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Abstract: 

Subject of this study is the evolvement of the radical art music scene in Sweden. In this development 

took the labour movement an active part during the 1960s. The purpose of this study is to examine how the 

relationship between the radical art music scene and the labour movement was constituted and what this 

relationship implied for the Swedish radical art music scene during the 1960s. 

During the 1960s radical music became an influencial part in the Swedish music scene of modern 

art music. In this development the artists’ society Fylkingen had a central position. In the early 1960s 

Fylkingen began to incorporate writers, engineers, scientists, sociologists, philosophers, economists, etc. in 

their work and a number of projects were initiated which interacted with common society. A proposal for a 

public record company was developed together with KSF (Social Democratic Association for Cultural 

Workers) and was presented to the Swedish parliament. In collaboration with ABF (Workers’ Educational 

Association) the first studio for electronic music was build in 1960 and the relationship between the labour 

movement and the radical art music scene was institutionalized as the Stockholm Electronic Music Studio 

Foundation. 

This thesis uses the terminology of Ludwik Fleck to examine the relationship between the radical art 

music scene and the labour movement. The concepts of Thought collective and Thought-style are used to 

draw conclusions about common values and objectives within the Thought-style. The radical art music scene 

and the labour movement are understood to be part of a common Thought collective with a common style of 

thought. Because of this relationship, projects initiated in the radical music scene came to emphasize the 

democratic and educational aspects of music. In the latter half of the 1960s it was conceived impossible to 

achieve these goals under the existing program, leading to the notion within the style of thought that 

technological advancement was a prerequisite for a democratic music scene. 

Key Words: Art Music, Electronic Music, Electroacoustic Music (EAM), Fylkingen, Elektronmusikstudion 

(EMS), Labour Movement, Social Democratic Association for Cultural Workers (KSF), Workers’ Educational 

Association (ABF), Thought Collective, Thought-Style, Karl-Birger Blomdahl, Ludwik Fleck, Gunnar 

Larsson, Knut Wiggen 
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1. Inledning 

Under 1960-talet ägde flera händelser rum som stärkte den radikala konstmusikens 

position inom det svenska musiklivet. Förespråkare för den modernistiska konstmusiken blev 

viktiga beslutsfattare inom musiklivet samtidigt som flera konsertserier och festivaler med 

elektronisk och konkret musik blev internationellt uppmärksammade.  Under 1960-talet 1

realiserades också den första studion för elektronisk musik i Sverige. I centrum för denna 

utveckling stod musikföreningen Fylkingen som från senare hälften av 1940-talet 

radikaliserats och inriktat sig mot den experimentella och avantgardistiska konstmusiken.  2

Inom det radikala musiklivet uppkom flera nya företeelser under 1960-talet. Idéer om 

en ny musikpedagogik med en inriktning mot en aktiv skapande individ utvecklades. Inom 

Fylkingen togs ett förslag fram om ett statligt finansierat grammofonbolag i syfte att 

tillgängliggöra den radikala konstmusiken. Till den första studion för elektronisk musik knöts 

tankar om teknikens roll för musiken och samhällsutvecklingen. 

Inom Fylkingen diskuterades dessa idéer och företeelser med utgångspunkt i 

arbetarrörelsens kulturpolitiska värderingar och kopplingen till arbetarrörelsen återkommer i 

flera sammanhang. I det arkivmaterial som använts i denna studie framträder relationen 

mellan det radikala musiklivet och arbetarrörelsen.  Styrelsemedlemmar i Fylkingen 3

återkommer i sammanhang inom arbetarrörelsen och socialdemokratin där musiklivets 

villkor diskuterades. I protokoll, PM, korrespondens och medlemslistor synliggörs 

kopplingarna och en relation framträder. Inom Arbetarrörelsens Bildningsförbund (ABF) 

arbetade Gunnar Larsson, Fylkingens sekreterare åren 1953 till 1958 som musikkonsulent 

åren 1958 till 1963. Han var även under 1960-talet ledamot av Stockholms kulturnämnd, 

styrelseledamot för Stockholms kommunala musikskolor, styrelseledamot i Stockholms 

Konserthusstiftelse samt styrelsesuppleant i Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening 

(KSF).  Som medlemmar i Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) återfinns 4

även Knut Wiggen, Fylkingens styrelseordförande åren 1959 till 1969 och initiativtagare till  

1 Med hänvisning till främst de konserter föreningen Fylkingen arrangerade på Moderna museet med 
internationella tonsättare samt festivalen “Visioner av nuet”, se Fylkingens konsertförteckning 1933-1993, 
Hultberg, Teddy & Bock, Christian (red.), Fylkingen: ny musik & intermediakonst : rikt illustrerad 
historieskrivning & diskussion för radikal & experimentell konst 1933-1993, 1994 
2 Se Arvidson, Mats, Modernism och postmodernism i svensk och dansk konstmusik under 1900-talets 
senare hälft: kontinuitet eller paradigmskifte, 2001, s. 13 för användningen av begreppet “Avantgardism” 
inom konstmusiken. Även Poggioli, Renato, The theory of the avant-garde, 1968 
3 Studien har använt arkivmaterial från Musik- och Teaterbibliotekets arkiv för Elektronmusikstudion 
(EMS) och Fylkingen samt Arbetarrörelsens arkiv för Arbetarrörelsens Bildningsförbund (ABF) och 
Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF). Se referenser för en komplett förteckning. 
4 Sohlmans musiklexikon - “Gunnar Larsson” samt Kallelse till konstituerande sammanträde med 
Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) den 17 augusti 1964, 1010/1 - Korrespondens, 
verksamhetsberättelser m m 
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Elektronmusikstudion tillsammans med socialdemokratiska riksdagsmän och inflytelserika 

kulturpersonligheter, däribland Harry Schein och Karl Vennberg, båda författare och 

debattörer.  Harry Schein arbetade tillsammans med Karl-Birger Blomdahl, 5

styrelseordförande i Fylkingen åren 1950 till 1954 som rådgivare i föregångaren till 

kulturrådet på Ecklesiastikdepartementet.  Karl-Birger Blomdahl var förutom modernistisk 6

tonsättare även chef för musikavdelningen på Sveriges Radio åren 1963 till 1968 och vars 

ansträngningar var den främsta anledningen till att en studio för elektronisk musik uppfördes 

på Sveriges Radio 1964.  7

I arkivmaterialet är det också möjligt att följa hur förslag som arbetades fram inom 

Fylkingen tas vidare inom Arbetarrörelsens Bildningsförbund (ABF) eller Kulturarbetarnas 

Socialdemokratiska Förening (KSF) genom socialdemokratin och Ecklesiastikdepartementet 

för att sluta som en riksdagsmotion eller remisssvar. Men det är också i detta material - 

ibland småskrifter, broschyrer, inlägg, stadgar och verksamhetsberättelser - de gemensamma 

värderingar och målsättningar som låg till grund för relationen mellan det radikala musiklivet 

och arbetarrörelsen framträder. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Föremål för denna studie är det radikala musiklivet under 1960-talet. 

Undersökningens titel “Arbetarrörelsen inom den radikala konstmusikens tankekollektiv” är 

tänkt att rikta uppmärksamheten mot arbetarrörelsen och dess betydelse för utvecklingen av 

det radikala musiklivet under 1960-talet. 

Syftet är att undersöka relationen mellan det radikala musiklivet och arbetarrörelsen under 

1960-talet och visa på vilka konsekvenser denna relation fick för det svenska musiklivet? 

För det första avser studien lyfta fram de sammanhang där företrädare för 

arbetarrörelsen och det radikala musiklivet möttes. För det andra kommer de gemensamma 

värderingar och målsättningar som låg till grund för detta samarbete belysas. För det tredje 

avser studien peka ut några av de företeelser som skapades som en följd av denna relation och 

hur de med gemensamma värderingar och målsättningar som utgångspunkt realiserades 

inom det svenska musiklivet under 1960-talet. De frågor som ställs inom ramen för denna 

undersökning är: 

 

5 Kallelse till konstituerande sammanträde med Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) den 
17 augusti 1964, 1010/1 - Korrespondens, verksamhetsberättelser m m 
6 Klockar Linder, My, Kulturpolitik: formeringen av en modern kategori, 2014, s. 132. Se även Östberg, 
Kjell, I takt med tiden: Olof Palme 1927-1969, 2008, s. 318 
7 Sohlmans musiklexikon - “Karl-Birger Blomdahl”, Elektronmusikutredningen, Elektronmusik i Sverige: 
betänkande, SOU 1977:30, 1977, s. 12 
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Hur kan man förstå den relation som under 1960-talet formades mellan det radikala 

musiklivet och arbetarrörelsen? 

Vilka var de värderingar och målsättningar som låg till grund för denna relation?  

Vilka företeelser inom det radikala musiklivet skapades med dessa värderingar och 

målsättningar som utgångspunkt? 

Genom denna studie är förhoppningen att kunna bidra till en ökad förståelse för det 

radikala musiklivet under 1960-talet och medverka till att ytterligare ett perspektiv läggs till 

forskningsområdet. 

1.2. Begrepp och avgränsningar 

Det radikala musiklivet är denna studies främsta objekt och begreppet “det radikala 

musiklivet” kommer genomgående användas för att benämna den del av musiklivet som 

studeras. Med “musikliv” avses den sociala gemenskap av människor, där individens kunskap, 

värderingar och målsättningar delas med andra. Begreppet “musikliv” kommer därmed att 

definieras på ett liknande sätt som begreppet “tankekollektiv”, vilket är ett begrepp som 

kommer presenteras närmare under rubriken “Teori och metod”. 

Begreppet “radikal konstmusik” används för att benämna den typ av musik som 

avgränsar den del av musiklivet som studeras. De musikteoretiska begrepp som kan användas 

för att definiera “radikal konstmusik” är sällan entydiga. Konstmusikbegreppet används ofta 

för att särskilja denna typ av musik från folkmusik och populärmusik.  Inom 1900-talets 8

konstmusik finns två musikstilar med motsatta grundprinciper. Den tonala stilen vilar på ett 

traditionellt tonsystem, medan den atonala stilen bygger på kompositionsmetoder som bryter 

mot den traditionella synen på harmonik och melodik.  Den atonala stilen beskrivs därför ofta 9

som radikal. Utvecklingen av den radikala konstmusiken i Sverige började under 1940- och 

50-talen och begreppets betydelse kom att definieras under de debatter som fördes mellan 

förespråkare för den tonala stilen och förespråkare för den atonala stilen.  Inom Fylkingen, 10

som företrädde den radikala konstmusiken, kom en betydande del av föreningens 

konsertprogram under 1960-talet upptas av elektronmusiken, en musikstil där användandet 

av elektroniska musikinstrument eller elektronisk musikteknologi är en central del av 

8 Sohlmans musiklexikon - “Konstmusik” för begreppets historik och problematik 
9 Sohlmans musiklexikon - “Atonala musikstilen”. Se även Bucht, Gunnar, Modernism, modernitet, musik, 
2013 
10 Arvidson, Mats, Ett tonalt välordnat samhälle eller anarki?: estetiska och sociala aspekter på svensk 
konstmusik 1945-1960, 2007, s. 139ff 
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musiken.  Det är musik inom det radikala musiklivet, den svenska atonala musiktraditionen 11

och i synnerhet elektronmusiken som ingår inom ramen för denna studie.  

Med arbetarrörelsen avses de fackliga och politiska grenarna av den organiserade 

arbetarrörelsen, även om dessa endast kommer representeras av Arbetarrörelsens 

Bildningsförbund (ABF) och kulturpolitiska intressenter inom det Socialdemokratiska 

Arbetarpartiet (SAP). Arbetarrörelsen avgränsas till den del av arbetarrörelsen som ingick i 

relationen med det radikala musiklivet. 

1.3. Teori och metod 

På en historisk arena äger möten rum och kommunikation pågår mellan individer som 

uppehåller sig på arenan. I kommunikationen mellan individer inom det radikala musiklivet 

och arbetarrörelsen skapades förutsättningar för ett tankekollektiv i Ludwik Flecks 

terminologi.  Om vi förstår dessa relationer som en... 12

...gemenskap av människor, som utbyter idéer och tankar och står i tankemässig växelverkan med 

varandra, så har vi därmed definierat bäraren av ett tankeområdes historiska utveckling, av en viss 

mängd vetande och en viss kultur…  13

Inom tankekollektivet skapas historien och inom detta ingår varje individ i en socialt 

konstruerad gemenskap, där individens verklighet med kunskap, värderingar och 

målsättningar skapas tillsammans med andra. Inom tankekollektivet råder en tankestil som 

framtvingar men också avgränsar tänkandet i kollektivet. Enligt Fleck begränsas allt 

intellektuellt arbete av tankestilen och blir på så sätt normerande för tankekollektivets 

medlemmar.  Tankestilen dominerar över individen och det är inte möjligt för medlemmarna 14

inom tankekollektivet att tänka utanför tankestilens ramar. Man kan förstå tankestilen som 

ett medel för att uppnå de mål som tankekollektivet satt upp.  Till skillnad från Thomas 15

Kuhns paradigmbegrepp är tankestilen enligt Fleck dynamisk och föränderlig över tid. 

Kommunikation med andra tankekollektiv kan utmana sanningen inom tankestilen och kan 

därför komma att förändra kollektivets och individens kunskap, värderingar och 

målsättningar. Tankestilar som tidigare varit åtskilda kan smälta ihop till en gemensam.  

11 Fylkingens konsertförteckning 1933-1993, Hultberg, Teddy & Bock, Christian (red.), 1994. Sohlmans 
musiklexikon - “Elektronmusik”. I Elektronmusikutredningen, SOU 1977:30, s. 9, finns en diskussion om 
definition av elektronmusik. Utredningen utgår från definitionen i Sohlmans musiklexikon, men påpekar att 
en individuell bedömningen måste göras om den elektroniska apparaturen varit en “...nödvändig del av den 
musikaliska konceptionen”. Inom den konkreta musiken utgår ofta tonsättaren från ett inspelat ljudmaterial 
som med hjälp av elektronisk utrustning monteras ihop till en komposition. 
12 Fleck, Ludwik, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: inledning till läran om 
tankestil och tankekollektiv, 1997, s. 48 
13 ibid. 
14 Liliequist, Bengt, Ludwik Flecks jämförande kunskapsteori, 2003, s. 51 
15 ibid. 
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En tankestil i sin enklaste form uppkommer när två personer som i något avseende 

delar ett gemensamt intresse, samtalar med varandra. Tankestilen tar sig uttryck i en känsla 

av samförstånd, men är i denna enkla form ofta av tillfällig karaktär.  Andra mer beständiga 16

tankestilar sammanbinder grupper av individer som delar ett intresse eller en strävan mot ett 

gemensamt mål. Kulturer, betraktade som tankestilar är komplexa strukturer innehållande en 

stor mängd kopplingar innehållande kunskap, gemensamma värderingar och målsättningar. 

Samtidigt som detta ofta gör tankestilen mer beständig minskar också rörligheten vad 

beträffar tankestilens innehåll. En begränsad tankestil med färre aktiva kopplingar gör att 

tankestilen är mottaglig för sanningar som gäller i andra tankestilar. Rörligheten inom denna 

typ av tankestil är också högre, vilket innebär att kunskap, värderingar och målsättningar som 

utgör gemenskapen kan förändras över tid. 

Denna studie undersöker det tankekollektiv som under 1960-talet formas mellan 

individer inom det radikala musiklivet och individer inom arbetarrörelsen. Genom att 

använda Flecks teori är det möjligt att förstå hur tankestilen kom att integrera värderingar 

och målsättningar som tidigare funnits inom arbetarrörelsen. Dessutom möjliggörs en analys 

över hur värderingar och målsättningar inom tankestilen kom att förändras under 1960-talet. 

Under rubriken “Det radikala musiklivet och arbetarrörelsen som tankekollektiv” 

undersöks relationen mellan det radikala musiklivet och arbetarrörelsen och de samarbeten 

som uppträdde under 1960-talet. Tankestilen analyseras under rubriken “Tankestilens 

innehåll och konsekvenser för det radikala musiklivet” och dess innehåll i form av 

gemensamma värderingar och målsättningar undersöks. Under denna rubrik redogörs även 

för de företeelser som uppkom med utgångspunkt i dessa gemensamma värderingar och 

målsättningar och hur tankestilen kom att utvecklas under 1960-talet. 

1.4. Tidigare forskning och utredningar 

Denna undersökning har utgått från tre akademiska studier, varav två är avhandlingar 

och den tredje en forskningsrapport. Ingen av dessa har syftat till att undersöka 

arbetarrörelsens roll för utvecklingen av det radikala musiklivet, även om vissa aspekter som 

ingår inom denna undersökning återfinns i den tidigare forskningen.  

I Per Olov Bromans Kort historik över framtidens musik: Elektronmusiken och 

framtidstanken i svenskt 1950- och 60-tal utvecklas titeln till trots elektronmusikens 

utveckling under 1950- och 60-talen i stort omfång. Undersökningen är resultatet av ett 

forskningsprojekt betitlat “ Musiken, tekniken, samhället - en studie om den svenska 

elektroakustiska musikens pionjärtid under 1960-talet” och undersöker elektronmusiken som 

framtidens musik ur en rad aspekter, bland annat ur den sociala aspekten som inom ramen 

16 Liliequist, Bengt, 2003, s. 46 
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för denna studie behandlas under rubriken “Framtidens musik - Teknikutveckling som 

förutsättning för ett demokratisk musikliv”. 

Den sociala aspekten återkommer i Mats Arvidsons avhandling från 2007 Ett tonalt 

välordnat samhälle eller anarki?: Estetiska och sociala aspekter på svensk konstmusik 

1945-1960 som syftar till “...att beskriva och analysera några av de centrala idéer som 

aktörerna uttryckte och därmed ge insikt i och kunskap om en viktig tidsperiod (1945–1960) i 

svenskt musikliv”. Arvidson avhandlar frågan om den moderna konstmusikens sociala uppgift 

i samhället och utgår från spänningen mellan begreppen individualism och kollektivism och 

kopplar musiklivets utveckling under 1940- och 50-talen till modernitetens svenska historia.  

Elektronmusikstudions koppling till det Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) 

behandlas som historisk bakgrund, men i begränsad omfattning i Sanne Krogh Groths 

avhandling från 2010 To musikkulturer - én institution: Forskningsstrategier og 

text-ljudkompositionerved det svenske elektronmusikstudie EMS i 1960’erne og 1970’erne. I 

denna beskrivs Elektronmusikstudions historiska utveckling och avhandlingen syftar till att 

undersöka konflikten mellan praktisk komposition och vetenskaplig forskning under Knut 

Wiggens ledning. En konflikt som senare bidrog till splittring inom verksamheten. 

Elektronmusikstudions historia tillsammas med en framställning över konstmusikens 

utveckling under efterkrigstiden återfinns även i den statliga utredningen 

Elektronmusikutredningen, Elektronmusik i Sverige: betänkande, SOU 1977:30. En annan 

statlig utredning 1947 års musikutredning, Musikliv i Sverige: betänkande med förslag till 

åtgärder för att främja det svenska musiklivets utveckling, SOU 1954:2 har använts som 

kulturpolitiskt bakgrundsmaterial. 

2. Bakgrund 

Under 1940- och 50-talen pågick en radikalisering av konstmusiken i Sverige. Flera 

tonsättare, däribland Karl-Birger Blomdahl anammade tolvtonstekniken och började 

komponera musik med hjälp av elektronisk musikutrustning.  Tolvtonstekniken som hade 17

formaliserats i början av 1900-talet av Arnold Schönberg hörde till det atonala musiksystemet 

och utmanade tillämpningen av det traditionella regelverket för musikalisk harmonik och 

melodik.  18

I mitten på 1940-talet började en grupp radikala tonsättare och konstnärer träffas 

hemma hos Karl-Birger Blomdahl för att diskutera de nya kompositionsteknikernas form- och 

satslära tillsammans med kultur- och konstfrågor. Gruppen som sammanträdde på måndagar 

kom att kallas “Måndagsgruppen” och blev med tiden alltmer radikalt modernistisk. 

17 Tobeck, Christina, Karl-Birger Blomdahl: en musikbiografi med inriktning på förhållandet mellan ord 
och ton i hans tidiga produktion. D. 2, 2002, s. 32 
18 Sohlmans musiklexikon - “Atonala musikstilen” 
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Deltagarna, i synnerhet Karl-Birger Blomdahl, Sven-Erik Bäck, Sven-Eric Johansson och Bo 

Wallner deltog flitigt i publika debatter om den nya musiken och arbetade aktivt med att öka 

representationen av modernistisk musik inom musiklivet.  19

Debatterna som pågick under 1950-talet i det svenska musiklivet kan beskrivas med 

utgångspunkt i den så kallade obegriplighetsdebatten som var en svensk litterär debatt om 

begripligheten i modernistisk poesi. Debatten som ägde rum 1946 började med 

återutgivningen av Erik Lindegrens diktsamling Mannen utan väg, vilket gav författaren och 

litteraturkritiken Sten Selander en anledning till att gå till ett hårt angrepp mot den 

modernistiska litteraturen i allmänhet och Erik Lindegren i synnerhet. I Svenska Dagbladet 

hette det att ”konstens formella nyheter [aldrig bör] få överskugga diktens förmåga att på ett 

gripande och begripligt sätt återge sin tidsålders problem” . Modernisterna försvarade sin 20

poesi genom att hävda att en ny tid behövde ett nytt språk.  21

Obegriplighetsdebatten inom litteraturen får sin musikhistoriska motsvarighet tio år 

senare i samband med uruppförandet av Karl-Birger Blomdahls Anabase den 14 december 

1956.  Tidigare samma år hade musikkritikerna Yngve Flyckt och Alf Thoor publicerat ett 22

antal artiklar i Expressen som kritiserade den nya konstmusiken.  Recensionerna av Anabase 23

bestod i lika många mycket positiva som mycket negativa omdömen. Det som skiljde 

recensenterna var synen på den moderna konstmusiken. Kritikerna menade på ett liknande 

sätt som i obegriplighetsdebatten att musiken måste tala till publiken. Debatten blev därför en 

debatt om musikens roll i samhället. Flykt menade att den moderna konstmusiken är ett 

uttryck för social missanpassning och att de moderna tonsättarna levde i en genikult i vilken 

de helst ville verka utan publik. Den moderna konstmusiken kunde inte ingå i en social 

gemenskap, utan ledde till fragmentering och utanförskap.  24

Fylkingen som vid grundandet 1933 var en kammarmusikförening radikaliserades 

under 1940- och 50-talen och flera av Måndagsgruppens medlemmar kom att upptas i 

styrelsen. Karl-Birger Blomdahl blev Fylkingens ordförande åren 1950 till 1954 och kom att 

inneha flera centrala positioner inom svenskt musikliv, bland annat som professor i 

komposition vid Musikaliska Akademins konservatorium och åren från 1963 fram till sin död 

19 Arvidson, Mats, 2007, s. 71 
20 Selander, Sten, “Det dunkelt sagda”, Svenska Dagbladet, 1946-04-23 
21 Arvidson, Mats, 2007, s. 93 
22 Sohlmans musiklexikon - “Karl-Birger Blomdahl”. Blomdahl hade 1950-51 även tonsatt Erik Lindegrens 
Mannen utan väg i Nio sonetter ur Mannen utan väg av Erik Lindegren. 
23 “Den stora musikdebatten” som denna kritik förebådade finns beskriven i Bengtsson, Ingmar & Ahlberg, 
Carl (red.), Erkänn musiken!: den stora musikdebatten, 1957, i vilken ett urval av de artiklar som utgjorde 
debatten finns återutgivna. Se även Bohman, Stefan, Musiken i politiken: konstmusik som kulturarv, 2003, 
s. 207 
24 Arvidson, Mats, 2007, s. 140 
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1968 som chef för musikavdelningen på Sveriges Radio.  Den 24 november 1956 gav sig 25

Fylkingen in i “den stora musikdebatten” genom en protest i Expressen.  I artikeln angrep 26

Gunnar Bucht, Gunnar Larsson, Kerstin Linder och Knut Wiggen, samtliga medlemmar i 

Fylkingens styrelse, kritiken mot den nya konstmusiken och likställde Yngve Flyckts kritik 

med metoder ur “diktaturstaters kulturpolitik” . I första hand vände de sig mot 27

beskrivningen av den nya konstmusikens tonsättare som missanpassade. 

Under 1950-talet skapades de första kompositionerna i Sverige med elektronisk 

musik, som vid denna tid benämndes elektronmusik.  1958 nådde Karl-Birger Blomdahl ut 28

till en större publik genom tonsättningen av operan Aniara baserad på Harry Martinssons 

versepos från 1956. Operan innehåller tre passager, de så kallade Mima-banden med 

elektronisk musik skapad i en provisorisk studio uppbyggd på Sveriges Radio för ändamålet.  29

1952 arrangerades den första konserten med elektronmusik och konkret musik av Fylkingen i 

samarbete med Sveriges Radio.  Detta skapade ytterligare ett perspektiv inom den modern 30

konstmusiken i Sverige. Under 1960-talet utvecklades utöver elektronmusiken ett flertal 

uttryckssätt inom den radikala konstmusiken som gränsar till andra konstformer. Samtidigt 

breddade Fylkingen sin verksamhet till att uppta happenings, musikteater och 

text-ljud-kompositioner i sin repertoar.  31

3. Det radikala musiklivet och arbetarrörelsen som tankekollektiv 

Under 1960-talet stärktes Fylkingens position inom musiklivet. För det första berodde 

det på att Måndagsgruppens medlemmar som varit ledande i utvecklingen inom Fylkingen 

under 1950-talet etablerar sig i centrala positioner inom kulturlivet.  För det andra berodde 32

det på att föreningen tydligt representerat den radikala och framåtsträvande sidan i de 

debatter som pågick under 1950-talet, vilket talade till en samhällsanda starkt förknippad 

med framstegsanda och teknikoptimism. Elektronmusiken som under 1960-talet kom att få 

en central roll inom Fylkingen “...var inte bara den musik som ansågs direkt anpassad till 

högtalaren och de nya elektroniska massmedierna, den skulle också spela en roll som motpol 

25 Sohlmans musiklexikon - “Karl-Birger Blomdahl”. Även Rydbeck, Olof, I maktens närhet: diplomat, 
radiochef, FN-ämbetsman, 1990, s. 221, s. 226ff 
26 Artikeln finns återutgiven i Bengtsson, Ingmar & Ahlberg, Carl (red.), 1957, s. 30 
27 ibid. 
28 Broman, Per Olov, Kort historik över framtidens musik: elektronmusiken och framtidstanken i svenskt 
1950- och 60-tal, 2007, s. 20 
29 Elektronmusikutredningen, 1977, s. 11 
30 Fylkingens konsertförteckning 1933-1993, Hultberg, Teddy & Bock, Christian (red.), 1994 
31 Groth, Sanne Krogh, To musikkulturer - én institution: forskningsstrategier og text-ljudkompositioner 
ved det svenske elektronmusikstudie EMS i 1960'erne og 1970'erne, 2010, s. 137. I avhandlingen undersöks 
denna utveckling inom det radikala musiklivet och den konflikt mellan praktisk komposition och 
vetenskaplig forskning som uppkom inom Elektronmusikstudion. 
32 Arvidson, Mats, 2007, s. 71 
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till den allt snabbare tekniska och vetenskapliga utvecklingen, vara dess uttolkare och kritiska 

betraktare” . 33

...det allmänna idé- och kulturhistoriska klimatet [är] intimt förknippat med rationalism, 

intellektualism och framsteg, [...] och avspeglar sig i den nya musikens estetik (huvudsakligen 

elektronmusiken).  34

Ytterligare en anledning var att den serie konserter Fylkingen höll i samarbete med 

Moderna museet blev framgångsrika och befäste Fylkingen som en av de främsta scenerna för 

radikal konstmusik. Det som gjorde dessa arrangemang unika var att programmet inte enbart 

innehöll musikkonserter. Föreningen var “...medveten om hur svårt det [var] att få ett 

tillräckligt klart musikaliskt intryck av en experimentell komposition vid ett första åhörande” 

och för att hantera detta problem arrangerades föreläsningar i samband med konserterna.  35

Dessa berörde teman som “Musik och matematik” (21 februari, 1960), “Musik och tid” (24 

april, 1960), “Musik och språk” (16 oktober, 1961) och “Datamaskinmusik” (17 mars, 1963).  36

Men informationskonserterna var också ett sätt att definiera föreningens roll som en 

progressiv förtrupp inom musiklivet.  37

Fylkingen hade redan i slutet av 1950-talet, efter “den stora musikdebatten” varit 

tvungna att problematisera sin programpolitik. Den radikala musiken hade ifrågasatts i 

offentligheten och det gällde att föreningen kunde motivera sina val. Motståndarna i 

debatten, men också medlemmar inom Fylkingen beskyllde den radikala musiken för 

“...omogenhet, ytlighet i värderingarna och flykt från musikaliska väsentligheter” . Gunnar 38

Bucht, ordförande i Fylkingen fram till 1959, rekommenderade föreningen i syfte att stärka 

föreningen mot kritik att fördjupa de musikaliska värderingarna inom föreningen genom att 

höja kvalitetskraven på konsertprogrammet.  Bucht föreslog att föreningen skulle begränsa 39

sin verksamhet till konsertområdet. 

Efter en lång debatt valdes dock en annan väg. Fylkingen kom istället att intressera sig 

för den radikala konstmusikens roll i samhället, kulturarbetarnas villkor och samhällets 

33 Broman, Per Olov, 2007, s. 81 
34 Arvidson, Mats, 2007, s. 189 
35 Hähnel, Folke (m.fl ), “Fylkingen (1933-1966)”, Fylkingen Bulletin, Nr. 1, Årgång 1, 1966, Omtryckt i 
Hultberg, Teddy & Bock, Christian (red.), Fylkingen: ny musik & intermediakonst : rikt illustrerad 
historieskrivning & diskussion för radikal & experimentell konst 1933-1993, 1994, s. 16 
36 Fylkingens konsertförteckning 1933-1993, Hultberg, Teddy & Bock, Christian (red.), 1994 
37 Föreningens namn syftar på det begrepp för en flock fåglar som flyger i V-formation, vilket är en bildlig 
framställning av avantgardet. Hultberg, Teddy & Bock, Christian (red.), 1994, s. 8 
38 Larsson, Gunnar, “Spjutspetsestetik”, Fylkingen Bulletin, Nr. 1, Årgång 1, 1966, Omtryckt i Hultberg, 
Teddy & Bock, Christian (red.), Fylkingen: ny musik & intermediakonst : rikt illustrerad historieskrivning 
& diskussion för radikal & experimentell konst 1933-1993, 1994, s. 14 
39 ibid. 
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ansvar för utvecklingen av musiklivet.  Denna förändring fick flera följder. För det första 40

innebar Fylkingens nya målsättningar att föreningen aktivt sökte samarbeten utanför 

musiklivet. Civilingenjörer, civilekonomer, tekniker, psykologer och konstnärer engagerades i 

olika projekt samtidigt som tjänstemän på olika myndigheter och politiska beslutsfattare 

informerades om resultaten. För det andra uppkom under 1960-talet samarbeten med 

arbetarrörelsen genom Arbetarrörelsens Bildningsförbund (ABF) och Kulturarbetarnas 

Socialdemokratiska Förening (KSF), en förening som bildades 1964 med Fylkingens 

organisation som inspirationskälla och där flera medlemmar i Fylkingens styrelse också var 

medlemmar. 

3.1. Tankekollektivet formeras 

Efter Knut Wiggens tillträde som ordförande 1959 och förändringen av föreningens 

stadga 1962 organiserades Fylkingen i olika arbets- och studiegrupper.  Medlemmarna skulle 41

aktiveras och kontakter inom olika delar av samhället knytas. Arbetsgruppen för konsert- och 

programverksamheten kompletterades med studiegrupper för kompositionsteori och teknik, 

den experimentella musikens teori och akustiska frågor. En projektgrupp för 

datamaskinmusik startades. Utöver dessa arbets- och studiegrupper bildades en 

planeringsgrupp. Denna grupp hade som uppgift att övergripande arbeta med föreningens 

strategiska och taktiska frågor. Dels genom att granska de andra gruppernas förslag, dels 

genom att föreslå projekt utifrån långsiktiga målsättningar. Dessutom kom gruppen att 

ansvara för att föreningens målsättningar skulle bli kända inom samhället och bland politiska 

beslutsfattare. Planeringsgruppen kom därmed att verka som en påtryckningsgrupp för att 

förändra kulturpolitiken. Arbetet började med att “med hjälp av sociologisk expertis [...] 

analysera motiven för den statliga och kommunala kulturpolitiken vad det gäller musiklivet, 

som den börjat utformas under 60-talet” . Fylkingens främsta uppgift uppfattades vara att 42

verka för den radikala musiken och efter revideringen av förening stadga 1962 övergick 

föreningen från att vara en konsertgivande och informerande verksamhet till att aktivt söka ta 

del av och påverka olika delar inom musiklivet. Det innebar att föreningen starkt ifrågasatte 

den oproportionerliga fördelningen av medel inom kulturpolitiken som enligt dem “...till 

största delen [tjänade till] att befästa och förstärka de konservativa tendenserna i musiklivet”

. Istället ville man modernisera musiklivet vilket man uppfattade skulle gynna utvecklingen 43

inom skolans musikundervisning, det musikaliska bildningsarbetet samt påverka hela vår 

allmänkulturella musikaliska föreställningsvärld.  Man ville förändra förutsättningarna för 44

kulturlivet genom att förespråka en förändring av den statliga och kommunala 

40 Stadgar för Fylkingen, antagna den 7 december 1962, A469/F1/1 - Stadgar 
41 Larsson, Gunnar, 1994, s. 14 
42 ibid., s. 15 
43 ibid. 
44 ibid. 
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kulturpolitiken. Argumenten grundade sig i uppfattningen att kulturpolitiken skulle 

annamma samma synsätt som inom vetenskap och forskning, det vill säga i högre grad stödja 

utvecklingsprojekt inom musiklivet som undersöker teknikens möjligheter inom skapande 

och distribution av musik istället för att stödja de traditionella instituten. Projektidéerna 

handlade om stöd till offentliga ljudskulpturer, modernisering av musikpedagogiken, 

musiktekniska experiment på kulturhus, användandet av radio och TV för distribution av den 

radikala konstmusiken samt olika idéer kring samarbeten mellan olika konstformer.  I 45

praktiken innebar arbetssättet att man offentligt redovisade resultaten från 

utvecklingsarbetet inom arbets-och studiegrupperna genom att skicka in förslag till berörda 

myndigheter.  

Gemensamt för flera av Fylkingens arbetsgrupper var att de sträckte sig ut i samhället 

och knöt kontakter med personer utanför musiklivet. Civilingenjörer, civilekonomer, tekniker 

psykologer och konstnärer engagerades i olika projekt samtidigt som tjänstemän på olika 

myndigheter och politiska beslutsfattare informerades om resultaten. 

3.2. Samarbete med arbetarrörelsen 

I och med grundadet av Stockholmstudion för elektronisk musik, föregångaren till 

Elektronmusikstudion (EMS) i Arbetarnas Bildningsförbunds (ABF) lokaler 1960 

institutionaliserades inte bara elektronmusiken inom det svenska musiklivet, utan en 

mötesplats skapades för relationen mellan den radikala konstmusiken och arbetarrörelsen. 

Samarbeten med Arbetarrörelsens Bildningsförbund (ABF) hade ägt rum tidigare när 

Fylkingen hade arrangerat konserter i förbundets lokaler i Västertorp, men nu formaliserades 

samarbetet i en gemensam stiftelse.  46

Inom Fylkingen hade behovet av en studio för elektronmusik blivit alltmer 

framträdande och ansträngningar hade gjorts för att bygga en studio under 1950-talet. Den 3 

september 1957 lämnade Karl-Birger Blomdahl in ett förslag till Sveriges Radio om att 

uppföra en musikstudio för elektronisk musik inom ramarna för Sveriges Radios verksamhet. 

Förslaget var författat av Knut Wiggen som senare skulle bli Fylkingens ordförande.  Det blev 47

dock ingen studio på Sveriges Radio under 1950-talet, då chefen för musikavdelningen Nils 

Castegren inte fann ärendet tillräckligt berett. Ett andra försök av tonsättarna Bengt 

Hambræus och Ingvar Lidholm att året efter övertyga Sveriges Radio mötte samma öde.  48

Samtidigt som försöken att etablera en elektronmusikstudio på Sveriges Radio förde Gunnar 

45 Larsson, Gunnar, 1994, s. 16 
46 Fylkingens konsertförteckning 1933-1993, Hultberg, Teddy & Bock, Christian (red.), 1994, 
Elektronmusikutredningen, 1977, s. 12 
47 Wiggen, Knut, PM-EMS, 1969, avsnitt 6.1, A254/B/2/1 - Tryckta handlingar 
48 Broman, Per Olov, 2007, s. 63 
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Larsson , Fylkingens sekreterare samtal med ledningen och musikrådet för Arbetarrörelsens 49

Bildningsförbund (ABF) om en etablering av en elektronisk studio i det planerade nya 

ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Syftet med en elektronmusikstudio var att skapa 

förutsättningar för kunskap om musik skapad på elektronisk apparatur och ge tonsättare 

tillgång till en studio där de nya kompositionsmetoderna inom den elektroniska musiken 

kunde tilllämpas.  Vid Fylkingens sammanträde den 15 januari 1959 diskuterades det nya 50

ABF-huset och planerna på att inrymma en konsertsal och ett musikrum i detta hus. 

Möjligheten till en enklare elektronisk studio togs upp.  Fördelarna som fördes fram från 51

Fylkingens sida var den planerade studions frihet från kommersiell styrning och möjligheten 

att medel för den fortsatta utvecklingen av studion skulle kunna sökas från Stockholms stad. 

ABFs musikråd visade dessutom ett positivt engagemang: 

Man var i detta sammanhang inte rädd för radikala nyheter, såg det tvärtom som en viktig uppgift 

för ABF att till detta nya studiecentrum och kulturhus kunna knyta kontakter mellan 

arbetarrörelsens organisationer och den nya musiken och unga konstnärer överhuvudtaget.  52

1959 fick Gunnar Larsson uppdraget av ABF att söka anslag från Wallenbergfonden 

för studions tekniska utrustning. Ansökan beviljades med 100000 kr, varav 65000 kr 

användes för teknisk utrustning till ABF-huset och resten till uppförandet av en 

elektronmusikstudio. I januari 1960 påbörjades arbetet med en mindre studio i ABF-huset på 

Sveavägen i Stockholm och vid Fylkingens vårmöte den 3 juni 1960 godkände föreningen att 

Fylkingen tillsammans med Arbetarrörelsens Bildningsförbund (ABF) konstituerar en 

stiftelse för ledningen av den elektroniska studion i Stockholm.  I september 1960 skriver 53

Gunnar Larsson i ABFs tidning Fönstret: 

I det nya ABF-huset vid Sveavägen i Stockholm kommer i mitten av oktober en musiklinje att 

startas i anslutning till Birkagårdens folkhögskola. Under hösten inrättas där också en studio för 

elektronisk musik. Verksamheten ska drivas i samarbete med Fylkingen och har kunnat komma 

till stånd tack vare ett anslag från Wallenbergfonden.  54

Studion som kom att drivas i stiftelseform med Fylkingen och Arbetarrörelsens 

Bildningsförbund (ABF) som huvudmän skapades främst för pedagogisk verksamhet. 

49 Gunnar Larsson (f 1926) var förutom Fylkingens sekreterare åren 1953 till 1958 musikkonsulent inom 
Arbetarrörelsens Bildningsförbund (ABF) åren 1958 till 1963 och  även under 1960-talet ledamot av 
Stockholms kulturnämnd, styrelseledamot för Stockholms kommunala musikskolor samt styrelseledamot i 
Stockholms Konserthusstiftelse. Se Sohlmans Musiklexikon - “Gunnar Larsson” 
50 Fylkingen, Styrelseberättelse för verksamhetsåret 1960, A469/A2/1 - Verksamhetsberättelser 
51 Protokoll vid Fylkingens sammanträde den 15/1 1959, A469/A1/1 - Protokoll 
52 Larsson, Gunnar, “En lek med ljud”, 1983, s. 70 
53 Protokoll vid Fylkingens vårmöte den 3 juni 1960, A469/A1/1 - Protokoll 
54 Larsson, Gunnar, “Notis (angående studio för elektronisk musik)”, Fönstret 37:7, 1960, även citerad i 
Broman, Per Olov, 2007, s. 63 
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Målsättningen var att ge svenska kompositörer en möjlighet att lära sig använda elektronisk 

utrustning i sitt arbete. Det arrangerades även föreläsningar med en rad namnkunniga 

internationella kompositörer, exempelvis Koenig, Ligeti, Pousseur och Xenakis.  Under en 55

internationell konferens diskuterades de visioner och målsättningar Stockholmstudion hade 

satt upp för sitt fortsatta arbete. Under konferensens andra dag får de deltagande tonsättarna 

ge sin syn på projektplanen. Xenakis påpekade att om man kunde genomföra projektet enligt 

plan “...stod man inför ett projekt som i komplexitet och möjligheter [...] överträffade allt vad 

man utanför Stockholm hitintills hade talat om” .  56

Fylkingen hade tidigare knutit den ungerska tonsättaren György Ligeti till sig och 

planen var att involvera honom i arbetet med Stockholmsstudion. Det utländska kontaktnätet 

värderades högt och Ligeti som tidigare varit verksam i de europeiska 

elektronmusikstudiorna uppfattades som en värdefull tillgång. Han uppfattades dessutom 

vara en “eminent musikpedagogisk talang”, vilket låg i linje med verksamhetens pedagogiska 

målsättning.  Förseningarna av bygget av ABF-huset kom dock att omintetgöra dessa planer, 57

men György Ligeti, Karl-Birger Blomdahl, Knut Wiggen hade arbetat fram en detaljerad 

planering av en vidareutveckling av elektronmusikstudion tillsammans med Stig Carlsson 

från Tekniska Högskolans elektroakustiska avdelning, som utgjorde grunden för det förslag 

som lades fram till ledningen och musikrådet för Arbetarrörelsens Bildningsförbund (ABF).   58

Den 15 mars 1961 träffades företrädare för Arbetarrörelsens Bildningsförbund (ABF) 

och Fylkingen för att diskutera planerna för studion och samarbetet med Arbetarrörelsens 

Bildningsförbund (ABF). Ett beslut togs att söka pengar till en nordisk elektronisk 

kursverksamhet under sommaren 1962 och planerna för en andra etapp av studiobygget 

presenterades.  Stiftelsen Stockholmsstudion för elektronisk musik, ledd av Knut Wiggen, 59

hade sin verksamhet i ABF-huset framtill 1964, då Sveriges Radio beslutade att etablera en 

elektronmusikstudio. Någon andra etapp av studion blev inte av i samarbete med 

Arbetarrörelsens Bildningsförbund (ABF), utan Fylkingen tog arbetet vidare inom Sveriges 

Radio. 

55 Elektronmusikutredningen, 1977, s. 12 
56 Referat från Fylkingens och Stockholmstudions internationella konferens om problem kring den 
elektroniska musiken, 1963, A254/F/1/1 - Planerandet av EMS 
57 Larsson, Gunnar, 1983, s. 72 
58 ibid. 
59 Protokoll över det konstituerande mötet för Stiftelsen för elektronisk musik den 15 mars 1961, A469/A1/1 
- Protokoll 
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Brev till Fylkingens styrelse från Ryno Vigedal, februari 1964  60

1963 lades en utredning fram inom Sveriges Radio om inrättandet av en studio för 

experimentell musik. Utredningen hade tillsatts efter en skrivelse till radioledningen från 

Karl-Birger Blomdahl, som var en av de viktigaste pådrivarna i studiofrågan. När han 1963 

utsågs till chef för musikavdelningen vid Sveriges Radio intensifierade han sina 

ansträngningar, vilket resulterade i att Sveriges Radio 1964 beslöt att bygga en studio. 

Projektet skulle genomföras på tre år och kostnaden beräknades till omkring 2,5 miljoner 

kronor. 1966 var den manuella delen av studion, den så kallade klangverkstaden i funktion. 

Fram till den l november 1969 stod EMS helt under Sveriges Radios huvudmannaskap.  61

3.3. Den radikala konstmusiken inom socialdemokratin 

Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) bildades 1964 och hade till 

huvudsyfte att samla kulturarbetare och andra kulturpolitiskt intresserade personer som 

omfattade den demokratiska socialismens idéer till gemensamma insatser i socialdemokratins 

kultur- och samhällsarbete. Föreningen skulle arbeta för att aktivera kulturarbetarna till 

debatt och forskning i kulturpolitiska frågor samt att företräda en offensiv socialdemokratisk 

kulturpolitik mot kommersialism och samtidigt verka för kultur och fred. Målsättningen var 

att följa och studera den kulturella utvecklingen och de estetiska värderingarna och göra 

insatser för ett rikare kulturliv.  62

60 Brev till Fylkingens styrelse från Ryno Vigedal, rektor Arberarrörelsens Bildningsförbund (ABF), daterat 
februari 1964 - A469/F3 - Handlingar rörande anslutande organisationer 
61 Elektronmusikutredningen, 1977, s. 12 
62 Verksamhetsberättelse 1964, 1010/1 - Korrespondens, verksamhetsberättelser m m 
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Föreningen kom att föra kulturarbetarnas talan inom partiet och påverkade politiken 

genom att ett antal motioner och förslag bereddes inom föreningen. Föreningen delade den 

socialdemokratiska kultursynen såsom Tage Erlander beskrev den i föreningens egna 

publikation Politik för kultur 1966: 

Kulturen skulle, liksom välståndet, bli en angelägenhet för massorna, inte för några få. [...] Ett 

rikare kulturliv där människorna ges vidgade valmöjligheter kan leda till att vi blir alltmer 

medvetna om vår tillvaros problem internationellt och nationellt, att vi genom estetiska och 

konstnärliga erfarenheter kan få fördjupade och mer nyanserade känsloupplevelser, att en kritisk 

inställning till nyhetsförmedling ersätter ett passivt accepterande och att vi lär oss förstå 

varandras sätt att reagera och tänka, att en ökad tolerans kommer till stånd.  63

Värdet av en demokratisk kultur som inkluderade alla ansågs främst innebära en ökad 

frihet för individen.  Det var också uppgiften att bära upp dessa värderingar som föreningen 64

ansåg sig ha inom det Socialdemokratiska Arbetarpartiet:  

Det är en tillgång för Socialdemokratin inte därför att just kulturarbetarna skulle utföra någon 

slags elit eller speciell politisk begåvningsreserv, men därför att de naturligtvis har sina speciella 

sakkunskaper, påverkningsmöjligheter och erfarenheter, som det vore slöseri att inte utnyttja i det 

arbete som är en av socialdemokratins huvuduppgifter, nämligen att forma en samhällsmiljö som 

ger plats för varje individs egenart och uttrycksbehov och som är ägnad att dana fria, självständiga 

människor.  65

Bland medlemmarna i Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) fanns 

utöver ett fåtal riksdagsmän och socialdemokratiska kulturpersonligheter, Gunnar Larsson 

och Fylkingens ordförande Knut Wiggen.  De senare bidrog till att föreningen kom att 66

organiseras i arbets- och studiegrupper på samma sätt som Fylkingen några år tidigare.  67

Organisationen bestod i en dansgrupp, konstgrupp, musikgrupp, teatergrupp, författargrupp, 

Radio/TV-grupp och arbetsgruppen för folkbildningsfrågor. Gunnar Larsson som även var 

suppleant i styrelsen, var engagerad i musikgruppen.  Musikgruppen behandlade 1964 en 68

rad frågor, däribland den statliga försöksverksamheten med Rikskonserter, nybyggnationer 

vid Musikhögskolan samt grammofonskiveutgivningen i Sverige. Musikgruppen kom också 

under året att utarbeta flera riksdagsmotioner. Gunnar Larsson tillsammans med ordförande 

63 Erlander, Tage, Rikare kulturliv ökar vår frihet, Politik för kultur, Kulturarbetarnas Socialdemokratiska 
Förening (KSF), 1966, 1010/1 - Korrespondens, verksamhetsberättelser m m, s. 5 
64 Eliasson, Torsten, “På väg mot friheten”, ur Pålsson, Roland (red.), Inför 60-talet: debattbok om 
socialismens framtid, 1959, s. 34 
65 Kultur för oss alla - Synpunkter och förslag från KSF i Stockholm, 1968, 1010/1 - Korrespondens, 
verksamhetsberättelser m m, s. 2 
66 Kallelse till konstituerande sammanträde med Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) den 
17 augusti 1964, 1010/1 - Korrespondens, verksamhetsberättelser m m 
67 Larsson, Gunnar, 1994, s. 15 
68 Verksamhetsberättelse 1964, 1010/1 - Korrespondens, verksamhetsberättelser m m 
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Nils Kellgren som var riksdagsman föreslog i anslutning till en proposition om den 

gymnasiala skolan att musikadjunkturer skulle inrättas. De andra motionerna gick ut på att 

stärka musikens roll inom pedagogikens område, exempelvis genom att höja musiklärarnas 

lön och inrätta en musikkonsulent för amatörmusiken.  69

Inom kommunfullmäktige i Stockholm kom det radikala musiklivets utveckling att 

stödjas av socialdemokratin.  I ett inlägg i debatten den 17 mars 1963 om en motion om 70

utökat stöd till musiklivet i Stockholm  menade den socialdemokratiska kommunpolitikern 71

Olle Andersson att den studio som uppförts i ABF-huset hade fått för lite ekonomiskt stöd: 

Enligt den samstämmiga uppfattningen hos organisationer och institutioner, musikkritiker och 

kompositörer som yttrat sig i den pågående debatten om den elektroniska musiken är det vår 

viktigaste musikpolitiska fråga för närvarande att snarast möjligt bygga ut våra resurser för 

produktion av konkret och elektronisk musik.  72

Motionen från 1961, där den moderna experimentella musikutövningens behov av 

utökade resurser behandlades mottogs positivt från kommunfullmäktiges sida. I och med att 

Sveriges Radio 1964 beslutade sig för att inrätta en studio för experimentell musik, ansågs 

inte behovet av kommunala resurser längre behövas.  73

4. Tankestilens innehåll och konsekvenser för det radikala musiklivet 

Under 1960-talet formades en tankestil inom det radikala musiklivet, där värderingar 

och målsättningar från arbetarrörelsen blev dominerande. Samtidigt skedde förändringar 

inom det radikala musiklivet. Nya musikpedagogiska redskap skapades mot bakgrund av idén 

om ett folkets tonkonst och ett aktivt skapande musikliv. Ett statligt grammofonbolag 

skapades i syfte att tillgängliggöra den radikala konstmusiken till lägsta tänkbara kostnad. 

Elektronmusikstudion blev en symbol för framstegstanken inom tankestilen och realiseras 

med tanken om att kunna tillgängliggöra musiken för en större publik och med pedagogiska 

ambitioner. Dessa idéer uppkom i relationen mellan det radikala musiklivet och 

arbetarrörelsen. 

69 Verksamhetsberättelse 1964, 1010/1 - Korrespondens, verksamhetsberättelser m m. I My Klockar Linders 
avhandling Kulturpolitik: formeringen av en modern kategori återupptas detta spår och man kan där följa 
amatörfrågans betydelse för kulturpolitikens kategoriformning under 1960-talet. Gunnar Larsson, 
Fylkingens sekreterare 1953 till 1958 är i detta sammanhang återigen en central person, se s. 141 
70 Larsson, Gunnar, 1983, s.73 
71 Motion nr 46/1961 om utökat stöd till musiklivet, Kommunfullmäktige i Stockholm 
72 Olle Andersson citerad i Larsson, Gunnar, 1983, s.73 
73 Larsson, Gunnar, 1983, s.73 
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4.1. Folkets tonkonst - Tanken om en ny musikpedagogik 

Under 1950-talet växte en kulturkritik fram bland debattörer, författare och 

konstnärer mot folkhemmets konformistiska ideal.  På ena sidan fanns Herbert Tingsten, 74

Dagens Nyheters chefredaktör, som delade den socialdemokratiska strävan mot tillväxt och 

ett fungerande välfärdssamhälle.  På andra sidan fanns vänsterradikaler som Jan Myrdal 75

som hade tröttnat på kompromisspolitiken och hur marknadsekonomiska analyser slagit bort 

de socialistiska grundidéerna. Det rådde vid tiden även en rädsla för det moraliska förfall den 

ytliga amerikanska kulturen förde med sig. Det verkade som om “...arbetarrörelsen segrat i 

klasskampen, men förlorat kulturstriden” . Utvecklingen tycktes motsäga de marxistiska 76

teorierna om att när arbetarklassen uppnått materiellt välstånd skulle en önskan om kulturell 

bildning ta vid. Tage Lindbom, chef för Arbetarrörelsens arkiv oroades av att arbetarrörelsens 

bildning höll på att gå förlorad. Uppfattningen han hade var att arbetarrörelsen nu nått sina 

materiella mål och borde koncentrera sig på de kulturella.  Detta hade visserligen varit 77

arbetarrörelsens huvudsakliga inriktning sedan 1930-talet, men kom efter ett berömt tal av 

Ecklesiastikminister Ragnar Edenman i Eskilstuna 1959 att ingå i ett mer tydligt definierat 

politikområde.  Bildning på kulturens område skulle ingå i välfärden. 78

Under 1950-talet tog Fylkingen initiativ till en pedagogisk verksamhet. Ett samarbete 

med Kursverksamheten vid Stockholms Högskola inleddes under Karl-Birger Blomdahls 

ordförandetid och utgjordes av en serie barnkonserter under ledning av en pedagogisk 

sakkunnig.  Den viktigaste uppgiften var att främja allmänhetens intresse och kunskap om 79

den internationella radikala musiken, men i och med revideringen av föreningens stadga 

1962, kom skrivningarna om konsertverksamhetens roll som en informerande funktion tonas 

ner.  Istället innebar organisationen i arbets- och studiegrupper att föreningen nu aktivt 80

försökte förändra den rådande musikpedagogiken. Framför sig såg man möjligheterna till ett 

“folkets tonkonst” . För att förändra den passiva lyssnarrollen till en aktiv skaparroll behövde 81

musikpedagogiken förändras från en inriktning mot att lära sig spela ett instrument till att 

lära sig lyssna till ljud, åstadkomma ljud och komponera med ljud. Den pedagogiska 

verksamheten skulle först och främst förläggas till skolan, men pedagogikens frihet från 

estetiska och formella krav tänktes även aktivera andra aktörer inom ljudområdet, exempelvis 

74 Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik 
under 1900-talet, 2005, s. 129 
75 Frenander, Anders, Debattens vågor: om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska 
kulturdebatt, [Ny utg.], 1999, s. 158 
76 Berggren, Henrik, Underbara dagar framför oss: en biografi över Olof Palme, 2010, s. 200 
77 Frenander, Anders, 2005, s. 110 och s. 130 
78 Klockar Linder, My, 2014, s. 108 
79 Hähnel, Folke (m.fl ), 1994, s. 12 
80 Sohlmans Musiklexikon - “Fylkingen”. Stadgar för Fylkingen, antagna den 7 december 1962, A469/F1/1 - 
Stadgar 
81 Wiggen, Knut, De två musikkulturerna: [elektronmusik], 1972, s. 68 
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hifi-entusiaster och instrumentbyggare. Genom pedagogiken såg man möjligheten till ett nytt 

aktivt musikliv, där musiklivets utveckling och meningsfullhet skulle vara ett alternativ bort 

från den kommersialism som passiviserade samhället.  82

För att satsa på en sådan verksamhet behöver man inte tro på att den vidare konstnärliga 

utvecklingen kommer ha sitt ursprung i de breda massorna, det borde räcka att förstå vilken 

utomordentligt praktisk och god metod det är med hjälp av människors lust att förverkliga sin 

egen skaparförmåga lägga en verkligt bred bas för vår egen tids försök att uppodla en genuin 

musikkultur.  83

Inom Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) förespråkades även denna 

typ av aktiv och fri musikpedagogik genom att föreningen i sina förslag för kulturområdet 

föreslog en satsning på musikpedagogikens område som ska utgå från barnens egna 

aktivitetsbehov och egna musicerande.  84

Inom musiklivet uppkom en rad företeelser som hade sin utgångspunkt i denna vision 

om en fri och demokratisk musikpedagogik. 1966 utarbetar Leo Nilsson, som var utbildad 

musikpedagog ett “Förslag till förverkligande av pedagogisk elektronisk musikstudio för 

skolungdom, här tänkt som realiserad inom Stockholms Kommunala Musikskolor” , vilket 85

också resulterade i att en liten pedagogisk studio i den kommunala musikskolans regi togs i 

bruk. Nilsson producerade även under 1960-talet pedagogiska radioprogram, där lyssnaren 

fick skicka in ljudmaterial som användes i kompositioner som sändes i programmet. 1968 

turnerade han även med “I tonsättarens verkstad” i Rikskonserters regi, där elever fick göra 

musik med enkla elektroniska musikinstrument.  86

På Elektronmusikstudion köptes avancerad musikutrustning in som lånades ut utan 

kostnad i utbildningssyfte. Elektronmusiklådan fick sitt namn efter sin föregångare inom 

området för musikpedagogiska verktyg “Musiklådan” och syftade till att ge elever i högstadiet 

och gymnasiet en inblick hur elektronisk behandling av ljud kan ske. Elektronmusiklådan 

innehöll förutom en komplett studio en avancerad modulsynthesizer. Eftersom 

synthesizerdelen saknade klaviatur eller liknande konventionell styrmetod skulle det finnas 

en “chans för dem som förefaller vara musikaliskt ointresserade att bli intresserade av ljud 

och musikaliska strukturer” . Syftet var att etablera en förståelse för sambandet mellan 87

82 Wiggen, Knut, 1972, s. 70 
83 ibid. 
84 Kultur för oss alla  - Synpunkter och förslag från KSF i Stockholm, 1968 - 1010/1 - Korrespondens, 
verksamhetsberättelser m m, s. 27 
85 Broman, Per Olov, 2007, s. 159 
86 ibid., s. 160 
87 Elektronmusiklådan - En beskrivning, s. 1 
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musik och matematik och övertyga eleverna om att “det traditionella musicerandet egentligen 

utgör en liten del av vad som är möjligt att åstadkomma i musikväg.  88

En ny företeelse inom musiklivet under 1960-talet var Sveriges första studio för 

elektronisk musik i Arbetarrörelsens bildningsförbunds (ABF) lokaler. Även om studion inte i 

första hand riktade sig till allmänheten var den tänkt som en pedagogisk studio. 

Arbetarrörelsen såg nyttan i att genom att knyta studion till sitt studiecentrum och kulturhus 

kunna sprida kunskap om den nya musiken inom arbetarrörelsen och ge möjligheten för unga 

tonsättare att komponera ny musik.  Utbildningstanken fanns även med när 89

Elektronmusikstudion övergick i Sveriges radios regi. Studion sågs som ett lämpligt 

pedagogiskt verktyg och även om den främst avsågs användas av professionella tonsättare, 

fanns det inga “...teoretiska skäl mot att alla intresserade, från amatörer till de mest 

avancerade användarna, skulle kunna utnyttja EMS i pedagogiskt syfte. Det finns troligen ej 

heller någon begränsning av tillgången till hågade experimentorer ur skilda kategorier” . I 90

Elektronmusikstudion bedrevs en försöksverksamhet med personer som haft ringa eller ingen 

musikalisk erfarenhet. Den elektroniska musiken pekas ut som en framtida amatörmusik, 

eftersom “den elektroniska musiken inte alls [kräver] så stora tekniska färdigheter som 

instrumentalmusiken fordrar för att nå en jämförbar konstnärlig nivå” . 91

1969 utarbetades en alternativ musikpedagogisk metod som byggde på skapande 

arbete i grupp för förskolan, grundskolan och studiecirklar av Jan Bark och Folke Rabe, båda 

medlemmar i Fylkingen, på uppdrag av Rikskonserter och Folkbildningsförbundet.  Ideér av 92

detta slag satte även sina spår i läroplanen för grundskolan, Lgr 69 och idéerna kom att leva 

vidare.  I Elektronmusikutredningen från 1977 återkommer huvuddragen:  93

Musikundervisningen bör för [...] nivåerna - förskola, låg- och mellanstadier - ta sikte på att 

utveckla barnens inneboende förmåga att ohämmat och förutsättningslöst umgås och 

kommunicera med alla typer av ljud och klanger. Man bör därför undvika en pedagogisk 

särlösning för elektronmusiken utan snarare inrikta arbetet på att främja en generell öppenhet 

inför allt ljudmaterial.  94

88 Elektronmusiklådan - En beskrivning, s. 1 
89 Larsson, Gunnar, 1983, s. 70 
90 Wiggen, Knut, PM-EMS, 1969, avsnitt 6.1, A254/B/2/1 - Tryckta handlingar 
91 Lars-Gunnar Bodin, citerad i Broman, Per Olov, 2007, s. 160 
92 Broman, Per Olov, 2007, s. 161 
93 ibid. 
94 Elektronmusikutredningen, 1977, s. 23 
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4.2. Musik åt folkets flertal - Den socialdemokratiska kulturpolitiken som 

distribution av kultur 

Inom den socialdemokratiska kulturpolitiken var sedan 1930-talet den distributiva 

aspekten central.  Kulturen skulle tillgängliggöras folket och kopplas loss från 95

borgerligheten. Den kulturpolitiska proposition som Ecklesiastikminister Ragnar Edenman 

lade fram 1961, anges vara startpunkt för 1960-talets inriktning av kulturpolitiken. Det som 

var nytt var inte det politiska innehållet, utan främst åtgärdernas omfattning och strävan att 

hålla ihop det kulturpolitiska området. De politiska åtgärderna syftade till att effektivt hantera 

distributionen av kulturen.  96

Inom det radikala musiklivet föddes idén om att utnyttja grammofonskivan för 

distribution av den radikala konstmusiken. Tanken uppkom i den målsättningsdebatt som 

fördes inom Fylkingen i början av 1960-talet.  

En av utgångspunkterna för resonemangen var tankar som kunde föras tillbaka på ett 

socialdemokratiskt kulturmanifest men som numera var tämligen allmänt omfattande. Det gick 

ungefär ut på att samhället borde se till att det största möjliga antalet människor skulle få den 

största möjliga musikupplevelsen (kulturupplevelsen).  97

Planeringsgruppen inom Fylkingen som hade som uppgift att skapa en handlingsplan 

för verksamheten och utforma riktlinjer för de projekt som föreningen borde genomföra 

upplevde att de grundläggande värderingarna i en sådan målsättning inte uppfylldes inom 

kulturpolitiken, då större delen av de bidrag som delades ut gick till institutioner och 

verksamheter som låg långt borta såväl socialt och geografiskt från folkets flertal.  I syfte att 98

nå ut till dessa kom föreningen att undersöka möjligheten att distribuera den radikala 

konstmusiken genom grammofonskivan, ett distributionsätt som uppfattades kunna göra 

musiken tillgänglig för alla till lägsta tänkbara kostnad. 

Med dagens samhällsvärderingar, t.ex. att man bör övervinna de sociala och geografiska skrankor 

som finns mellan den övervägande delen av befolkningen och resultatet av konstnärligt skapande, 

måste man överge 1700- och 1800-talens media, såsom konserthus och teatrar, och begagna sig av 

media som TV, radio, magnetofon- och videobandet, grammofonskivan, filmen etc.  99

De nya medierna och den tekniska utvecklingen på området skulle möjliggöra en 

större spridning av musiken i samhället samtidigt som användaren skulle få större frihet att 

95 Frenander, Anders, 2005, s. 108 
96 ibid., s. 132 
97 Hähnel, Folke (m.fl ), 1994, s. 26 
98 ibid. 
99 Wiggen, Knut, “Memorandum 1965”, FyBull 1967:1, s. 3. Även citerad i Broman, Per Olov, Kort historik 
över framtidens musik: elektronmusiken och framtidstanken i svenskt 1950- och 60-tal, s. 132 
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själv välja musik.  Förslaget om ett statligt grammofonbolag, som kom att utarbetas av 100

Fylkingen, kom därför att ligga nära de målsättningar och värderingar som fanns inom 

arbetarrörelsen och Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF). Inom KSFs 

musikgrupp arbetade man för att tillgängliggöra musiken. Den seriösa musiken skulle nå ut 

till den allt mer kvalitetsmedvetna arbetarrörelsen och inte isoleras till en beståndsdel i den 

borgerliga miljön med dess ”kristallkronor, plyschsoffor, frackar och mecenater [som] utgjort 

ett ytligt men effektivt hinder för närmande”.  101

Frågan om ett statligt grammofonbolag diskuterades inom Kulturarbetarnas 

Socialdemokratiska Förening (KSF) under 1965. Stig Carlsson, som också var den expert på 

inspelningsteknik som Fylkingen anlitat för inspelningar av konserterna på Moderna museet, 

blev adjungerad i grammofongruppen.  På mötet framhävde han problemen med att adekvat 102

kunna återge ljud, ett problem som kom att påverka Fylkingens inriktning framöver. Gunnar 

Larsson redogjorde för Fylkingens arbete och anförde förslaget om att KSF genom 

riksdagsman Nils Kjellgren skulle arbeta för att få fram en “fastare, statlig utredning i ämnet”

. Vid ett senare möte redogjorde Knut Wiggen för Fylkingens förslag om ett statligt 103

grammofonbolag, inklusive en teknisk redogörelse för grammofonskivans tekniska kvaliteter 

och Fylkingens förslag till finansiering av ett statligt grammofonbolag.  Förslaget hade 104

tillkommit efter att föreningen noterat att allmänna bidrag utgår till levande framföranden 

medan statligt stöd till grammofonutgivning saknades. Fylkingens förslag om ett statligt 

grammofonbolag presenterades av Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) som 

ett prioriterat reformförslag inom musiklivet 1966.  Inom Planeringsgruppen på Fylkingen 105

föreföll förslaget till en början överensstämma med föreningens målsättningar: 

Ett förverkligande bara av detta projekt skulle få betydande konsekvenser för 

konsertföreningarnas och musikernas arbetsvillkor, förbättra musikundervisningen i skolan och 

folkbildningen, göra allmänheten förtrogen med en bredare musikrepertoar, i synnerhet inom den 

moderna musiken.  106

Problemet, som kom att diskuteras inom planeringsgruppen, var att mediet inte 

stödde den kvalitet på ljudåtergivningen som de konstnärliga intentionerna krävde. 

Problematiken hade tagits upp inom Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) av 

100 Broman, Per Olov, 2007, s. 132 
101 Kultur för oss alla - Synpunkter och förslag från KSF i Stockholm, 1968, 1010/1 - Korrespondens, 
verksamhetsberättelser m m, s. 27 
102 Larsson, Gunnar, 1994, s. 17 
103 Protokoll från KSF:s musikgrupps sammanträde fredagen den 8 januari 1965, 1010/4 - Protokoll 
104 Protokoll från KSF:s musikgrupps sammanträde fredagen den 5 april 1965, 1010/4 - Protokoll 
105 Angelägna reformförslag presenterade av Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) i 
Stockholm vid SAP:s och KSF:s gemensamma kulturkonferens den 18 april 1966 i Folkets Hus, Stockholm, 
1010/1 - Korrespondens, verksamhetsberättelser m m 
106 Larsson, Gunnar, 1994, s. 15 
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Stig Carlsson, men inte hindrat föreningen att ta förslaget vidare. Kvalitetsaspekten i 

grammofonupptagningen var dock en mycket viktig fråga inom Fylkingen. Kompositionerna 

som vid denna tid ofta var skapade för ett publikt framträdande i en konsertsal ansågs inte 

kunna återskapas på en ljudanläggning i hemmet.  Det fanns, menade Planeringsgruppen, 107

därmed en motsättning mellan föreningens och socialdemokratins gemensamma 

kulturpolitiska målsättningar och den konstnärliga kvaliteten. Flera projekt initierades av 

föreningen för att komma runt detta problem. Förvisso kom ett grammofonbolag skapas inom 

föreningen och förslaget om ett statligt grammofonbolag bli verklighet.  Men framförallt 108

kom kvalitetsdiskussionerna koppla föreningen närmare idéer kring vetenskaplig forskning 

och teknisk utveckling. I syfte att öka kvaliteten på musikupplevelsen i hemmet kom 

föreningen att utarbeta ett förslag om en varucertifiering av apparater med högtalare 

tillsammans med en rad samarbetspartners.  

I ett brev till Statens Konsumentråd nämner företrädare för 

Varudeklarationsnämnden Fylkingens förslag om en varudeklaration av apparater med 

högtalare. Brevet återger Fylkingens arbete med att ta fram en bedömningsmetod för 

högtalare. “Den första delen av undersökningarna är av psykoteknisk art och väntas resultera 

i en förteckning över de psykologiska faktorer, som är av betydelse för 

ljudkvalitetsbedömningen”.  Förteckningen skulle sedan ligga till grund för en 109

varucertifiering som skulle garantera en musikupplevelse i hemmet med hög konstnärlig 

kvalitet. Undersökningarna genomfördes av docent Hannes Eisler vid Stockholms 

universitets psykologiska institution med ekonomiskt stöd av Konsumentrådet och det 

bildades inom projektet en särskild kommitté med representanter från Fylkingen, 

Konsumentrådet, Konsumentinstitutet, Statens provningsanstalt, Varudeklarationsnämnden, 

Televerket, Sveriges Radios musikavdelning och Svenska Elektriska Kommissionen.  110

Projektet stannade av och någon varucerificering blev aldrig verklighet.  111

I arbetet med festivalen “Visioner av nuet” kom Fylkingen att knytas närmare 

vetenskaplig forskning och teknisk utveckling. Festivalen som tillsammans med en rad 

konserter innehöll seminarier och föreläsningar, ägde rum 1966 och arrangerades på 

107 Notera att grammofonskivan vid denna tid var en relativt ny företeelse inom musiklivet. Inspelad musik 
för distribution på grammofonskiva betraktades inte normalt som en självständig mediatyp, utan ansågs 
vara ett substitut för en konsert. 
108 Fylkingen Records släppte sin första grammofonskiva 1966, Se Fylkingen Records - Diskografi, Hultberg, 
Teddy & Bock, Christian (red.), 1994, s. 376. Det statliga skivbolaget Caprice Records grundades formellt 
1968 efter fem års försöksverksamhet i regi av Statens institut för Rikskonserter. Se Broman, Per Olov, 
2007, s. 165. Se även Hanson, Sten, Det praktiska tonsätteriets historia: Föreningen Svenska tonsättare 
genom 75 år, 1993. s. 201 
109 Förslag om “Varudeklaration av apparater med högtalare” till Statens Konsumentråd, 1964-12-04, 
A254/F/1/1 - Planerandet av EMS 
110 Hähnel, Folke (m.fl ), 1994, s. 24 
111 Register över VDM-märkningar, 1971-12-01 
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Tekniska museet i Stockholm. Idén till festivalen hade sitt ursprung i ett upprop som skrevs 

under av fjorton svenska vetenskapsmän.  Dessa menade att om vi inte lyckas förändra vår 112

verklighetsuppfattning kommer vi riskera förlora kontrollen över “...de stora förändringarna i 

den yttre verkligheten som vetenskaplig forskning och tekniskt utvecklingsarbete kommer att 

resultera i” . Resultaten av investeringar i vetenskaplig forskning och teknikutveckling 113

kommer att gripa in och förändra människans yttre villkor. Samtidigt förändras vår 

verklighetsuppfattning. “Därför bör våra investeringar i syfte att ändra våra yttre villkor följas 

av investeringar som gör det möjligt att ge uttryck för denna ändrade verklighetsuppfattning.”

 Festivalens uppgift blev därför att visa vad tekniken kunde användas till i det konstnärliga 114

uttrycket, men också visa på hur konsten kunde användas för att kunna förändra människors 

känslor, behov och värderingar. 

För Fylkingen blev utgångspunkterna för festivalen centrala. För det första kom de att 

legitimera föreningens inriktning mot elektronmusik och vetenskaplig forskning. För det 

andra innebar festivalen att stort hopp sattes till den tekniska utvecklingens möjligheter att i 

framtiden kunna upplösa motsättningen mellan den konstnärliga kvaliteten och ett musikliv 

som var tillgängligt för alla.   115

Idén om ett demokratiskt musikliv som var tillgängligt för alla kom därmed att 

förutsätta den tekniska utvecklingen och en framtida musik. 

4.3. Framtidens musik - Teknikutveckling som förutsättning för ett demokratisk 

musikliv 

I anslutning till ett uppmärksammat föredrag av Olof Palme om den politiska radikalismen i vår 

tid, där han hävdade att en realistisk radikalism förankrad i verkligheten måste styras av analys, 

kritik, debatt och forskning, kan man hävda att detta betraktelsesätt även kännetecknar den 

radikalism Fylkingen företräder.  116

Den radikala musiken hade ifrågasatts i offentligheten i slutet av 1950-talet, vilket i 

samband med “den stora musikdebatten” hade tvingat Fylkingen att fördjupa de musikaliska 

värderingarna inom föreningen i syfte att stärka den radikala konstmusiken mot kritik. 

Genom att ställa vetenskap, forskning och teknik i centrum kunde föreningen ansluta till en 

radikalism som i socialdemokratisk mening var realistisk och förankrad i verkligheten, 

eftersom den uppfattades styras av vetenskapliga metoder och värderingar. Denna inriktning 

innebar att de socialdemokratiska värderingarna integrerades inom föreningen och att den 

112 “Upprop (angående festivalen “Visioner av Nuet”)”, Dagens Nyheter, 1966-04-29 
113 ibid. 
114 ibid. 
115 Larsson, Gunnar, 1994, s. 27 
116 ibid., s. 14 
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radikala grenen inom den moderna konstmusiken stärktes mot kritik. Samtidigt ställdes 

vetenskap, forskning och teknik i centrum. 

Inom musiklivet hade teknikutvecklingens påverkan på musiken börjat 

problematiseras. Redan 1954 i slutbetänkandet för musikutredningen “Musikliv i Sverige” 

hade teknikutvecklingen pekats ut som en viktig del i samhällets förändring. 

Tekniska uppfinningar, upptäckter, vetenskapens enorma framsteg på alla områden under de sista 

århundradena har mäktigt bidragit till att omgestalta både samhällenas och människornas liv i 

västerlandet.  117

Under rubriken “Samhället, människan, musiken” menade utredningen, att det inte 

finns några tendenser att tempot i dessa förändringar kommer minska, snarare tvärtom att 

öka. Utredningen tillmätte musiken en stor betydelse. En fri musik som får utvecklas genom 

sin egen inneboende logik bidrar inte enbart till den enskilda individens bildning och 

utveckling, utan även till gemenskap och demokrati. Den tekniska utvecklingen genom 

grammofonen, radion och ljudfilmen samt förbättrade möjligheter för konsertarrangemang 

har gjort musiken tillgänglig för en bredare allmänhet, men samtidigt har industrialisering 

och urbanisering alienerat människan från de estetiska upplevelser som kommer medvetet 

eller omedvetet vid en närhet till naturen.  118

Inom den radikala konstmusiken kom analogin mellan musik och natur bli 

problematisk och konstmusikens bidrag till en samhällelig gemenskap kom att debatteras och 

utgjorde grunden i “den stora musikdebatten” i slutet av 1950-talet.  Inom socialdemokratin 119

sågs ett kulturliv där människorna gavs vidgade valmöjligheter vara en förutsättning för ett 

demokratiskt kulturliv. Kulturen skulle göras tillgänglig alla.  

Genom arbetet med förslaget om ett statligt grammofonbolag inom Fylkingen och 

Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Föreningen (KSF) kom teknikutvecklingen kopplas till 

idén om ett demokratiskt och fritt musikliv. Tron på det tekniska framstegen förstärktes 

ytterligare i och med att Fylkingen under 1960-talet i allt större omfattning inriktade sig mot 

elektronisk musik. Föreningens nya organisation i arbets- och studiegrupper som syftade till 

att aktivera medlemmarna medförde att ett flertal projekt grundades i vetenskap och 

117 1947 års musikutredning, Musikliv i Sverige: betänkande med förslag till åtgärder för att främja det 
svenska musiklivets utveckling, SOU 1954:2, 1954, s. 18 
118 1947 års musikutredning, 1954, s. 18 
119 Analogin mellan musik och natur i förhållande till konstmusik och Elektronmusik undersöks i Per Olov 
Bromans Kort historik över framtidens musik: elektronmusiken och framtidstanken i svenskt 1950- och 
60-tal, 2007. Se även Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W., Upplysningens dialektik : filosofiska 
fragment, 2012 och Adorno, Theodor W., Inledning till musiksociologin: tolv teoretiska föreläsningar, 
1976. Spänningen mellan individualism och kollektivism inom 1950-talets radikala musikliv undersöks av 
Mats Arvidssons i Ett tonalt välordnat samhälle eller anarki?: estetiska och sociala aspekter på svensk 
konstmusik 1945-1960, 2007. 
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forskning. Föreningens syfte att skapa förutsättningar för kunskap om musik skapad på 

elektronisk apparatur och ge tonsättare tillgång till en studio där de nya 

kompositionsmetoderna inom den elektroniska musiken kunde tilllämpas innebar att 

föreningen kom sträcka sig ut i samhället. Dels för att informera om den nya musiken, dels för 

att hitta finansiering av projekten. Elektronmusiken kom att föras fram av de verksamma 

inom föreningen som framtidens musik.  120

En omvälvning har ägt rum på det musikaliska området, och vi kan lika litet hejda den nya 

musikens utveckling som vi kan hejda den elektroniska industrin. Vi kan skjuta etablerandet av 

den elektroniska musiken i Sverige på framtiden, men för det misstaget kommer vi förr eller 

senare att få betala dubbelt.  121

Det fanns en övertygelse om att elektronmusiken skulle fylla en viktig funktion i det 

nya samhället. För det första var elektronmusiken den musik som var direkt anpassad för 

högtalarmediet och därmed för distribution via grammofonskivor och nya elektroniska 

medier.  För det andra ansågs elektronmusiken kunna bära rollen som kommunikatör av det 122

nya samhällets “känslor, behov och värderingar” . Fylkingen såg musiken som “djupt 123

avhängig teknikutvecklingen”  och elektronmusiken ansågs “bjuda på obegränsade 124

konstnärliga utvecklingsmöjligheter och var genom sin direktanknytning till den teknik som 

skulle prägla framtiden själv en del av denna framtid” . 125

Under arbetet med förslagen om ett statligt finansierat grammofonbolag hade 

Fylkingens arbetsgrupp uppfattat att en motsättning förelåg mellan målsättningen om att 

tillgängliggöra musiken och den konstnärliga kvaliteten, vilket ledde till att inriktningen mot 

området “konst och teknologi” kom att stärkas inom föreningen. Tron på framsteget och 

teknikutvecklingen kom att uppfattas som en framkomlig väg för att upplösa motsättningen 

mellan den konstnärliga kvaliteten och ett demokratiskt och fritt musikliv. Elektronmusiken 

hade i detta resonemang en särställning, eftersom musikformen naturligt kunde komma bort 

från konsertsalens borgerliga associationer och istället distribueras elektroniskt. Tekniken 

uppfattades inte heller utnyttjas fullt ut, vilket kom till uttryck i programförklaringen till 

Fylkingens festival “Visioner av Nuet”:  126

120 Broman, Per Olov, 2007, s. 72 
121 Knut Wiggen citerad i Broman, Per Olov, 2007, s. 72 
122 Broman, Per Olov, 2007, s. 125 
123 Wiggen, Knut, “Visioner av Nuet 1966 - En kommentar”, ur Hultberg, Teddy & Bock, Christian (red.), 
1994, s. 29 
124 ibid. 
125 Broman, Per Olov, 2007, s. 123 
126 Festivalen var en bidragande orsak till att Sverige 1970 blev värdland för en UNESCO-konferens med 
temat “Music and Technology”, som av deltagarna uppfattades vara det största projekt som någonsin 
genomförts för att diskutera musiklivets tekniska utveckling, musikskapandets problematik och musikens 
funktion i samhället. Se Wiggen, Knut, Rapport från UNESCO-symposiet “Music and Technology: The 
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...syftet är att dels att med den nya teknikens hjälp skärpa vårt vetande om och användandet av 

alla våra sinnen och vår föreställningsförmåga, dels att delta i arbetet med att lokalisera orsakerna 

till att vi inte utnyttjar de enorma tekniska tillgångarna på ett tillfredsställande sätt, …  127

Tilltron till teknikutvecklingen var genomgripande och visionerna handlade om att 

skapa en ny musik för ett nytt samhälle. En ny epok i musikhistorien skulle skrivas och 

musiken vara förankrad i verkligheten och styras av analys, kritik, debatt och forskning.  128

Inom Fylkingen diskuterades det att knyta föreningen hårdare mot området “konst och 

teknologi” och övervägde att upphöra med konsertverksamheten. Syftet var att koppla 

Fylkingen närmare den tekniska utvecklingen och stimulera samarbetet mellan konstnärer 

inom olika konstområden och mellan konstnärer och tekniker. Arbetet i arbets- och 

studiegrupper syftade till att göra det attraktivt för vetenskapsmän och tekniker att delta i 

Fylkingens verksamhet genom att dessa fick inflytande över verksamheten.  129

Inom Fylkingen fick teorigruppen ansvar för forskningsansatsen, i vilken Carl Lesche, 

musikforskare, psykoanalytiker och vetenskapsteoretiker och Knut Wiggen, Fylkingens 

ordförande och chef för Elektronmusikstudion hade centrala roller. Symbolen för 

inriktningen mot forskning inom det radikala musiklivet  i Sverige under 1960-talet blev 

Elektronmusikstudion, som efter samarbetet med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) från 

1964 finansierades av Sveriges Radio. 

 

Composer in the technological era”, 1970, A254/F/4/a - Handlingar rörande konferenser, symposier och 
seminarie 
127 Wiggen, Knut, Programförklaring “Visioner av Nuet”, 1966, A254/B/2/1 - Tryckta handlingar 
128 Broman, Per Olov, 2007, s. 171 
129 Förslag till ny organisation för Fylkingen, utarbetat av Fylkingens organisationskommitté, tillsatt av 
årsmötet den 17 december 1966, A469/F7 - Handlingar rörande målsättningar 
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Datorstudion, Kungsgatan 8, Stockholm  130

Studion bestod av två delar, där den första - klangstudion - var en mindre analog 

studio och den andra större produktionsstudion var en hybridstudio där analog apparatur för 

ljudgenerering och ljudbearbetning styrdes digitalt av ett specialkonstruerat system. I slutet 

av 1960-talet köptes en dator in. Produktionsstudion var designad efter det förslag som Knut 

Wiggen, tillsammans med tekniska experter, hade arbetat fram under samarbetet med 

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) 1961.  Detta förslag var från början tänkt som en andra 131

etapp inom ramen för Stiftelsen Stockholmsstudion för elektronisk musik, men förslaget 

realiserades inte förrän Sveriges Radio tog över ansvaret för driften av studion 1964.  132

Utgångspunkten för studion var idén om musiken som forskningsområde. Musiken 

skulle beskrivas som den upplevs med hjälp av ett psykologiskt beskrivningssystem.  133

Forskningsansatsen som hade vidareutvecklats inom Fylkingens teorigrupp innehöll tre delar. 

Den första delen gick ut på att hitta en systematisk beskrivning och klassificering av 

130 Datorstudion, Kungsgatan 8, Stockholm, A254/K - Fotografier, även publicerad på Musik- och 
Teaterbibliotekets hemsida (http://biblioteket.statensmusikverk.se/hand/manadens_raritet/1010 
/EMS1.jpg, besökt den 10 dec, 2014) 
131 EMS - an historic overview, A254/B/2/1 - Tryckta handlingar 
132 Elektronmusikutredningen, 1977, s. 13 
133 Broman, Per Olov, 2007, s. 171 
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ljudmaterial. Den andra delen handlade om databehandling för analys och syntes av 

klangobjekt och klangobjektskalor, till vilket produktionsstudion kunde användas. Den tredje 

delen handlade om experimentalpsykologiska undersökningar som syftade till att verifiera att 

upplevelsen av den skapade musiken motsvarade avsikten med kompositionen.  Syftet med 134

Elektronmusikstudion var att med vetenskapliga metoder ta kontroll över musikens område 

och skapa en helt ny musik för ett nytt samhälle: 

...lyckas vi med det har vi nått fram till en ny stor epok i musikhistorien. Vi har då inte endast 

skapat ett nytt instrumentarium, vi har också lärt oss ett sätt att använda det på som kan ge ett 

resultat som går att begripa även av en stor publik.  135

Idén om att tillgängliggöra den radikala musiken för en större publik ingick som en del 

av målsättningarna för forskningsansatsen vid Elektronmusikstudion. 

5. Avslutning 

Under 1960-talet förändrades förutsättningarna inom det radikala musiklivet. 

Fylkingen som tidigare främst varit en konsertgivande förening, blev efter att ha förändrat 

sina målsättningar och organisation en aktiv aktör inom musiklivet. Genom arbetet i arbets- 

och studiegrupper kom föreningens medlemmar i kontakt med  civilingenjörer, 

civilekonomer, tekniker, psykologer och konstnärer som engagerades i olika projekt samtidigt 

som tjänstemän på olika myndigheter och politiska beslutsfattare informerades om 

resultaten. 

Flera av styrelsens medlemmar hade direkt koppling till arbetarrörelsen och 

socialdemokratin, vilket ledde till att samarbeten initieras och att gemensamma förslag lades 

fram. I det nya ABF-huset på Sveavägen i Stockholm grundades Sveriges första 

elektronmusikstudio av en stiftelse med Fylkingen och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) 

som huvudmän. Inom Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) togs Fylkingens 

förslag om ett statligt grammofonbolag vidare till riksdagen. 

Framförallt kom relationen mellan arbetarrörelsen och Fylkingen att innebära att en 

gemenskap kring målsättningar och värderingar om den radikala konstmusikens roll inom 

musiklivet och samhället skapades. De socialdemokratiska värderingarna kom att integreras i 

Fylkingen och därmed i en central del av 1960-talets musikliv. Genom att låta företrädare för 

den radikala konstmusiken och arbetarrörelsen ingå i ett gemensamt tankekollektiv med en 

gemensam tankestil är det möjligt att förstå den utveckling som skedde inom musiklivet 

under 1960-talet. 

134 Groth, Sanne Krogh, 2010, s. 98 
135 Wiggen, Knut, 1972, s. 130 
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Under 1960-talet skapades nya förutsättningar inom musiklivet - nya 

musikpedagogiska verktyg, en statligt finansierad grammofonutgivning och bildandet av 

Elektronmusikstudion kan förstås i en analys av tankestilens innehåll som här framträder 

som gemensamma värderingar och målsättningar inom områdena för demokrati, bildning, 

frihet och synen på vetenskapens och teknikens roll för samhällets utveckling. Det är alltså 

inte bara en fråga att dessa företeelser uppkom, utan även på vilket sätt de realiserades. 

Mot bakgrund av “den stora musikdebatten” som hade förts i slutet 1950-talet om 

konstmusikens uppgift i samhället hade den radikala konstmusiken fått utstå kritik för att 

inte bidra till gemenskap och solidaritet. Fylkingen som sedan tidigare varit en central aktör 

inom det radikala musiklivet förtydligade under 1960-talets början sin uppgift som den 

radikala musikens förtrupp. Utgångspunkten för denna radikalism hämtade de från 

socialdemokratin, vilket innebar att radikala ståndpunkter måste vara förankrade i 

verkligheten och styras av analys, kritik, debatt och forskning. Arbetet inom Fylkingen skedde 

också under dessa premisser. Kontakter knöts med vetenskapsmän och akademiker och flera 

förslag med vetenskaplig grund lades fram.  

Målsättningarna med de projekt som genomfördes inom arbets- och studiegrupperna 

sammanfaller med arbetarrörelsens målsättning för kulturpolitiken. Genom pedagogiken såg 

man möjligheten till ett nytt aktivt musikliv, där musiklivets utveckling och meningsfullhet 

skulle vara ett alternativ bort från den kommersialism som passiviserar samhället. En statlig 

grammofonutgivning ansågs behövas i syfte att tillgängliggöra den radikala konstmusiken för 

alla. Ett rikare musikliv ansågs inte bara ge människorna fler valmöjligheter, utan var också 

medskapande i en samhällsmiljö som “ger plats för varje individs egenart och uttrycksbehov 

och som är ägnad att dana fria, självständiga människor” . Den första elektronmusikstudion 136

i ABF-huset skapades som en pedagogisk studio med tanken att tillgängliggöra kunskap inom 

arbetarrörelsen.  

Under arbetet med förslaget om ett statligt grammofonbolag uppfattade 

arbetsgruppen inom Fylkingen en motsättning mellan det konstnärliga behovet av kvalitet 

och målsättningen att tillgängliggöra musiken för alla. Grammofonskivan var ett utmärkt 

verktyg för att tillgängliggöra musiken för så många som möjligt samtidigt som kostnaden var 

låg. Ljudåtergivningen ansågs dock inte konstnärligt tillfredställande, vilket uppfattades ge 

upphov till en motsättning mellan målsättningarna. I syfte att upplösa denna initierades 

arbetet med en varucertifiering av apparatur med högtalare. Kvaliteten på ljudupplevelsen i 

hemmet skulle med en sådan varucertifiering kunna garanteras.  

I mitten av 1960-talet grundlades tanken om att teknikutveckling var en förutsättning 

för ett demokratiskt musikliv. Förhoppningen var att teknikutvecklingen skulle möjliggöra ett 

136 Kultur för oss alla - Synpunkter och förslag från KSF i Stockholm, 1978, 1010/1 - Korrespondens, 
verksamhetsberättelser m m, s. 2  
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musikliv där en ny typ av konstnär kunde upplösa motsättningen mellan konstnärlig kvalitet 

och ett demokratiskt musikliv. Framstegsoptimismen och tron på teknikutvecklingen som 

sedan tidigare varit bärande idéer inom socialdemokratin och samhället tog över inom 

tankestilen. Värderingar och målsättningar inom tankestilen som tidigare kretsat kring 

skapandet av en gemenskap, tillgängliggörandet av musiken, individens valmöjligheter, 

rättigheten till bildning försköts mot en genomgripande tro på den framtida teknikens 

möjligheter. Den tekniska utvecklingen var inte bara i sig en skapande kraft, utan uppfattades 

vara en förutsättning för ett demokratiskt och fritt musikliv. Elektronmusiken fördes fram av 

de verksamma som framtidens musik. 

Framstegstanken inom tankestilen kom till uttryck 1966 i festivalen “Visioner av 

Nuet”, där teknikens roll inom musiklivet undersöktes. I det upprop som utgjorde startskottet 

till festivalen hoppades fjorton vetenskapsmän att konsten skulle kunna ge uttryck för en 

förändrad verklighetsuppfattning och ge uttryck för de känslor, behov och värderingar som 

återfinns inom ett teknologiskt samhälle. Utan en förändrad verklighetsuppfattning kunde 

inte de tekniska framstegen realiseras, menade de. Inriktningen mot “Teknik och Konst” blev 

under 1960-talets andra hälft alltmer central inom Fylkingen. 

Elektronmusikstudion blev en symbol för teknikutvecklingen och framstegstanken 

inom musiklivet. I och med att Sveriges Radio tog över huvudmannaskapet för 

Elektronmusikstudion 1964 förstärktes de vetenskapliga målsättningarna med studion. De 

musikpedagogiska målsättningarna levde dock kvar. Elektronmusikstudion realiserades som 

ett pedagogiskt verktyg och med en tanke att med hjälp av vetenskapliga metoder göra den 

radikala konstmusiken tillgänglig för alla. Idéer som under 1960-talet var framträdande inom 

tankestilen och som förutsätter arbetarrörelsen inom den radikala konstmusikens 

tankekollektiv. 
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