innan

de övertogs och inlemmades i PF, och som SF gjorde innan MF klev in på arenan. Man kan se

ett mönster i att de stora organisationerna på Huset alltid kommet till en punkt där
utvecklingen står still och blir i akut behov av förändring, och att förändringen varje gång

varit att någon ny aktör tagit över, inte att de aktiva inifrån försökt förändra. Kanske är
musikkulturen formad så att den inte inbjuder till förändring underifrån. Kanske är

revoltandan som 40-åringen talar om synlig när det gäller hur övertaganden förverkligas.

Fornäs pekar på att musikrörelsen i Sverige under proggrörelsen på 60-talet och framåt envist
hävdade en ”gör det självanda” som saknar motstycke.20 Musiken blev därigenom en
                                                  
19 Fornäs, Johan / Lindberg, Ulf / Sernhede, Ove (1989) Under rocken – musikens roll i tre

unga band Stockholm: Stenhag: Symposium: Eslöv: Acupress s. 241
20 Fornäs, Johan (1992) Play it yourself – Swedish music in movement Stockholm: Univ, JMK

s. 2
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allomslutande rörelse som många kunde samlas under, även om man låg i utkanten av vad

som kunde kallas rock. Han menar att folkmusiker, jazzmusiker och rockmusiker under en
period hade en gemensam strävan att avinstitutionalisera och simplifiera musikskapandet och

göra det tillgänglig för alla. På samma sätt visar han hur kulturpolitiken som formades hade

ungefär samma gemensamma mål vilket kan ha bidraget till att musikföreningar och andra
organisationsformer blev så viktiga för skapandet av nya kulturarenor. Musiken blev en

naturlig del i de politiska rörelser som skapades, rörelser som i sin tur arbetade på ett mindre
hierarkiskt och traditionellt sätt än tidigare och det kanske avspeglade sig i hur

musikföreningarna arbetade också. Troligen var det ofta samma människor som ingick i de

politiska rörelserna som i musikföreningarna, och då tog man troligen de värderingarna och
arbetssätten med sig in i musikföreningen. Kanske var den tidens dynamiska och explosiva

föreningsverksamhet inte lämpad för att kompromissa, vilket ledde till att nya föreningar

skapades när gamla blev förlegade eller inaktiva. Om så är fallet ser man en likhet mellan hur
musikföreningarna/ arrangörerna i Huset avlöst varandra. Husansvarige och PF tog över SF

och när SF sedan stannade i utvecklingen tog MF över. I och med att MF sedan avvecklades
har nu MN monopol på arrangemangen, men med en skillnad, att det finns flera aktörer som

försöker få plats parallellt med de som redan finns.

Den enskilde kämpens roll
Musikverksamhet, som den Huset förvaltar, har alltid en del individualism i form av musiker
och eller musikintresserade som på ett eller annat sätt vill förverkliga sin egen idé om

musikproduktion, men samtidigt är det väldigt få rockmusiker som inte arbetar kollektivt i

bandform eller i föreningsform. Trots den kollektiva andan verkar enskilda eldsjälar fylla en
obestridlig funktion, och man kan av intervjuerna se att det alltid finns en eller ett par

personer som de intervjuade hänvisar till som nyckelpersoner utan vilkas engagemang
ingenting skulle fungera. Kanske finns det en tradition att höja nyckelpersonerna till att bli

ovärderliga och samtidigt glömma bort att det hela tiden handlar om ett engagemang från ett

flertal, men med en spindel i mitten som har en övergripande koll på vad som sker.
25-åringen talar väl om den nya tjej som engagerar sig i tjej-replokalerna på bottenvåningen,

men samtidigt erkänner hon att hon inte vet särskilt mycket om hur Huset drivs i övrigt eller
om vilka som anordnar arrangemang och inte heller om vilka som repar i Huset. Det är en

tydlig förändring då det innan ombyggnaden och nedflyttningen av fiket var ett tätare

umgänge banden emellan men också mellan de aktiva och personalen. Samtidigt framgår det
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av intervjuerna att de aktiva aldrig haft särskilt bra koll på vilka som arbetar i Huset och

vilken funktion de har. Det kan tyda på flera saker, kanske att det faktiska avståndet mellan
repande och personal har ökat på ett sätt som gjort att känslan av avstånd också ökat. Det

kanske också är så att det idag saknas nyckelpersoner som är så tydliga att ”ingen” missar

deras närvaro och att de som arbetar på Huset inte fyller den funktionen.

Både Fältarbetaren och Fritidskonsulenten talar om faran med enskilda individers
engagemang och att verksamheten står och faller med det. Samtidigt verkar alla vara överens

om att det behövs eldsjälar i den här typen av verksamhet där mycket arbete utförs ideellt. Det

kan tyda på flera saker som att organisationen inte är utformad så att arbete och engagemang
är förenligt, annars skulle kanske de som arbetar på Huset också vara dess eldsjälar. Eller

också har organisationen omformats på ett sätt som gör det svårt för eldsjälar att samsas med

de ansvariga om utrymmet i samband med att Husansvariges och personalens tjänster
cementerades. Det kan också vara så att organisationen från kommunens ner till de arbetande

ser ut på ett sätt och från de arbetande ner till arrangörerna på ett annat. Förut var det samma
organisation hela vägen eller i alla fall personer tätt knutna till den. Kanske gjorde det i sin tur

att eldsjälarna var tydliga för fler personer i den kedjan och fick mer utrymme och resurser till

sitt förfogande än idag när beslut och information slussas flera led.

Med publiken i centrum?
För de aktiva, de som repar i Huset, verkar inte organisationens förändringar påverkat deras

spelande nämnvärt. Enligt 40-åringen har det inte förändrats alls och enligt 30-åringen har

repandet utvecklats oberoende av Huset. Däremot talar 30-åringen om hur engagemanget och
gemenskapen utanför replokalen förändrats i och med att tillhörigheten till någonting större,

en rörelse, inte är lika påtaglig längre. Samtidigt säger han att de inte har behovet av detta
yttre engagemang på samma sätt längre. Det kan vara en anledning till att vi ser en nedgång i

kulturproduktionen i Huset sedan MF försvann. Det kan också vara så att den generation som

behövde stödet och gemenskapen mest har andra behov idag och att det avspeglar sig i deras
krav på Huset. Samtidigt finns kanske inte den scen som de upplevde i slutet av 90-talet kvar

över huvud taget i Sverige idag och jämförelsen blir då lite missvisande.

För dem som kommer till Huset som publik är nog förändringarna mer tydliga. Det händer

inte lika mycket i Huset idag, vilket knappast beror på bristen av band som skulle vilja spela
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där utan mer på att det inte arrangeras så många ”stora” konserter idag som förr. Samtidigt

berättar ju Kommunens ansvarige att ett av målen med verksamheten är att låta lokalband ta
plats är ett, och kanske ”smittar” den attityden av sig ner i organisationen. Husansvarige

arrangerar i princip inga spelningar längre, Studieförbundet arrangerar en del men då till en

annan publik än den ”vanliga” i Huset, och det lämnar kvar uppehållandet av drömmen till
NM och de andra föreningarna. Att det rör sig lite om en dröm, illusion eller nostalgi är

tydligt då alla de intervjuade förutom 25-åringen och Kommunens ansvarige hellre talar om
tiden som var än om nutid/framtid. Tanken att det var bättre förr är det bara 40-åringen som

inte håller med om, han kände istället att det var ett vakuum och att Huset behövde en

ordentlig knuff för att ta sig ur det, något som Studieförbundet erbjöd. 40-åringen, som inte
tillhörde punk- hardcore-scenen kände sig lite utanför när den var rådande i Huset, vilket var

den direkta motsatsen till hur 30-åringen kände det.

Samtidigt har publiken förändrats i och med att Studieförbundet erbjuder sin verksamhet till

skolor och elever på sina utbildningar. Det är en, totalt sett om inte större så bredare publik
idag, än det var förr i och med den verksamheten och med de arrangemang i form av

exempelvis gymnasiediscon och företagsevent som genomförs i lokalen.

De aktiva som kommer nya till Huset möter nog en annan värld idag jämfört med de som kom

nya samtidigt som 30-åringen. Är man som 25-åringen ute efter en replokal och inte så
mycket mer kan det kanske vara en lättnad att Huset inte har en så tydlig profil som det hade

förr, men söker man en gemenskap med musikanter eller människor som delar ett intresse så

är nog tyvärr Huset allt för steril idag. Det finns ingen automatik i umgänget idag vilket
verkar förbryllande för dem som varit i Huset en längre tid, men som inte verkar vara en

nödvändighet för de nya. Kanske saknar man inte en möjlighet som man inte vet finns, eller
så anpassar man sig till det rådande sociala umgänget. Alla de aktiva som intervjuats berättar

att det skulle vara bra med mer gemenskap, men det är bara 30-åringen som tar upp problemet

självmant. 25-åringen och 40-åringen reagerar starkt när de får frågan, 25-åringen av att hon
inte erbjudits en social kontakt och 40-åringen av att han glömt bort att man kan ta vägen ner

till fiket och se om man träffar någon. Det tyder på att ombyggnationen gjort fiket till en
avsides station som inte fyller den tänkta funktionen som verksamhetens mittpunkt. Finnegan

pekar på att den klassiska musikskolning, som har till uppgift att skapa individer som är

duktiga på att spela ett instrument, är någonting helt annat än spelandet i band där det sociala
umgänget är minst lika viktigt som musicerandet. Samlas man i bandform så är man enligt
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henne mer intresserad av att utan auktoriteter lära sig spela musik och framträda tillsammans

med andra som ett kollektiv, än att lära sig noter, termer och tillsammans med en lärare uppnå
perfektion enlig vad som är norm inom den klassiska musiken.21 Enligt den tanken blir

gemenskapen i Huset en lika viktig ingrediens för de aktiva som musicerandet. Det verkar

varit olika viktig under olika perioder i Huset. Periodvis var umgänget så viktigt att det till
och med flyttades ur replokalerna och blev en del av hela Huset.

Från tanke till realitet
Idén som SF och Fältarbetaren verkat komma överens om när Huset skapades, idén om ett

ungdomshus för rockmusik är en fundamentalt annan än den man i Huset jobbar utifrån idag.
Det som startade som ett projekt för entusiaster av entusiaster har utvecklats till en institution

med väl  reglerade ansvarsområden och ett flertal anställda. Ser man till det Fältarbetaren och
Fritidskonsulenten berättar så var aldrig utvecklingen tänkt att ta Huset dit, men samtidigt

kanske de startade processen i och med att Husansvarige fick ta på sig ansvaret i stället för

SF. På så sätt såddes kanske fröet till den förändring som skulle komma nästan automatiskt
och som nu är en realitet i och med att Studieförbundets övertagande. Det är frestande att tro

att organisationsförändringen inte skulle spela roll för de som inte var direkt involverade i

organisationen, men de intervjuades berättelser säger något annat. Skillnaden i synsätt på
organisationsnivå speglar av sig på hela Huset och på alla inblandade. I Making Music Work

påvisar Economou organisationens roll för känslan och kulturproduktionen då han under lång
tid följt med ett antal musikskapande ungdomar på en fritidsgård i Staden. Han pekar på att de

anställda, hur goda intentioner de än må ha, också har ett egenintresse och en egen agenda att

jobba utifrån.22 Det är troligt att Husets aktiva har en agenda, och de anställda tillsammans
med Studieförbundet nationellt och Stadens kommun har en annan agenda. Huruvida de

stämmer någorlunda överens är svårt att se, det som intervjuerna gett sken av är att det
diskuteras ungefär samma saker men ur olika perspektiv vilket i sig kan vara problem nog.

Det skulle också kunna innebära lite av en identitetskris för de aktiva som varit med länge och

som idag inte träffar de anställda tillräckligt mycket för att få förstahandsinformation om
                                                  
21 Finnegan, Ruth (1989) The hidden musician – musicmaking in an English town Cambridge;
Cambridge University Press s. 256
22 Economou, Konstantin (1994) Making Music Work, Linköping: Kanaltryckeriet Motala
s.164
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förändringarna utan som måste söka svaren i hur de själva uppfattar att förändringarna

praktiseras.

Alla får väl vara med?
SF var inledningsvis en bred organisation för rockintresserade, även om många av de aktiva
hade sina rötter i punk- och underground-scenen. Trots det ger intervjuerna känslan av att det

spelade mer roll om man hörde till SF och därmed Huset än om man spelade rätt musik för att
passa in. Samtidigt fanns inget tvång på medlemskap eller föreningsnärvaro för att få plats i

Huset, det räckte med ett intresse. Detta pekar också Fornäs på och beskriver musikkulturen

då som öppen för flera människor ur olika sociala klasser än tidigare. Det som förenande var
engagemanget, kulturpolitiken (gör det själv-andan) och att det ofta rörde sig om ungdomar.23

Under PF-perioden var medlemskap eller tillhörighet ännu mindre viktig, däremot fick Huset
sin tydliga punk/hardcore-prägel under den perioden vilket kan ha medfört att inte alla kände

att de passade in. Huruvida det resulterat i att någon avstod från möjligheten att repa i Huset

är omöjligt att säga, däremot var konsertutbudet väldigt präglat av den scenen, vilket med
största sannolikhet  inte var ett utbud för en bred publik. Under MF:s arrangörsperiod var

Huset definitivt inget ställe där vem som helst traskade in och kände sig hemma, även om de

som då var delaktiga i hardcore-rörelsen betraktade Huset som sitt andra hem och den
gruppen var väldigt stor. Fritidskonsulenten talar om att det aldrig diskuterades huruvida

Huset var för en smal eller bred publik, och att det spelade mindre roll än den möjlighet Huset
innebar för som passade in. Lebeda och Trondman belyser det här problemet i uppsatsen

Tekannan där de beskriver hur den centrala fritidsgården i Öby avvecklas till förmån för ett

ungdomens hus. De menar att den, i tanken, väldigt positiva och fria lösningen med ett
ungdomshus drivit och organiserat av ungdomar har en baksida. Det som skulle innebära

inflytande och gemenskap blev istället ett exklusivt kulturhus för en relativt liten elit som
kunde förklara sig och hävda sina intressen. De ungdomar som använt fritidsgården till att

bara hänga på fick i det nya Huset inte längre plats. Det samma gällde den grupp invandrare

som kände att ungdomsHuset inte var för dem. Lebeda och Trondman hävdar att en
kulturinstitution som fritidsgården alltid kan erbjuda en bredare grupp människor tillhörighet

                                                  
23 Fornäs, Johan (1992) Play it yourself – Swedish music in movement Stockholm: Univ, JMK

s. 2
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än vad ett icke-institutionaliserat  kulturhus kan. Det beroende på att gemenskapen inte tar

hänsyn till särintressen utan till institutionen i sig.24

Sammanfattande konklusion
Huset var en del av en internationell rörelse som hade tydliga inslag av ”gör det själv”-anda

under Husets blomstringstid i slutet av 90-talet, och kanske hade det att göra med att
subkulturerna fått fritt rum att göra huset till sitt under den tidiga perioden. De mest aktiva

subkulturerna, punk och hard core, vilar på traditioner av utanförskap och alienering, men
samtidigt öppenhet för förändringar och engagemang i en icke-auktoritärt organisationsform,

vilket är den direkta motsatsen till den institutionaliserade form av organisation som

beställar/utförarsystemet inbjöd till då kommunen bytte strategi och Studieförbundet och
andra ”kommersiella” aktörer fick lägga anbud på driften av verksamheten.

Det finns ett problem i att Kommunens ansvarige flyttat målet med verksamheten till att

främst engagera unga musiker, med de fördelar som ges dem och de begränsningar som sätts

upp för de äldre i form av korta kontrakt och högre hyror. Fostran och kunskapsförmedlingen
förutsätts nu i stället Studieförbundet stå för till skillnad mot hur det var förut när lärandet

kom automatiskt med kontakten mellan nya och gamla band, mellan unga och äldre musiker.

Den centrala punkt som fiket utgjorde har, om inte förstörts så förändrats, i samband med

ombyggnaden, och om målgruppen nu är bredare än den var tidigare så innebär de fysiska
förändringarna att den breda målgruppen ändå inte får de möjligheter i form av kontakt och

gemenskap som fanns tidigare. Det är en tydligare uppdelning mellan banden, arrangörerna

och personalen som gör att det inte faller sig naturligt för endera part att närma sig de andra.

Institutionaliseringsprocessen innebär att även de som inte ville institutionaliseras förut, som
musikföreningarna, idag är en del av den institution Huset blivit och måste agera utifrån den

positionen. Det i sin tur innebär kanske problem för andra arrangörer och eldsjälar att få eller

ta plats parallellt med de intressen som redan finns i Huset. Husansvarige belyser problemet
när han talar om svårigheterna att finna efterträdare.

                                                  
24 Lebeda, Charlotte /  Trondman, Mats (2001) Tekannan – Från fritidsgård till Ungdomens
Hus, Växjö: Svanbergs Tryckeri AB s. 22
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Med utgångspunkt från vad som pressenterats kan frågan väckas om rockmusik som praktik

över huvud taget kan institutionaliseras. Hebdige beskriver hur subkulturerna han studerat
med största sannolikhet på ett eller annat sätt inkorporeras i samhället efter en period då de

ansetts som farliga och eller oacceptabelt annorlunda.25  Det kan säkert stämma även på de

subkulturer som varit härskande i Huset, från punken som var tydlig i början till hard core och
straight edge som under Husets andra ”storhetstid” var de rådande subkulturerna, men om

man ser till vad som sägs i intervjuerna så tydliggörs en större tillhörighet. Alla som är
berörda av Huset, företagsevenemang och liknande undantagit, måste se det i en rock-kontext.

Det är tydligt att de aktiva och anställda alltid återkommer till det de ser som problem utifrån

denna kontext, Husansvrige med frågorna om färgsättning och alkoholförsäljning, och 25-
åringen med grabbigheten som hon hänvisar till rockmiljön.

                                                  
25 Hebdige, Dick (1979) ”Subculture – The meaning of style”  London: Methuen s. 95
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Konkluderande diskussion
Om man utgår från frågeställningen - Hur påverkar en institutionaliseringsprocess ett
kulturhus och vad får det för följder för verksamheten och de aktiva i Huset? – så kan följande

presenteras. Själva replokalsverksamheten verkar i det här fallet inte ha förändrats nämnvärt.

Den enda förändringar som 30-åringen och 40-åringen talar om är en känsla av bättre kontroll
över vilka som huserar i lokalerna och att reglerna kring hur lokalerna får vara utrustade

kontrolleras bättre. 25-åringens aktivitet i de bestyckade lokalerna ett exempel på en tydlig
förändring. Det förutsätts inte längre att man ska skaffa egen utrustning för att kunna verka i

Huset. Det förutsattes kanske inte förr heller, men då var man som aktiv tvungen att finna

andra att dela replokal och utrustning med vilket sannolikt försvårade situationen för nya och
oetablerade band att komma igång och få tillträde. Det kan också ha inverkan på huruvida

tjejer kommer igång med sitt repande. 25-åringen förklarar att tjejer i mindre utsträckning är
intresserade av att köpa utrustning än killar, om det faktiskt stämmer är svårt att veta men det

har bevisligen startat fler tjej-band sedan de bestyckade lokalerna kom till. Det kan bero på

just tekniken, men också på att det idag från kommunens sida satsas på att få in tjejer i Huset.

25-åringen berättar att hon fann stämningen på Huset väldigt grabbig och ogästvänlig, vilket

kan bero på en tradition av att hålla en tuff attityd rockmusiker emellan, men 30-åringen talar
i motsats till 25-åringen om hur kamratligt och omhändertagande Huset var när han först kom

dit och att alla jobbade mot ett gemensamt mål. Det kan vara så att det var en annan
inställning till både Huset och spelandet under den perioden, men troligare är att

engagemanget som strålade ur verksamheten uppfyllde atmosfären i Huset och att det var så

många individer i rörelse att det gick lättare att som ny finna likasinnade. Att de som arbetar i
Huset idag fysiskt befinner sig avskiljt från resten av verksamheten kan också vara en

anledning till det 25-åringen känner. Träffar man som ny i de bestyckade lokalerna någon så
är det personalen, och personalen är inte i första hand likasinnade musiker utan professionella

yrkesutövare. Kommer man till replokalerna på ovanvåningen så träffar man ingen mer än

möjligen dem man delar replokalen med. 30-åringen, 40-åringen, 25-åringen, Husansvarige
och Kommunens ansvarige eftersöker alla något sätt förena de verksamma i Huset,  och

kanske är samtal den viktigaste ingrediensen för att få nya personer in i verksamheten, få en
mer sammanhängande tillhörighet och en gemensam framtid för alla i Huset. Det kan vara så

att den gemensamma agenda som fanns måste återskapas på något sätt.
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Engagemang, eller snarare bristen på engagemang belyses från Husansvarige och
Kommunens ansvarige , vilket tyder på att de har en gemensam tanke om problemet. Det kan

vara så att de trots det inte kan ta tag i problemet på ”rätt” sätt. Samtidigt som Husansvarige

söker efter ”efterträdare”  innebär sådana ett hot mot den befintliga personalen, även om det
inte uttrycks i klarspråk. Det kan inte få plats hur många personer som helst i den offentliga

institution som Huset är idag, vilket kan vara en skillnad mot hur det var när mycket av
arbetet sköttes ideellt. Även om detta inte uttrycks i ord kan det vara så att det uttrycks i

handling utan att personalen eller ledningen är medveten om det. Risken finns att

konsekvenserna blir en alienering mellan personal och aktiva som på sikt slår ut hela
verksamheten, inte minst om 40-åringens framtidsscenario blir en realitet och Husets existens

ifrågasätts. Den rebelliska rock’n roll-andan har förr erbjudit ett enat motstånd, men det

kanske inte är så idag när de aktiva inte är lika tydligt drivande. Å andra sidan kanske en
tydlig institution är enklare att hantera ur ett politiskt perspektiv och med det får ett bredare

stöd i politiska diskussioner.

Huruvida utvecklingen mot ett kulturhus för alla inverkar på dem som är aktiva idag eller inte

är svårt att utläsa ur intervjuerna. Man kan skönja en rädsla för detta hos Husansvarige som
vill bevara rock’n roll-känslan, men samtidigt verkar det vara viktig att få in många

arrangemang vilket gör att han tänjer lite på sina principer kanske beroende på att han nu är
del av någonting annat i och med att han blivit en del av Studieförbundet. Studieförbundet har

alltid försökt finna bredd i sina uppdrag, att inte utelämna några grupper men samtidigt har de

inga intentioner att göra företaget demokratiskt så till vida att det är de aktiva som driver
verksamheten. Varken Fältarbetaren eller Fritidskonsulenten talar väl om allaktivitetshus

vilket säkert påverkade utformningen av Huset innan Studieförbundet. Oron över hur man ska
handskas med konflikten mellan ett hus för alla eller ett hus för engagerade verkar trots

organisationens upplägg idag mest beröra Husansvarige och Kommunens ansvarige  som

representerar var sitt läger. Kanske är det ett politiskt beslut som ska styra, men idag är det
politiska beslut som genom Studieförbundet ska slussas ut och bli praktiker i verksamheten

tillsammans med de aktiva, vilket kan ses som en väldigt mycket längre beslutsgång än
tidigare. Är dessutom en del av de anställda i opposition till besluten blir frågan kvar i ett

ingenmansland.
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Det skulle kunna finnas en förändring i hur de verksamma, både aktiva och ansvariga, ser på

kontinuiteten i verksamheten. Kanske var det en fråga om att se till nuet och vad som låg i
dess närhet på den tiden organisationen inte var så institutionaliserad, i och med att

målbeskrivningar och kontroll från Kommunen inte existerade på samma sätt som idag. Det

skulle kunna ha påverkat synen på framtiden som någonting relativt ovisst, men samtidigt
någonting de aktiva själva kunde påverka. Idag är det Studieförbundet som måste se till

framtiden för verksamheten, och med det kanske ansvaret och engagemanget hos de aktiva
försvagas. De aktiva kan inte påverka och eller förändra i lika hög grad som innan, då

Studieförbundet har tydliga kriterier för hur verksamheten ska styras och drivas. Som 40-

åringen påpekade kan det vara en risk om verksamheten ifrågasätts. Kanske gör
omorganisationen verksamheten mer känslig för yttre påfrestningar i och med distanseringen

mellan aktiva och ansvariga, även om det på pappret kan verka vara tvärt om, då det idag

finns en tydlig organisation.

Kulturutbudet är bredare idag än förr, men inte större. Det behövs uppenbarligen duktiga
arrangörer för att få igång konsertverksamheten på ett sådant sätt att den blir en naturlig

produkt som kan spridas utanför Staden. Det fungerade när PF och MF arrangerade spelningar

med en tydlig kontinuitet. Ryktet verkar vara väldigt viktigt för hur personer som inte är tätt
knutna till Huset ser på arrangemangen och om de gör sig besväret att åka dit. Ett stort antal

arrangemang verkar vara en merit för både arrangörerna, personalen och Kommunen så därför
blir arrangörerna viktiga för organisationen. Samtidigt är inte arrangörerna idag en del av

organisationen vilket gör att de måste vara entusiaster med möjlighet att arbeta på sin fritid

och det i sin tur kräver troligen mer än en person som spindel i nätet och en stor skara som är
villiga att hjälpa till. Frågan är om de finns i Huset idag eller om det krävs nytt blod av något

slag för att komma tillbaka till en ”storhetstid”, vilket verkar vara eftersträvansvärt av alla
inblandade. Om det finns ett naturligt mål i form av möjligheten att spela med sina idoler ökar

naturligtvis engagemanget hos de aktiva i Huset. Samtidigt ökar risken att det blir en relativt

liten grupp med en speciell musikinriktning som får plats då det är nära nog omöjligt att få in
stora band ur alla genrer på samma arena.

Vad Huset ska vara verkar det råda olika åsikter om beroende på vilken period de svarande

tillhör mer än om de är ansvariga eller aktiva. Från början talas det om rockhotell, helt enkelt

ett ställe där musikintresserade kan hyra in sig i lokaler och repa. Den musikkultur som var
mest progressiv i startskedet hade troligen andra behov än individualismen i ett rockhotell,
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vilket medförde att SF ville samla musikintresserade i ett hus med möjligheter att både repa,

se på konserter och träffas, vilket gav scenen och fiket. Det i sin tur gav uppsvinget som de
flesta intervjuade refererar till, perioden mellan 1995 och 2000, då det var en konstant hög

aktivitet i huset, med många intresserade och engagerade som arbetade för att göra Huset till

sitt. Trendkänsligheten i genren och den mest aktive eldsjälens försvinnande från Huset gjorde
att aktiviteten stagnerade och idag är frågan om inte det åter igen rör sig mer om ett

rockhotell, men med en organisation som gör sitt parallellt. Kanske är det en tidsfråga innan
de aktiva åter vill utnyttja de gemensamma ytor Huset har för att på så sätt finna gemenskapen

över bandgränserna, eller också innebär Husets fysiska förändring i samband med nya

generationer musikintresserade att det behovet inte finns längre.

För att slutligen återknyta till frågeställningen verkar det som om de aktiva fortfarande är i en

position att själva avgöra hur mycket förändring en institutionalisering ska innebära. Det finns
möjligheter att ”ta saken i egna händer” och på det sättet agera ut sina önskemål, däremot är

det troligen inte lika enkelt att påverka inifrån. Det verkar som om det blivit tradition att starta
nya projekt istället för att omforma befintliga, vilket kan innebära att det blir en rivalitet

mellan intressegrupper snarare än en konstruktiv utveckling men det kan bara tiden utvisa. På

det hela taget syns nog förändringarna mest för den publik som kommer för arrangemangen
samt för de anställda och minst för de aktiva. Möjligen är institutionaliseringen tydligare för

nya band som är aktiva i de bestyckade replokalerna, men för de som repar på våning två är
själva repandet detsamma som det varit sedan starten av Huset.
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Materialförteckning

Intervjuer:
Intervju med Husansvarige  genomförd 031114 kl 13.50 – 16.30 på hans nuvarande
arbetsplats i Huset.

Intervju med Kommunens ansvarige genomförd 031117 14.00 – 15.40 på hennes nuvarande

arbetsplats.
Intervju med Fritidskonsulenten genomförd 031128 13.15 – 14.30 på hans nuvarande

arbetsplats.
Intervju med Fältarbetaren genomförd 040115 kl 10.00 – 10.25 via telefon.

Intervju med 30-åringen genomförd 040219 kl 10.00 – 11.00 hos honom.

Intervju med 25-åringen genomförd 040224 kl 10.00 – 11.00 hemma hos henne.
Intervju 40-åringen genomförd 040227 kl 13.00-14.00 grupprum på 40-åringens gamla skola.
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Bilagor
Bilaga 1
Våningsplan 2 innan ombyggnad.
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Bilaga 2
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Bilaga 3
Bilder från huset

Korridoren ovanvåningen tidigt 90-tal Korridoren ovanvåningen 2004

Lilla trappan ovanvåning tidigt 90-tal Lilla trappan ovanvåning 2004

Café bottenvåning 2004 Korridor mot konsertlokal 2004


