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INLEDNING
 
Förteckningen av Blekingska rockband från perioden 1969-1999 är en del inom projektet Rockscen Ble-
kinge 69-99. Projektet har varit ett samarbete mellan Blekinge museum, Musik i Blekinge och Blekinge 
Musiksamlingar och har resulterat i bland annat en utställning på Blekinge museum oktober 2016 - septem-
ber 2017 samt en rockfestival sommaren 2017 på Fisktorget i Karlskrona. Dokumentation av bandnamn och 
insamling av fakta kring banden har pågått sedan projektet startades sommaren 2015. Insamlingen har bland 
annat skett via projektets facebookgrupp, genomgång av äldre tidningsartiklar, kontakt med under perioden 
aktiva musiker, aktiva inom musikföreningar i de olika kommunerna och fans till banden. Både radio och 
tv samt lokaltidningarna har uppmärksammat projektet vilket bidrog till att privatpersoner hörde av sig och 
ville lämna material. Ett par böcker har varit guldgruvor som vi plockat mycket fakta ur, bland annat Janne 
Starks imponerande ”The Heaviest Encyclopedia of Swedish Hard Rock and Heavy Metal Ever!”, Noiceka-
talogen från 1982 med foton och information om många Karlskronaband och för Karlshamns del boken om 
Musikforum utgiven 1995.

Varför då perioden 1969-1999? Rockmusik som genre brukar sägas ha sitt ursprung på 1950-talet men det 
var först i slutet av 1960-talet som rockmusiken tog steget fullt ut och blev bredare, både på det musikaliska 
planet men även på det estetiska. Rent intuitivt kändes det rätt att sätta en start på perioden där. Att sätta 
millennieskiftet som främre gräns passade också bra då musikbranschen då förändrades radikalt med den 
digitala revolutionen. Spotify, YouTube, Soundcloud och andra digitala scener har blivit standard för att nå 
ut med musik idag.

Förteckningen är ordnad kommunvis från väster till öster. Banden är listade i bokstavsordning under res-
pektive kommun. Grundläggande fakta som bandmedlemmar, musikstil, år aktiva samt eventuella skivsläpp 
finns för nästan varje band. Band som varit aktiva i ett par veckor till andra som funnits i 30 år finns alla 
med, vi har valt att försöka få med alla. Flera bandbeskrivningar är mer utförliga än andra vilket oftast beror 
på engagemang från någon eller några medlemmar i just det bandet och som kanske lämnat några kul anek-
doter eller minnen från sin tid i bandet. Ett mål var att försöka ha ett foto på samtliga band, vilket inte alltid 
har lyckats. Oftast på grund av att bandet kanske inte funnits så länge eller inte var så aktiva på livescenen. 
Det fanns under perioden inga mobiltelefoner med bra inbyggda kameror så de spontana fotona har oftast 
uteblivit. Ibland har vi endast fått tag på foton från tidningsklipp men vi har valt att använda dessa trots 
sämre kvalité.

Insamlandet har även resulterat i en lista över flera band som det saknats tillräcklig information om för att 
kunna skrivas in i förteckningen. Det rör sig om bandnamn som under tidsperioden nämns i tidningsartik-
lar, på affischer, i dokument hos kommunernas musikföreningar och så vidare. I flera fall har bandnamnen 
inkommit som tips från personer som på olika sätt var involverade i Blekinges musikliv 1969-1999, det vill 
säga så kallad ”namedropping”. Bandnamnen har nämnts i förbifarten men tyvärr har sällan sammanhanget 
kunnat utredas närmare. En lista på dessa band finns i slutet av boken.

Påpekas bör att förteckningen inte får ses som en komplett lista över alla Blekingska rockband från perioden 
utan endast som en sammanställning av de band vi på något sätt stött på under projektets gång sedan starten 
2015. Vi ber om ursäkt om utifall att det blivit några felaktigheter. 

Ett stort tack till alla som hjälpt till och bidragit med information och fotografier.
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SÖLVESBORGS KOMMUN

A-BOMBS

Punk/rock. Bandet bildades 1981, när gruppen Död Moped gick i graven, och lirade både covers och eget 
låtmaterial. Man repade en hel del och genomförde flera lokala och regionala spelningar, t o m en miniturné 
runt 1981-1982. Man medverkade på musikföreningen Rockslagets trippel-LP ”Rockslaget” 1982 med lå-
tarna ”Vardag” och ”Jakt”. Något år senare splittras bandet. Medlemmar: Lars-Olof ”Adolf” Åhrberg – sång 
och gitarr, Peter ”Eken” Erikson – trummor, Clas Ronnebäck – bas, Stefan ”Björken” Björkqvist – klaviatur 
och Agnes Holmer - kompgitarr.

ALCATRAZ

Rock/funkig pop/fusion. Bandet bildades runt 
1980, med medlemmar från Sölvesborg och 
Kristianstad, och lirade både covers och eget 
låtmaterial. Bandet hade några lokala och 
regionala spelningar och man medverkade ex 
i Radio Blekinges rocktävling 1982 (Rock82. 
Lokalradions rocktävling). Man har gett ut fle-
ra demo och bl a singeln ”Alcatraz” 1982/1983 
(Arec Studios, Linköping) med låtarna ”Father 
of my son” och ”Woman charmer”. Medlem-
mar: Yvonne Andersson – sång, Håkan Ekblad 
– bas, Matz Winroth – trummor, Stefan Malm-
borg – gitarr och Mats Mattsson – gitarr.

ALFONZO BONZO

Bandet var aktiva samt repade på Ungdomens 
hus i Sölvesborg (Huset/Kartago) i slutet av 
1990-talet. Flera av medlemmarna spelade 
samtidigt i andra band. En framför allt ska-
grupp (även reggaeinfluenser), med en del eget 
låtmaterial, som utgjordes av bl a en blåstrio och två dansanta killar (Mattis Borggren och Jonas alt. Petter 
Bergman). Medlemmar: Mikael Everbring, Ola Hermansson, David Arvidsson, Jens Lennartsson, Daniel 
Hasselgren, Mattis Borggren, Jonas Bergman, Petter Bergman och Hannah Byqvist. Info från tidningsartik-
lar (BLT, Sydöstran) och Facebook.

ANILINE

Bandet var aktiva samt repade på Ungdomens hus i Sölvesborg (Huset/Kartago) i slutet av 1990-talet. Flera 
av medlemmarna spelade samtidigt i andra band. Man lirade popmusik, både covers och eget låtmaterial, 
genomförde några lokala/regionala spelningar som ex 2000 på Kartagorock i Sölvesborgshamn. Medlem-
mar: Henrik Block, Niso Niso, Per Johnsson, Henrik Jönsson. Info från tidningsartiklar (BLT, Sydöstran) 
och Facebook.

ARROGANTA FÄHUNDAR

Bandet lirade rock med influenser från band som svenska 80-talsgruppen Camouflage (post-punk-rock-
igt), var aktiva inom Rockvrålet (Huset/Kartago) i mitten av 1980-talet och repade bl a på Möllebacken. 
Medlemmar: Michael Böss, Ludvig Böss, Jerker Edenborg, Torkel Edenborg, Thomas Lindman och Niklas 
”Julle” Olofsson. Info från Anders Lorentsson.

Alcatraz singelomslag 1983.
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BASEMENT BLUES

Ett rock- och bluesband, med blåsare, som var aktivt i mitten – slutet av 1980-talet inom föreningen Rock-
vrålet i Sölvesborg. Man lirade framför allt covers och repade bl a i ett litet skyddsrum på Möllebacken. 
Bandet bestod av bl a Mattias ”Matte” Åberg (trummor), Micke, Nisse (sång), Jörgen Samuelsson, Palle 
Rönneback (gitarr), Ohlsson (bas) och Olof Rantanen (gitarr). Man genomförde en del lokala spelningar och 
första giget var ett bejublat framträdande den 23/10 1987 på Slottets bakficka i Sölvesborg.

BLUE SOULUTIONS

Ett blues- och soulband från Sölvesborg och var verksamt i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. 
Bandet bestod av Magnus Nilsson, Fredrik Wolf, Ola Persson, Kristian Wahlgren, Bengt Wahlgren och 
Björn Thell. Man repade en hel del men genomförde någon lokal och regional spelning. 

Gruppen Blue Soulutions 1993. Foto: Sydöstran, Blekinge museums arkiv.

Basement Blues. Debutspelning 1987 på Slottets bakficka. Foto från Sernysarkiv på Instagram. 
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BLUNDER

Bandet lirade popmusik (framför allt eget låtmaterial), var aktiva samt repade på Ungdomens hus i Sölves-
borg (Huset/Kartago) i slutet av 1990-talet, flera av medlemmarna spelade samtidigt i andra band. Medlem-
mar Niso Niso, Henrik Block, Henrik Wallnäs, Per Johnson. Spelade 1998-99 på Sweden Rocks demoscen 
och i Ronneby som förband till Popsicle. Info från tidningsartikel (BLT) och Facebook.

BOYSS / ROGER & THE BICEPS / ROY ROGERS

Bandet bildades 1979 (då under namnet Boyss), lirade 
poppig rock och bestod av Roger Bogren (gitarr, sång), 
Roy Bogren (keyboards), Johnny Gunnarsson (trummor), 
Mats Karlsson (bas) och Hans Mellberg (gitarr). Man 
repade i Mjällbys ungdomsgård ett par gånger i veckan 
och spelade där också live någon gång då och då. Bandet 
gjorde en demoinspelning hos Lars-Göran i Nogersund, 
som mynnade ut i singeln ”Långsamma timmar”/”Ödets 
Harmoni” (1980, Ori Records Studio LG Sound). Här-
efter hoppade Mats och Hans av bandet och in kom 
Bengt-Arne Nilsson på bas och Fredrik Hansson på 
gitarr. Med den nya sättningen genomförde man en hel 
del lokala spelningar och medverkade bl a på hösten 
1980 i Radio Blekinges program ”Musik i Blekinge” i 
Karlskrona. Till radioprogrammet skrevs låten ”Vi två 
tillsammans”, en reggaeinspirerad poplåt, som tillsam-
mans med flera andra låtar spelades in i samband med 
programmet av Kjell Andersson på Radio Blekinge. På 
sommaren 1981 fick man kontakt med skivbolaget CBS i Stockholm, och Roffe Persson, som gillade demo-
kassetten de fått av bandet. Några månader senare befann man sig för inspelning i legendariska studion Glen 
Studio i Stocksund, med Roffe, Bruno Glenmark och Jan Askerlind. Samarbetet resulterade på våren 1982 i 
singeln ”Vi två tillsammans”, på B-sidan hamnade låten ”Varje vecka, varje dag”, och bandet blev signat av 
CBS Records. Singeln släpptes på sommaren 1983 och under den här tiden; 1982-1983, spelade bandet live 

över hela Sverige. I den här vevan bytte man 
även namn till Roger & The Biceps (efter 
påtryckningar från skivbolaget – det fanns i 
Sverige redan en grupp som hette Boys) och 
senare slutligen till Roy Rogers, i samband 
med inspelning 1983 av LP:n ”Vi två tillsam-
mans”. Bandet gjorde totalt en LP samt tre 
singlar (EP) på CBS, bl a singeln ”Han som 
inte kom in på diskoteket” (Epic 1983). LP:
n bestod av gruppens singlar samt ytterligare 
sju låtar. Gruppen splittrades 1985, men har 
återuppstått för spelningar mm under både 
1990-talet och 2000-talet. Tilläggas kan att 
delar av första sättningen av Boyss spelade 
musik tillsammans redan före 1979, framfö-
rallt dansmusik inspirerad av Sven Ingvars 
men även lite punk – man byggde högtalare 
av ”sillalådor” och spejade gitarrer i svenska 
flaggans färger. Info från Roger Bogren.

Gruppen Boyss från singelomslag 1980.

Förstautgåvan av singeln ”Vi Två Tillsam-
mans”, 1982.
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Andrautgåvan av singeln ”Vi två tillsammans”, 1983.

Singeln ”Han Som Inte Kom In På Diskoteket”, 1983.

Fullängdsalbumet ”Vi Två Tillsammans” släppt 1983. 
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BREAK

Bandet bestod av Ingmar Bengtsson, Ola Nilsson, m fl. Man lirade rock, var aktiva inom Rockvrålet (Huset/
Kartago) i mitten av 1980-talet och repade bl a på Möllebacken. Info från Anders Lorentsson.

CRIER / METAL MUTHAZ / SACRIFICE

Bandet bildades 1982, Sölvesborg/Östra Göinge, av Thomas Axelsson (gitarr), Magnus Olsson (trummor), 
Mats Svensson (bas) och Thomas Lundgren (gitarr). Sångaren Jeffrey Branscher anslöt sig sent under 1982 
och bandet bytte namn till Metal Muthaz. Bandet har se-
dan dess bytt sättning flera gånger, liksom splittrats för att 
återuppstå igen och genomfört hundratal spelningar i och 
utanför Sverige. 1982-1983 repade bandet och genom-
förde en hel del spelningar, liksom bandmedlemsbyten. 
1984 spelar man in ett antal demo, blir signade av EMI 
men mister kontraktet när sångaren hoppar av bandet. 
1985 byter bandet namn till Sacrifice, spelar in en singel; 
”Street fighter/Innocent victim” (Hellrec Studios), sånga-
ren hoppar av och bandet byter åter namn till Crier. 1987 
medverkar bandet med låten ”Fantasy World” på sam-
lingsplattan The Metal Collection Volume II. 1987 och 
1988 spelar bandet på Rock-SM, med nästan helt olika 
sättningar. 1989 spelar bandet in singeln ”Bad Booze/
Running in the night” (Hellrec Studios). 1990 splittras 
bandet, för att återuppstå 2011 och har fram till idag ge-
nomfört flera framför allt lokala och regionala spelningar. 
Medlemmar (urval): Thomas Axelsson, Magnus Olsson, 

Gruppen Crier 1982. Foto från Swedish Hard n´ Heavy Encyclopedia.

Crier singelomslag 1989.
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Mats Svensson, Thomas Lundgren, Jeffrey Branscher, Rickard Larsson, Anders Strengerg, Zenny Hansson, 
Mikael Söder, Jeff Jansson, Thomas Axelsson, Benny Lundgren, Henrik Linden, Kent Persson, Marcus Su-
ikki, Kaj Persson, Mikael Gustavsson, Tommy Johansson, Anders Olinder, Fredrik Persson, Tom Bjärlestam, 
m fl. Medlemmar, från 2011: Björn Svensson (sång), Jonas Hellström (gitarr), Mats Svensson (bas), Andreas 
Klugel (gitarr) och Jimmy Ek (trummor). Info från bland annat www.crier.se.

DEAD BOHMANS

Bildades i början av 1980-talet, var verksamma något/några år, repade på bl a Sölve skola, genomförde 
några lokala/regionala spelningar, lirade punk/punkrock och bestod av Jörgen Friberg, Dennis Fryklund, 
Bengt Högman, R Gustavsson och P Andersson. Info från bl a Facebook.

DE KVÄVDA

Bandet bildades i början av 1980-talet, i Valje Sölvesborg, var aktiva under en period (delvis i Rockslaget, 
Karlshamn) med någon lokal spelning, man lirade punk och var influerade av U.K. Subs, Ruts, The Clash, 
Nina Hagen m fl, och bestod av fem mycket snälla pojkar (!): Cocke (bas), Janne (gitarr), Frank (gitarr), 
Berndt (sång) och Per (trummor). Info från kort intervju med Cocke i Rockslagets tidning (Karlshamn) ca 
1982.

DWINK TEAM / BARILLA

Dwink Team var sprunget ur glädjen till musik samt skateboard. Bandet hette initialt Barilla eftersom samt-
liga medlemmar kunde relatera till spänstig pasta. Bandet spelade eget material (låtskrivare: Ola Raae) samt 
Ramones-covers. Mestadelen av repandet ägde rum i källaren på gamla polishuset (tingsrättens gamla loka-
ler enligt Johan Andesson!)  i Sölvesborg. Bandet gjorde en enda beryktad spelning på Kartago och upplös-
tes därefter på subatomär nivå. Som anekdot kan nämnas att en låt saknade text vid spelningstillfället. Därför 
improviserades raderna fram under själva framförandet. Anmärkningsvärt är att en besökare trots detta sjöng 
med i varenda textrad!? Medlemmar: sång: Lars-Henric Ahlström, gitarr: Johan Andersson, kompgitarr: 
Christian Raae, bas: Ola Raae och trummor: Kristoffer Nordh. Information från Lars-Henric Ahlström.

Bandet Dead Bohmans 
debutspelning i Karlshamn 
1982. Foto från Facebook.
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DÖD MOPED

Bandet bildades i slutet av 1970-talet, lirade punk/rock, bestod av bl a Peter Eriksson och var ett Rockslags-
band (Karlshamn) runt 1979-1980. Man genomförde en hel del lokala spelningar, som ex i Karlshamn runt 
1980-1981 tillsammans med Stockholmsbanden Mögel och Kommo. Man splittrades 1981, men delar av 
bandet återuppstod senare samma år som A-Bombs (se A-Bombs).

ENERGY

Gruppen Roger & the Biceps splitt-
rades 1985 och Roger med sin yngre 
bror Roy startade då Rockgruppen 
Energy. Energys medlemmar var 
samtliga från Listerlandet, Sölves-
borg. Energy spelade lite tuffare 
musik, mera åt rockhållet och man 
ändrade skepnad till att göra låtar 
även på engelska. Det var Roger 
som skrev låtarna, ibland med hjälp 
av Roy. Det blev mest en massa repa 
i replokalen samt några strö-gig, en 
radioinspelning samt en hel hop med 
demoinspelningar. I Energy ingick 
förutom Roger Bogren – sång, gitarr 
och Roy Bogren-keyboards, Ingmar 
Bengtsson-trummor, Kent Persson-
gitarr och Tomas Mattisson-bas. 
Mats Karlsson och Hans Mellberg fanns med på bas respektive gitarr vid något tillfälle. Man gjorde bl. a 
ett par demoinspelningar i den då välkända Starec-studion utanför Växjö, med duktiga teknikern Lennart 
Schander. Annars spelades demos oftast in i Viby i Hellrec studion hos Ulf Hellström. 
Några spår av dessa kan man höra på samlingsplattan Roy Rogers/Energy ” De Greatest Från LP´N + De-
mohits” som släpptes -93 vid en releasepartyspelning på då väldigt populära Mr Big i Sölvesborg. Några 
av låtarna som bör nämnas är: Dancin´ around in Europe, The secret in your eyes, Like a flash in the night, 
My feeling have return och Julie. Gruppen splittrades egentligen inte, utan upplöstes av sig själv som grupp, 
omkring 1993. Info från Roger Bogren.

FELICIA

Bandet var aktivt och repade på Ungdomens hus i Sölvesborg (Huset/Kartago) i slutet av 1990-talet. Man 
lirade rock, inspirerade av bl a Rage Against The Machine. Medlemmar bl a Ola Herman Rydberg, Johan 
Olsson, Morgan Hermansson och Fredrik Olsson. Info från bl a Johan Andersson och Michael Everbring.

HAPPY HOUSE

Gruppen bildades runt 1982 och ur askan av punkrock-bandet SÄPO. Man var aktiva en period i början av 
– mitten av 1980-talet (ca 1982-1984), spelade synthbaserad rock, repade en hel del (källarband), hade en 
del lokala spelningar och bestod av bl a Lars-Olov Åhrberg, André Borgström och Dennis Fryklund.

HEAVY MESSAGE

Bandet bestod av Fredrik Karlsson, Jonas Pålsson, Jerker Nilsson, Patrick Johnson, Annika Westergård. Man 
lirade trashmetal, var aktiva inom Rockvrålet (Huset/Kartago) i mitten av 1980-talet och repade bl a på Möl-
lebacken. Info från Anders Lorentsson.

Energy. Foto från Roger Bogren.
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HELLO UGLY

Bandet bildades på sommaren 1999, var verksamt några år, repade framför allt på ungdomens hus/Kartago, 
lirade rock (mestadels covers) med skilda influenser från band som ex Hole, Cranberries, Nirvana, m fl. Man 
genomförde några lokala/regionala spelningar ex år 2000 på en antirasistgala i  Furulundsskolans aula, på 
Jändelskolan i Karlskrona och i Hässleholm. Bandet spelade in en cd-demo runt 2000, på huset/Kartago med 
Anders Lorentsson. Medlemmar: Sara Arvidsson (gitarr), Sara Juliusson (gitarr), Anna Johansson (trummor), 
Åsa Augustsson (bas) och Jennie Eskilsson Eckerling (sång). Info från tidningsartiklar (Sydöstran, BLT) och 
Facebook.

HOROSCOPE

Hårdrock/rock. Gruppen var 
musikaliskt verksamma med 
framför allt hårdrock/rock 
under perioden ca 1978-1981 
och med bandmedlemmar som 
senare skulle komma att spela 
i bl a grupperna Turbo, Mercy 
och Jumpin Jack Flash. Bandet 
släppte 1979 singeln ”Come To 
me”, med även låtarna ”Gry-
ningen”, ”Inte ensam” och 
”Det vågade jag inte säga”. 
Medlemmar: Andrija Veljaca 
– sång, gitarr, Tommy Wirén 
– gitarr, Anders Lindberg – bas 
och Olle Olausson – trummor, 
percussion.

Gruppen Horoscope 1979 från 
singelomslag.

Bandet Hello Ugly. Foto: Bo Åkesson, ur BLT-artikel 5/5 2000.
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HÄLGE BÄLTES TRIO

Bandet bildades i slutet av 1990-talet, ett  cirkus-punkpopband som lirade cirkuspunk/ska. Den skojfriske 
frontfiguren i denna gycklarorkester var Björn Kleinhenz, som sedan bandet splittrades runt 2002 haft en 
ganska lyckad solokarriär (EP-släpp redan 2001, singel 2002, o s v) och som spelat i andra band som 2001- i 
ex malmöbaserade bandet Hickey. Hälge Bältes Trio är ihågkomna i bl a Sölvesborg som ett bra liveband 
med ex en minnesvärd Spelning på Kartago 1999, då bandet började med att åka gummibåt nerför trappan 
och hade stora palmer runt scenen. Man spelade även på Kartagorock i Sölvesborg 2000 och på Sweden 
rocks demoscen 2001 i Norge. Bandet medverkade även i Musik Direkt 2000, utan någon större framgång, 
och släppte en vinyl-demo (titulerad ”Hälge Bältes Trio”) runt 2000-2001 med låtarna ”Das Fluchtversuch 
spiel” och ”Schlagzeugsalat”. Info från diverse tidningsartiklar (BLT, Sydöstran) mm.

IGGIBO / Q, 0:a

Från början bestod bandet av fem medlemmar som spelade punkcovers av bland annat Asta Kask, Dia 
Psalma, Charta77, Köttgrottorna och Ebba Grön. Kristoffer slutade och någonstans längs vägen började de 
skriva egna låtar i rock/popstil. Det blev en demo med fem låtar inspelad samt ett antal spelningar. Bandet 
bildades 1993 eller -94. Flera av bandmedlemmarna, som ex Håkan Linden, spelade samtidigt i andra grup-
per. Bandet hette ursprungligen ”Q, 0:a” (”Knolla”), men bytte namn i samband med en tidningsartikel när 
de var förband till bandet Coca Carola på Kartago, i slutet av 1990-talet. Medlemmar: Mattias Johansson 
(sång), Johan Joppe Persson (Gitarr), Håkan Lindén (Bas, kör), Fredrik Olsson (Trummor), Kristoffer Ols-
son (Gitarr). Info från tidningsartiklar (Sydöstran, BLT), Facebook samt Håkan Lindén.

INDIE BANDY

Fusionband som spelade mellan 1996-2000. Medlemmar: John Lindén elgitarr, Kristian Lind elbas, Mikael 
Eriksson keyboard och Linus Larsson trummor. De spelade in en platta ca 1998 men den blev aldrig släppt. 
De spelade ganska mycketlive bland annat på en del festivaler, skolor mm. De vann även delfinalen i musik-
direkt 1997. Info från Kristian Lind.  

Iggibo. Foto: privat, Johanna Jonna Persson.
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JD BLUES BAND

Bandet bildades 1984 och bestod av Dennis Fryklund (gitarr), Lars-Olov Åhrberg (bas), Per Sjöberg (sång, 
munspel), Thomas Nilsson (gitarr, sång) och André Borgström (trummor). Bandet spelade ganska intensivt 
fram till 1987, lokalt och regionalt, både blues och rock´n´roll och covers blandat med eget låtmaterial, och 
var populära i Sölvesborg när de dock splittrades runt 1987. Av alla spelningar bandet gjorde under åren ca 
1983/84-1987 kan bl a nämnas på Röda Korsets Rockgala i Sölvesborg 1985, spelningar på Stadshotellet i 
Karlshamn 1983-1986, i Furulundsskolans aula runt 1984, på Stortorget i Sölvesborg vid upprepade tillfällen 
1984-1986 och i Biblioteksparken 1986. Gruppen återförenades kring 2014 och spelade ex på Killebomsfes-
tivalen 2016. 

JJ-BAND

Ett rock- och popcoverband, spelade även eget låtmaterial, verksamt under 1990-talet och framför allt i 
slutet av 90-talet, och bestod av bl a Jim Nilsson (gitarr, sång) och Jan Svensson (gitarr, sång). Bandet var 
populärt i Sölvesborg i slutet av 90-talet, spelade bl a ofta på Stadshotellet, men hade en hel del andra lokala 
och regionala spelningar. Bandet firade bl a att de varit aktiva 20 år genom en spelning på Killebom, stads-
festivalen i Sölvesborg, runt 2010, och följde upp med fler spelningar som ex på Dagmars, Sölvesborg, 
2011. Man har även spelat på diverse blues- och rock festivaler i Sverige. I slutet av 1990-talet (ev 2000-tal, 
något osäkert) gick bandet in i studion och spelade in 22 st spår/låtar (covers, demokassett).

KRILLES ARMHÅLA

Bandet var aktiva samt repade på Ungdomens hus i Sölvesborg (Huset/Kartago) i slutet av 1990-talet. Flera 
av medlemmarna spelade samtidigt i andra band. Man lirade rock och pop men framför allt experimentell 
bluesfusionjazz. Medlemmar: Mikael Everbring, Daniel Hasselgren, m fl. Info från tidningsartikel (BLT) 
och Facebook.

Delar av gruppen JD Blues band (Dennis och Per) på Rockcafet, Sölvesborg. Foto: Michael Sternqvist. Foto 
Sydöstran, Blekinge museums arkiv. 
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KÄFTSMÄLL

Ett punkrocksband från Sölvesborg, verksamt ca 1998-
2000 och repade på Kulturföreningens Villa Solbacka. 
Bandet lirade bl a live på kulturföreningen Kartagos 
”Kartagorock” 2000, i Sölvesborgs innerhamn. Man 
släppte 2000 EP:n ”Man vs Space” (Dead End Re-
cords), med låtarna ”H20”, ”I dont wanna know”, 
”Hannibal the cannibal” och ”B-movie”. Medlemmar: 
Martin – sång, Francke – bas, Turbo (Andreas Jonas-
son) – gitarr, Jocke – gitarr och Chrisse – trummor.

LAMENTATIONS

Bandet var aktiva samt repade bl a på Ungdomens hus 
i Sölvesborg (Huset/Kartago) i slutet av 1990-talet. 
Flera av medlemmarna spelade samtidigt i andra band. 
Man lirade metal/rock, både covers och eget låtmate-
rial, genomförde några lokala/regionala spelningar som 
ex 2000 på Kartagorock i Sölvesborgshamn. Medlem-
mar: Martin Bergman, Emil Kohronen, m fl. Info från tidningsartiklar (BLT, Sydöstran) och Facebook.

LISTERS ÖS

Se Reborn.

MASTER / FATA MORGANA

Bandet bildades i mitten/slutet av 1980-talet, spelade rock/rockig pop (mestadels covers men även eget 
låtmaterial), var verksamt något/några år, och bestod av Anders Johansson, Niklas Hemmingsson, Jan-Peter 
Ohlon och Fredrik Wolf. Man repade en hel del, bl a under matsalen på Möllebacksskolan, och genomförde 
några spelningar som t ex i gympasallen på Bokelundsskola vid ett tillfälle. Senare övergick gruppen till att 
heta Fata Morgana, Anders och Jan-Peter lämnade bandet och istället tillkom Mikael Mortenson och Ola 
Persson. Bandet repade fortfarande på bl a Möllebacksskolan, genomförde någon/några lokala och regionala 
spelningar, men blev inte så långvarigt. Efter  Fata Morgana hamnade bl a Niklas Hemmingsson i ett band 
som senare skulle bli Caamora och gästspelade ett tag i bandet Emeth. Info från bl a Niklas Hemmingsson.

MEN OF MISERY
 
Bandet bildades i slutet av 1980-
talet, var verksamt en bit in på 
1990-talet, spelade rock/pop (co-
vers men även eget låtmaterial) 
och bestod av Fredrik Wolf (gi-
tarr), Lars Nilsson (gitarr), Nisse 
(munspel, sång), Magnus Olsson 
(bas) och Janis (trummor). Man 
genomförde en hel del lokala och 
regionala spelningar. 

Käftsmälls singel ”Man vs. Space” från 2000.

Gruppen Men Of Misery spelar på Ungdomens hus i Sölvesborg 1990. 
Foto: Jan Jannesson, Sydöstran, ur Blekinge museums arkiv
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Gruppen Mercy ca 1984. Foto från singelomslag.

Mercy. Foto Sydöstran, ur Blekinge museums arkiv.
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MERCY

Bildades i december 1980, som gruppen Turbo (se Turbo) och som ett av Sveriges första hårdrocksband. 
Man genomgick en mängd bandlemsutbyten, genomförde en hel del lokala, regionala och Sverige-spel-
ningar och splittrades omkring 1989-1990. Ett band som i stort verkade i det tysta, var tyvärr relativt okända 
utanför Blekinge, men hade en topp runt 1982-1986 efter att bl a ha spelat in mini-LP:n ´Swedish Metal´ 
1982 som såldes till skivbolaget WEB Records. Mellan 1984 och 1990 släppte sedan bandet fyra LP-skivor, 
turnerade en hel del och även delvis utomlands.  

Medlemmar: Anders ”String” Strengberg – sång, Andrija ”Andree Witchking/Yandriya Weechking” Veljaca 
– Gitarr, sång, Roger Johansson – gitarr, bas, Johan Norell – trummor, Eddie ”Messiah Marcolin” Mar-
kulin – sång, trummor, Rickard ”Rille/Rick Wine” Larsson – sång, Ulf Johansson – sång, Paul ”G. Judas” 
Gustavsson – Sång, trummor, Ola Persson (now Calle Engelmarc) – Sång, gitarr, Jonny ”Mellis” Reinholm 
– gitarr, Magnus Klintö – Gitarr, Ulf ”Uffe” Cronell – Bas, Jörgen Horst - Guitars, Bas, Tom Mitchell  -  
Bas, Göran Rabar -  Bas, Christian ”Christian C. Greenfood” Karlsson – Bas,   Peter ”Trumpeter” Svensson  
- trummor, Ralph ”Raideen” Rydén – trummor, mfl.

Diskografi: flera demo, förekommer på en mängd samlingsalbum (ex Rockslagets samlingsalbum 1982 med 
låtarna ”State of shock” och ”Love me tonight”), mini-LP 1982 ”Swedish Metal” med fem låtar och fyra LP-
skivor under 1980-talet; Mercy (1984), Witchburner (1985), King Doom (1989) och Black Magic (1990).

MORMORS LILJOR

Bandet spelade popig rock/synthpop, bestod av Johan Wallnäs, Stefan Nordgren, Johan Johansson, Mattias 
Olsson, repade på bl a Möllebacken och var aktiva inom Rockvrålet i mitten av 1980-talet. Man genomförde 
några lokala spelningar, som ex 1987 i Furulundsskolans aula. Info från Anders Lorentsson

MOTHRA

Bandet bestod av Mats Larsson, m fl, lirade Heavy metal, repade på bl a Möllebacken och var aktiva inom 
Rockvrålet i mitten av 1980-talet. Man genomförde några lokala spelningar, som ex 1986 i Furulundsskolans 
aula. Info från Anders Lorentsson.

ON THE ROCKS

Hårdrocksband bildat under 1980-talet med medlemmar 
från bland annat Bromölla/Sölvesborg och var verksamt in 
på 1990-talet. Medlemmar: Kjell-Åke Svensson – gitarr, 
kör, Mikael Persson – trummor, kör, Anders Zerath – bass, 
kör, Lars-Ola Fritzon – sång, gitarr, Fredrik Skoog (er-
satte Kjell-Åke) – gitarr och Lasse Olsson (ersatte Anders) 
– bass. Diskografi: diverse demo, singeln ”On The Rocks” 
1990 (Roasting House Recording Studio, Malmö) med 
låtarna ”The Night is still young” och ”Fire in your eyes”.

PRIDE

Bandet bestod av Adam Pavlovic, Bo Andersson, Kent-
Ove Fransson, Niclas Axelsson och Mikael Skoog. Man 
lirade Heavy metal, repade på bl a Möllebacken och var aktiva inom Rockvrålet i mitten av 1980-talet. Man 
genomförde några lokala spelningar, som ex 1986 i Furulundsskolans aula. Info från Anders Lorentsson.

On The Rocks. Foto från singel 1990. 
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RASTAMAN VIBRATIONS / RASTAMAN VIBRAPHONE / RASTAMAN HUND

Bandet, ett reggae-/skaband, var aktiva samt repade bl a på Ungdomens hus i Sölvesborg (Huset/Kartago) i 
slutet av 1990-talet.  Flera av medlemmarna spelade samtidigt i andra band. Man hette eller kallade sig själ-
va även för Rastaman Vibraphone och/eller Rastaman Hund. Man genomförde några lokala spelningar som 
ex 1999 på Kartago/huset, runt 2000 i Furulundsskolans aula och 2001 på Kartagorock i Sölvesborgshamn 
(som Rastaman Vibraphone). Medlemmar: Jens Lennartsson, Johan Karlsson, Marcus Persson Edvardsen, 
Johan Nilsson, Anders Eklund, Oskar Svensson, Daniel Hasselgren, Carl Byqvist, m fl. Info från Facebook-
gruppen ”Kartago/Huset”.

REBORN

Thrashmetalband aktivt mellan 1987-91. Hette 1987-88 ”Lister Ös” innan de döpte om sig till Reborn. Med-
lemmar: Patric Blomgren - bas, Christian Lundberg - trummor, Jonas Paulsson - gitarr och Anders Bergqvist 
- gitarr och sång. Spelade in en fyralåtars demo 1990. 

REDRUM COWBOYS

Bandet var aktiva samt repade på Ungdomens hus i Sölvesborg (Huset/Kartago) i mitten av 1990-talet. Flera 
av medlemmarna spelade samtidigt i andra band. Bandet bestod av bl a Harry Waltersson och Pär Johansson, 
lirade framför allt rock ´n´ roll och hade några lokala/regionala spelningar som ex förband 1995 på Kartago 
till det kanadensiska stonerbandet Grimskunk. Info från tidningsartikel (BLT) och Facebook.

RESTRAIN

Hardcoreband som var aktivt i slutet av 1990-talet. Medlemmar: Christian Raae, Björn Kleinhenz, Chrisse 
Kleinhenz, (Lill-) Matin (Håkansson) Bagan.

RIFF RAFF

Bandet bildades runt 1979-1981, verksamma några år i början av 1980-talet, lirade punkig rock – både co-
vers och eget låtmaterial, och bestod av John Eriksson (sång), Hans Mellberg (gitarr), Kent Persson (gitarr), 
Mikael Persson (bas) och Ingmar Bengtsson (trummor). Bandet genomförde en hel del spelningar lokalt och 
regionalt och medverkade på samlingsplattan Rock Cocktail (Pang Records) 1982 med låtarna ”I natt” och 
”En dag”. Gruppen splittrades 1982 och Kent Persson kom bl a att senare spela i hårdrocksgruppen Crier.

SANDERS / STEVE

Bandet var aktiva samt repade på Ungdomens hus i Sölvesborg (Huset/Kartago) i slutet av 1990-talet. Med-
lemmarna kom från både Sölvesborg och Bromölla. Man hette ursprungligen Sanders, bytte sedan namn till 
Steve under en period, och sedan tillbaka till Sanders igen. Man genomförde flera lokala/regionala spel-
ningar som ex på Kartago runt 1999 tillsammans med banden Setback och Get up and goes (Kristianstad). 
Musiken (framför allt eget låtmaterial) var emocore/hardcore, med mycket känsla och melodier. Flera av 
bandmedlemmarna kom senare (runt 2000) att utgöra ryggraden av bandet Käftsmäll (se Käftsmäll). Med-
lemmar: Pär Johansson (gitarr), Johan Andersson (gitarr), Christoffer Francke (sång), Joakim Olsson (bas), 
m fl. Info från tidningsartiklar (BLT, Sydöstran) och Facebook.

SCARE CROWS

Bandet bestod av Mats Larsson, m fl, lirade Glamheavy metal, repade på bl a Möllebacken och var aktiva 
inom Rockvrålet i mitten av 1980-talet. Info från Anders Lorentsson.
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SHELLFISH BROTHERS

Bandet bildades runt 1998, var verksamma 
några år inom musikföreningen Kartago 
i Sölvesborg, lirade rock/popig rock med 
framför allt eget låtmaterial. Man genom-
förde en del lokala spelningar och vann år 
2000 regionomgången i musiktävlingen 
Musik Direkt. Bandet hade då redan hun-
nit gjort en cd-inspelning (demo), med 
låtar som ”No open arms” och ”It seems 
so clear”. Medlemmar (sammansättning 
från runt 1999 och framåt): Karl Johnsson 
(trummor), John Lindén (gitarr, sång), Hå-
kan Lindén (bas, sång) och Mikael Ever-
bring (gitarr, kör). Info från tidningsartiklar 
(Sydöstran, BLT) och Facebook.

SPARTAN ACCOMODATION

Ett bluesband verksamt i slutet av 1990-talet – början av 2000-talet som bl a bestod av Lars Nilsson på 
hammondorgel (senare lirade Lars i Novah Gospelskör). Bandet lirade ex på Uråsa-Festivalen 1999 och på 
Kartagorock i Sölvesborg 2000.

SPEED PATROL

Bandet bestod av Ola Persson, Christian Lundberg, Patrick Blomgren, Anders Bergqvist, Jonas Pålsson. 
Man lirade rock/metal, repade på bl a Möllebacken och var aktiva inom Rockvrålet i mitten av 1980-talet. 
Info från Anders Lorentsson.

STONEHEART / X POINT ENEMY

Bandet bildades i Sölvesborg 1998, spelade hårdrockspunk och repade på Kartago. Man omformades i sam-
ma konstellation men bytte namn till ”X Point Enemy” strax efter millennieskiftet. Bandet spelade en hel del 
på lokala tillställningar, festivaler och konserter i Blekinge och i bl a Skåne och har släppt ett gäng demos 
under åren lopp.  Medlemmar: David Åkesson, Frank Nilsson, Marco Andersson och Alexander Brorsson.

Shellfish Brothers. Foto: Pernilla Roshäll Berthelot (Sydös-
tran, 31 maj 2000).

Gruppen Stoneheart ca 1999-
2000. Foto privat.



19

SÄPO

Punkband bildat våren 1979, och namnet stod (förstås) för Super Även På Onsdagar. Första konserten var 
på en maratongala i Olofström, därefter närmare femtio stycken uppträdanden innan de lade ned på hösten 
1982. Då hade Rockslagets trippel-LP kommit ut, med två av bandets egenskrivna låtar: ”Sömnlösa nätter” 
och ”Neutronbomb”. Trummande gjorde den vid starten blott trettonårige André Borgström. Efter att bandet 
lagt ned startade två av medlemmarna det mer synthbaserade rockbandet Happy House (se Happy House). 
Och nämnas kan att tre av bandmedlemmarna spelat/spelar i bluesbandet JD Blues Band (1984-87, 2015-). 
Medlemmar: Dennis Fryklund – sång, gitarr, Lars-Olov Adolf Åhrberg – bas, sång och André Borgström 
– trummor.

THE COX

Bandet var aktiva samt repade bl a  på Ungdomens hus i Sölvesborg (Huset/Kartago) i slutet av 1990-talet 
– början av 2000-talet. Man lirade ”konstnärlig” rock/pop influerade av bl a Joy Division och Sonic Youth, 
genomförde någon lokal spelning som ex 2000 på Kartagorock i hamnen i Sölvesborg, och bestod av bl a 
Harry Waltersson. Bandet spelade runt 2000 in en demo; ”Institutional music for institutional people”, samt 
senare en fullängds-cd (på Globe med en kassettbandspelare från 1970-talet, 9-10 låtar och ca 15 min totalt). 
De förekom i en tidningsartikel från år 2000 och då demon recenserades, där medlemmarna själv beskriver 
sin musik som en orgasm; ”Det ord som bäst beskriver den råa flödande energin i vår musik”. Tilläggas kan 
att Harry Waltersson senare sjöng i bandet Trip, som ex spelade på Kartagorock i Sölvesborgshamn 2001 
och med tidningsomdömet ”Lågmält vackert”. Medlemmar: Lady Maggy, Boot-Bobby, Prixter. Info från 
Facebook och tidningsartiklar (BLT 2000, 2001).

THE JAILBIRDS 

Bandet var aktiva samt repade på Ungdomens hus i Sölvesborg (Huset/Kartago) mellan 1995-2000. Man var 
ett ofta anlitat rock/rockabillyband med ca 20-30 spelningar per år på krogar, stadshotell och raggarklubbar. 
Bandet körde aggressiva covers av bl a Elvis Prestley och Chuck Berry. Medlemmar: Krille Gustavsson, 
Roger Larsson, Ola Persson, Max och Ola Hedin i först uppsättningen. Sen lämnade Ola och Andreas Ever-
bring blev medlem. Andra medlemmar: Henrik Block och Jens Lennartsson m fl. Info från tidningsartikel 
(BLT), Facebook och Andreas Everbring.

THE RORY MOUNTAIN BOYS

Country-rock/pop. Bandet bildades i slutet av 1980-talet, 
lirade country-rock/pop och bestod bl a av Mikael Under-
dal, Josef Underdal och Jonas Hermansson (ett 6-manna 
band). Bandet hade en del lokala och regionala spelning-
ar.  Diskografi: Singeln ”The rory mountain boys” 1990 
(Beagle music), med låtarna “Pretty Annie” och “Hunted

TIMJAN

Pop/vispop. Bandet bildades på 1990-talet i Sölvesborg, 
var verksamt till i slutet av 1990-talet, spelade både 
covers och eget låtmaterial, och bestod av Rolf Hiller, 
Mikael Underdal, Jan Hermansson, Sofia Henriksson och 
Patrick Ohlsson. Man repade en hel del, spelade likaså en 
del i Blekinge och hade bl a en del spelningar/konserter 
på Tivolirock i Kristianstad och i Växjö/Småland kring 
1996-1998. Diskografi: några demo och vinyl-LP:n ”En 
enda biljett” (1996). 

The Rory Mountain Boys singelomslag.
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TO BE / IIB

Bandet bildades i mitten av 1970-talet, ett källarband, bestående av 15-16-åringar som ville lira pop och 
rock, och bestod av Hans-Martin Hansen, Lasse Hansen, Lars Ericsson och Loffe Olsson. Bandnamnet 
syftade på att förbudet att sälja mellanöl i vanliga butiker var i antågande (1977)... IIB lärde sig egentligen 
aldrig att spela tillsammans och projektet rann ut i sanden. Men instrumenten fanns kvar och lusten att spela 
och bandmedlemmarna kom att fortsätta i andra konstellationer, som bl a banden Hiawatha, Jäsdunk, Metro-
politan Moon och The Toilets. Info från bl a Hans-Martin Hansen.  

TO-NITE / II-NITE

Bandet lirade rock/poppig rock, repade på bl a Möllebacken och var aktiva inom Rockvrålet (Huset/Kar-
tago) i mitten av 1980-talet. Man genomförde några lokala spelningar, som ex 1987 i Furulundsskolans aula. 
Medlemmar: Nisse, Andreas, Matte, Olof, Ohlsson, Ruppel, Palle Ronnebäck och Per Lindahl. Info från 
Anders Lorentsson.

TOTALLY TASTELESS

Totally Tasteless var ett band som bildades för att det saknades förband till Kumikameli från Finland när de 
spelade på Kartago. Bandet spelade ”hoppvänliga” covers av M.O.D. och S.O.D. och Nuclear Assault mm. 
Det blev ytterligare en spelning pga en mix av att det var roligt och lät hyfsat bra. Bandet uppträdde endast 
iförda sk cykelbyxor och bestod av: Daniel Bondesson, sång och bas. Markus Olsson, sång och trummor. 
Henrik Settergren, sång och gitarr. Info från Henrik Settergren.

TRACTION

Hårdrock. Johan Bengtsson och Henrik Settergren på gitarr, Niclas Nilsson på bas, Pierre Holmstedt på sång, 
Pelle Holmstedt på trummor samt Staffan Johansson på gitarr som skrev en hel del av låtarna. Aktiva 88-91 
med mestadels egna låtar, ett tiotal gig bl.a på huset (Kartago), snäckan i Karlshamn, bygdegårdar runt om i 
Sölvesborg. Gick även vidare i Rock-SM. Info från Johan Bengtsson och Henrik Settergren.

TURBO

Bandet bildades i september 1978, låg någonstans mittemellan punk och hårdrock och det var deras korta 
låtar med svenska texter som tillade punkarna. Bandet repade i Asarum, kom att genomföra ett 15-20-tal 
lokala och regionala spelningar, bl a på Rockslaget 1980, med mycket eget låtmaterial men även covers, 

Timjan live på Kristianstadsdagarna 1996. Foto från Rolf Hiller.
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och splittrades runt 1981. Bandmedlemmarna gick efter splittringen till e x grupperna Hatchet (Karlshamn), 
Mercy (Sölvesborg) och senare återfanns de i band som High Voltage, Overheat, Feral Ghost och Beta Male 
Hearts m fl. Tilläggas kan att Ola innan Turbo spelade med Janne Stark i bandet TNT (Se TNT), som senare 
blev Paradize. Medlemmar: Ola Persson – gitarr och sång, Paul Gustavsson – trummor och sång, Christian 
Karlsson – bas, Håkan Jacobsson - gitarr. Diskografi: ”Rehersal demo” 1980 med 10 st spår/låtar, singeln 
(rehersal demo) ”Nattens Barn” 2/3 1980 (Studio LG Sounds), med låtarna ”Nattens barn” och ”Asfalts-
rock”.

VALJEBANDET / HERPES COWBOYS

Rockband aktivt inom föreningen Rockvrålet i Sölvesborg ca 1984-1987, lirade allt från rock, punk, till pop 
och  genomförde några lokala spelningar. Bandet bestod av Eva Ringdahl, Anders Ringdahl, Jörgen Åkes-
son, Roger Gustavsson, Bengt Högman, Peter Andersson och Per Ola Persson.  Tilläggas kan att Anders 
Ringdahl hade tidigare, ca 1980-83, spelat trummor i Karlshamnsbandet Avec L´amour och Roger, Bengt 
samt Peter hade spelat i Karlshamns-/Sölvesborgsbandet Dead Bohmans i början av 1980-talet. 

Gruppen Turbo ca 1979. Foto  privat.
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OLOFSTRÖMS KOMMUN

ANIFRÄ ANROK

Ett plojband (bandnamnet: korna är fina, baklänges) som bildades 
1983, bestod av Patric Eghammer, Palle Carlsson, Mikael Jo-
hansson och Dan Strömkvist, och hade ett par lokala spelningar i 
Kulturforums regi. Info från Patric Eghammer.

ANNA OCH JESPER
 
Bildades runt 1990, Kyrkhult, var endast verksamt en kort period, 
spelade pop och bestod av Anna och Jesper Svensson. Gruppen 
släppte 1990 singeln ”Förlåt/Wherever” (Hellrec Studio, Kristian-
stad), med även Mats Westerberg (gitarr) och Helena Andersson 
(kör).

ATTRACTION BAND

Bandet bildades i juli 1979 genom en sammanslagning av de två olofströmsgrupperna Rocksound (se Rock-
sound) och Wheels (se Wheels). Man lirade funk- och rockmusik (både covers och eget låtmaterial), repade 
väldigt mycket i egen replokal och bestod av Michael Örknér (gitarr, sång), Magnus Hultberg (gitarr, sång), 
Kai Mäki (trummor) och Jukka Uusivirta (bas). Senare tillkom bandmedlemmen Jari Hallonen (kongas). En 
hel del lokala/regionala spelningar blev det, som till exempel i Olofströmsparken på de drogfria tillställning-
arna 1979-80, i Falviksgården i Sölvesborg 1980 och på rockgalor i Olofströms idrottshall samt Folkets hus 
ca 1980. Michael och Kai spelade parallellt och senare även i bandet La Maffia, och Magnus kom senare att 
spela med band som Slotti Dotti (se Slotti Dotti), Liv (se Liv), Trondman (se Trondman) och Hultbergs band 

(se Hultbergs band). 1980 släppte 
gruppen en vinylsingel på bola-
get Ori Record, med hjälp av bl a 
skivproducenten Anders Lorent-
zon, med två låtar: ”Rainroad” och 
”Imagination”. Ori Record var ett 
litet bolag som 1980 gav ut åtta 
singlar med diverse band från Ble-
kinge. Förutom Attraction Band, 
gav man ut singlar med blekinge-
band som ex Turbo, Stains, Para-
dize, Arsenik och Gröna Hissen. 
Attraction bands singel pressades 
i 300 exemplar och sålde slut på 
bara några veckor. Tilläggas kan att 
bandet  hade ständigt saker på gång 
och 1980 skickade man t ex in ett 
kassettband till TV-programmet 
”Diskotaket”, där de hoppades få 
komma och uppträda. Tyvärr kom 
de inte med i programmet. Info 
från bl a diverse tidningsartiklar 
(BLT, Sydöstran) och Stefan Just.

Omslaget till gruppen Anna & Jespers 
singel 1990.

Gruppen Attraction Bands singelomslag 1980.



23

BIB SET

Pop/rock/progg. Bandet bildas 1966, med medlemmarna Ingvar Björnsson, Hans G Eng, Tommy Tillman 
och Jan-Anders Thermen, samt periodvis de kommande åren på spelningar mm: Ulf Karlsson, Sten Wal-
lin, Ib Christensen och Per-Håkan Andersson. Senare flyttade Ingvar till Olofström, träffar boogie-pianisten 
Stefan ”Hubbe” Hubertsson och väcker liv i gruppen BIB-set (även Lave Lindholm, Lasse Olofsson och 
Perra Andersson), och spelar senare in en LP-skiva i Stockholm; ”Djupa blickar”. 1984 får Ingvar Björnson 
skivkontrakt och Bolaget vill att gruppen ändrar namn till Björnson (se Björnson), vilket också sker. Med-
lemmar: Ingvar Björnsson – sång, gitarr och trummor, Hans G Eng – orgel, Tommy Tillman – bas, Jan-An-
ders Thermen – gitarr, Ulf Karlsson – bas, Sten Wallin – gitarr. Ib Christensen – gitarr, Per-Håkan ”Perra” 
Andersson – bas, Stefan ”Hubbe” Hubertsson – piano, Lave Lindholm – gitarr, Lasse Olofsson – trummor 
och bl a Perra Andersson – bas.

BJÖRNSON

Pop/rock/blues. Ingvar Björnson/”Björnson” 
var verksam som mest under 1980- och 1990-
talet, även senare, men var redan som ung 
(född 1946) med i olika källarband. 1976 flyt-
tade Ingvar till Olofström, träffade boogie-pia-
nisten Stefan ”Hubbe” Hubertsson och väckte 
liv i gruppen BIB-set (även Lave Lindholm, 
Lasse Olofsson och Perra Andersson), och 
spelar in en LP-skiva i Stockholm. 1984 kom 
singeln ”Klubb23”, sedan tre LP-skivor och en 
singel 1984-1990; ”Kånka på ett tåg” (1984), 
”Här igen” (1988), ”Glöm ej drömmarna” 

BIB-set 1982 vid en Beatles-gala i Olofström; Stefan Hubertsson, Lasse Olofsson, Ingvar Björnsson, Sten 
Wallin och Per-Håkan Andersson. Foto: BLT.

Björnson. Foto Sydöstran, ur Blekinge museums arkiv.
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(1990) och ”Äntligen” (1990). 1993 kom bandets fjärde LP; ”Trolleblues”. 1997 tar Ingvar/”Björnson” time 
out, efter många hektiska musikår, men gör några spelningar mellan åren 1999-2002. Medlemmar (urval, 
flera gruppkonstellationer åren 1984-1999): Ingvar Björnsson – sång och trummor, Stefan Hubertsso – pia-
no, Lave Lindholm – gitarr, Lasse Olofsson – trummor, Perra Andersson – bas, Håkan Johansson – key-
board, Mikael Areklew – gitarr, Ingemar Dunckar – trummor, Lars Rosén – trummor, Mikael Johansson 
– gitarr, Johan Åkerfeldt – trummor, Lasse Wellander – gitarr, Micke Johansson – gitarr, Robert Wells – key-
board, Pär-David ohnson – bas, Per-Åke Olsson – orgel, Palle Carlson – bas och Patrick Eghammar – gitarr.

BLUESGRABBARNA

Bandet var verksamt i mitten – slutet av 1980-talet och bestod bl a av Mattias Eskilsson. Mattias blev se-
nare trombonist i bl.a. Olofströms Swingband/Holjebandet och fick en internationell karriär som jazzmusi-
ker. Bluesgrabbarna genomförde en hel del lokala och regionala spelningar. Man var t ex riksfinalister från 
Blekinge i musiktävlingen Musik Direkt 1988 (Visby), vann, och fick åka till Paris.  Bandet genomförde en 
slags återföreningsspelning 2013 på Ron i Ronneby, i samband med en bluesfestival. Info från bl a Patric 
Eghammer.

BUTTERBEAT

Rockband inspirerat av band som Toto och liknande. Bandet var aktivt mellan ca 1990-1994. Medlemmar: 
Johan Dahlén, Daniel Nilsson, Johan Håkansson, Robert Engstrand och Herman Saming. Info från Herman 
Saming.

CHECKED BAGGAGE

Bandet existerade några år i början av 1990-talet och spelade framförallt på biker-klubbar och motorklubbar, 
men även på hotellet i Olofström. Musiken var tidig hårdrock ala Deep Purple och bluesrock. Medlemmar: 
Patric Eghammer (gitarr), Mikael Johansson (sång), Arto Orajärvi (gitarr), Olle Lifmark (keyboard) och 
Johan Eghammer (trummor). Info från Patric Eghammer.

DELITE / DELIGHT

Bandet bildades i slutet av 1970-talet, var 
verksamt något/några och inom Kulturforum 
i Olofström, man lirade rock (framförallt 
covers), och bestod av Per Adolfsson, Stefan 
Håkansson, Kai Mäki och Mikael Örknér. 
Man genomförde någon/några lokala/spel-
ningar som ex på Kulturdagarna i Olofström 
ca 1978. I samband med att man spelade 
på nämnda Kulturdagarna i Olofström fick 
bandet kontakt med Stefan Hubertsson, som 
senare anslöt sig till bandet, liksom Stefan 
Torstensson från bandet Metropolitan Moon 
(Se Metropolitan Moon), och så bildades is-
tället gruppen La Maffia (se La Maffia). Till-
läggas kan att Kai Mäki och Mikael Örknér 
hade bl a tidigare spelat i bandet Rocksound/
Rock sound (Se Rocksound/Rock Sound). 
Info från bl a diverse tidningsartiklar (BLT, 
Sydöstran) samt Stefan Just.

Bandet Delite/Delight och live ca 1978 på Kulturdagarna i 
Olofström.
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Fritt Fall. Foto från Patric Eghammer.

Fritt Fall spelar på Rockscen Blekinge 69-99 Festival den 28 juli 2017 i Karlskrona. Foto Ola Åkeborn.
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FRITT FALL

I Olofström fanns mellan 1982 och 1985 reggaegruppen Fritt 
fall. Detta var under en tid då reggaen var mycket populär och 
Fritt fall profilerade sig som ett reggaeband med samhällskri-
tiska texter både på svenska och engelska. Låtarna var mesta-
dels egna men även några Bob Marley-covers förekom. Bandet 
bestod av Dan Strömkvist (trummor), Fredrik Pålsson (piano 
och sång), Gary Senekovic (sång och gitarr), Paul Carlsson 
(bas), Anders Henriksson (keyboard) och Patric Eghammer 
(gitarr). Bandet hade spelningar på olika Kulturforum-evene-
mang och på Holje marknad i Olofström men även i Bräkne 
Hoby, Perstorp och Växjö. Bandet medverkade i Radio Ble-
kinge och deltog i ett projekt tillsammans med fritidsgården 
Susekullen, ABF och Högskolan i Kristianstad och fick spela 
in en rockvideo som visades på Mediaforum i Motala 1985. 
Bandet har återförenats vid ett par tillfällen. Spelade bland an-
nat på Rockscen Blekinge 69-99 Festival i Karlskrona somma-
ren 2017. Info från Patric Eghammer.

GUITARMIX

Bandet bildades 1984 av Peter Olofsson (gi-
tarr), Lars Hansen (gitarr) och Jens Hansen 
(bas, gitarr) och bestod av medlemmar från 
tidigare Olofströmsbandet Slotti Dotti och 
The Toilets från Musikforum i Karlshamn. 
Jazz och blues stod på repertoaren, instru-
mentala låtar och mycket improvisation. 
Man spelade även en del covers. Gruppen 
hade några lokala och regionala spelningar, 
som på Musikforum, men blev inte långli-
vade. Info från Peter Olofsson.

GOLDEN SHOWER

Bandet var verksamt under tidigt 1980-tal, bestod av ett gäng yngre killar och man lirade punk/punkrock. 
Medlemmar: Björn Hellström, Magnus ”Nuss” Hansson och Mikael Mattsson. Man spelade bl a i Olofström 
på musikgalan SportlovsRock i Folkets hus (Olofström). Info från äldre tidningsartikel (BLT) samt Björn 
Hellström.

GUNGFLY / QWVINNS

Bildades i slutet av 1970-talet som ett renodlat tjejband och ”källarband”, då medlemmarna tyckte det fanns 
för få tjejer som spelade pop/rock. Hette ursprungligen Qwinns eller möjligen Qvinns. Några av medlem-
marna hade tidigare varit med i gruppen Sångkraft, som bildades runt 1979 i samband med kärnkraftomröst-
ningen (1980). Repade i kommunens skollokaler, i Gränums Folkets hus och i Mats Trondmans studio, där 
man spelade in en demokassett. Våren 1982 var gruppen med i Sydnytt och i ett reportage om idrott kontra 
musik i Olofström. Ett av bandets signum var att de gestaltade olika kvinnotyper på scen och vid en spelning 
fanns en hemmafru (Carina), en punkare (Anna M), en sekreterare (eller moderat med strikt dräkt, Fia) en 
hippie (Maarit) och en proggare (Anna E). Bandet skrev om texter till befintliga sånger, utom Depo provera 
som skrevs i ilska över hur man använde kvinnokroppen att experimentera med. Och sången Folkavagn 
var en travesti av låten Cadillac, som sjöngs på skånska. Gruppens repertoar bestod av 5-6 låtar. Slutet på 

Gruppen Guitarmix 1984. Foto från Peter Olofsson.

Fritt Fall. Foto från Patric Eghammer.
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bandets korta karriär var nämnda reportage i Sydnytt 1982, dessförinnan hade de ex 1981 spelat i idrottshal-
len och på Lusserock i Olofström, samt på internationella kvinnodagen på Näbbebodagården. Medlemmar: 
Anna Mårtensson – gitarr, sång, Anna Eriksson – gitarr, sång, Fia Eriksson – trummor, sång, Carina Björk-
Gillberg – elbas, sång och Maarit Kuusela – trummor.

HANKA, ÖRKNÉR, PERSSON / HAN-
KA, ÖRKNÉR, PERSSON, VERTELI

Bandet kom aldrig riktigt på ett bra band-
namn utan lät därför medlemmarnas efter-
namn bilda gruppens namn, var verksamt i 
slutet av 1970-talet – början av 1980-talet, 
lirade rock och blues och bestod av Michael 
Örknér (bas), Magnus Persson (gitarr), Jarii 
Hanka (trummor). Senare tillkom Kimmo 
Verteli på munspel och bl a rytminstrument. 
Bandmedlemmarna var lite rutinerade med 
vana från tidigare grupper. Man genomförde 
flertalet lokala/regionala spelningar, som ex 
på en rockgala i Olofström runt 1980 - Ma-
ratonrock för Polen och Solidaritet, samt ett 
bejublat framträdande i Olofström (ca 1980) 

på musikgalan SportlovsRock i Folkets hus. Tilläggas kan att bandmedlemmarna i samband med Maraton-
rocken ca 1980 naturligtvis bar ishockeytröjor (OIK) som scenkläder. Info från bl a diverse tidningsartiklar 
(BLT, Sydöstran) och Stefan Just.

HIAWATHA

Bandet bildades i mitten/slutet av 1970-talet, var verksamt en bit in på 1980-talet och spelade rockig pop, 
mestadels covers men även eget låtmaterial. Medlemmarna bestod av Lasse Hansen, Stefan Torsensson, Jens 
Hansen, Stefan Hubbe Hubertsson och Hans-Martin Hansen. Bandmedlemmarna hade tidigare och parallellt 
spelat tillsammans i bl a grupperna Jäsdunk och Metropolitan Moon, och flera kom senare att spela med t ex 

Gruppen Gungfly. Foto privat.
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Björnson och Trondman. Stefan ”Hubbe” Hubertsson hade t ex spelat i flera popband tidigare och framför 
allt i bandet Decibel, som på 1970-talet tog över efter Madgic Crowd som bygdens storheter.

HOMBREZZ

Rockband bildat på 1990-talet. Medverkar med två låtar på Susekullens samlings-cd ”Susekullen Music 
Box”, 1996. Medlemmar: Zoli Mihajlovic gitarr, Seppo Rauhala gitarr och sång, Martti Rauhala bas, Jari 
Kotkamaa trummor och Tord Martinsson hammond.

HOODLUMZ

Rap/hip-hopband från 1990-talet bestående av Robert Veselinovic, Roger Mäkitalo och Ljubisa Purkar. 
Medverkar med två låtar på Susekullens samlings-cd ”Susekullen Music Box” 1996.

HULTBERGS BAND

Började lira 1990. Medlemmar: Magnus 
Hultberg (sång, gitarr), Patric Eghammer 
(gitarr), Johan Eghammer (trummor), John 
Sandström (bas), Peter Larsson (orgel) och 
Palle Carlsson (bas). Efter ett tag slutade 
John och Palle Carlsson började spela bas. 
Efter ytterligare en tid kom Peter Larsson 
med på orgel. Magnus är känd från Slotti 
Dotti, Palle och Patric har spelat med Björn-
son m fl. Musiken var poprock i svensk tradi-
tion (Magnus, låtskrivaren, var inspirerad av 
Lundell, Eldkvarn, Le Marc, Toni Holgers-
son, m fl). Bandet spelade mest i Olofström och Karlshamn, men även i Växjö (studentpub). De hann även 
med en turné i Blekinge, som kallades Rundgång. Detta var ett samarbete mellan fyra olika musikföreningar 
i Blekinge som bl a Musikforum (Karlshamn), Kulturforum i Olofström och Tallet i Bräkne-Hoby. Bandet 
existerade sporadiskt fram till 2005. Info från Patric Eghammer

Bandet Hiawatha uppträder i Högavångskolans aula ca 1977-1978. Foto privat.

Hultbergs band. Foto Anders Olsson 1992.
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LA MAFFIA

Rock- och proggband. Gruppen bildades 
omkring 1980 av medlemmar ur olof-
strömsbandet Delite/Delight (se Delite/
Delight), som fick tillökning av Stefan 
Hubertsson och Stefan Torstensson 
(från bl a bandet Metropolitan Moon). 
Man repade mycket, lirade i huvudsak 
eget låtmaterial och både rock, funkpop 
samt reggae, med musikaliska förebilder 
som ex Santana och Al di Meola, och 
genomförde en mängd lokala/regionala 
spelningar av olika de slag. Man släppte 
några demos och två vinylsinglar och 
gruppen blev ordentligt uppmärksam-
made. Runt 1980-1981 medverkade 
man i Sveriges Radio och programmet 
Utspel från Göteborg, samt i program-
met Onsdagsbiten från Malmö och med 
Bengt Grafström. Gruppen hade t ex en 
egen manager i Kjell-Åke Björklund och 
fick även hjälp av ljudteknikern/mixaren 
Kenneth Adolfsson. Medlemmar: Micha-
el Örknér - gitarr, Kai Mäki - trummor, 
Stefan Hubertsson – sång, klaviatur, Stefan Håkansson - bas, Per Adolfsson – flöjt, rytminstrument, Thomas 
”Hagbert” Jönsson – gitarr, sång och Stefan”Torre” Torstensson – sång, sax. Diskografi: några demo, vi-
nylsingeln ”Hejar på OIK” 1980 (Studio Blekinge, Asarum) med låtarna ”Hejar på OIK” och ”En svart natts 
reggae”, vinylsingel 1981 (Studio Blekinge, Asarum) med låtarna ”En ganska vanlig refräng” och Hotet från 
skyn”. Info från bl a diverse tidningsartiklar (BLT, Sydöstran) och Stefan Just. 

LAB

Rockband aktivt under 1980-talet. Medlemmar bl.a. Mi-
kael Johansson och Stefan Just.

LIV

Bandet bestod av Mikael Johansson, Stefan Just, Mag-
nus Hultberg, Jens Hansen och Anders Henriksson, var 
verksamt under 1980-talet, lirade rock och hade en hel 
del lokala och regionala spelningar, som ex på Stadshotel-
let i Karlshamn 1984, på Furulundsskolan 1986 och på 
Noise-arr i Karlskrona 1985-1987. Bandet ställde t ex upp 
i Rock-SM 1987. 

METROPOLITAN MOON BAND

Bandet var verksamt från slutet av 1970-talet och en bit 
in på 1980-talet, spelade rockig pop (mestadels covers 
men även eget låtmaterial), och bestod av bl a (se fotot i 
ovan; Sydöstran och från Blekinge museums arkiv) Stefan 
Hubertsson, Dejan Golub, Stefan Torstensson och Thomas 

Gruppen La Maffia från singelomslag 1981.

Mikael Johansson, gitarrist i bandet LAB. Foto 
Sydöstran, ur Blekinge museums arkiv.
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Jönsson. Bandmedlemmarna hade tidigare och parallellt spelat tillsammans i grupperna Hiawatha och Jäs-
dunk, och flera kom senare att spela med t ex Björnson och Trondman. Stefan ”Hubbe” Hubertsson hade bl 
a spelat i flera pop- och rockband tidigare och framför allt i bandet Decibel, som på 1970-talet tog över efter 
Madgic Crowd som bygdens storheter. 

Gruppen Liv. Foto Sydöstran, ur Blekinge museums arkiv.

Delar av gruppen Metropolitan Moon Band den 5/5 1980. Foto privat.
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OCTOPUS

Hårdrocksband bildat på 1990-talet. Medlemmar: Haris Halilovic gitarr och bas, Sanjin Samardzic gitarr och 
Janne Heiskanen trummor. Medverkar med två låtar på Susekullens samlings-cd ”Susekullen Music Box” 
1996,

ORANGE DISASTER

Bandet var verksamt ungefär 1991-1996, spelade grunge-inspirerad rock med engelska texter (både covers 
och eget låtmaterial), och bestod av bl a Johan Löfgren (bas, gitarr) och Markus Johansson (gitarr). Man 
repade första tiden i en lada i Kyrkhult, sedan på Kulturforum i Olofström och genomförde några lokala och 
regionala spelningar. Till sin första spelning hade man hyrt källaren i Kyrkhults Folkets hus och ca 100 per-
soner kom för att lyssna. ”Det lät nog sådär…” (Johan Löfgren). Bandets största spelning var i Kristianstad, 
på en musikfestival runt 1994-1995. Info från bl a Johan Löfgren.

PANDEMONIUM

New wave-band aktivt omkring 1980-81 och uppstod ut bandet Älgen Bits. Medlemmar: Michael Seldevall, 
Mika Hirvonen, Magnus ”Nuss” Hansson, Björn Hellström och Christer Seldevall. Christer spelade senare 
med Unter den Linden från Karlshamn. Info från Björn Hellström.

PHARABOL BRO´S

Bandet bildades 1987, var verksamt några år i slutet av 1980-talet – början av 1990-talet, repade mycket, 
lirade rock- och pop covers och bestod av Peter Olofsson, Palle Carlsson, Dan Strömqvist och Fredrik Påls-
son. Bandet hade en hel del lokala och regionala spelningar, som ex på Musikforum i Karlshamn och på 
Halens Camping (Olofström). Runt 1987-1988 steg bandet in i en buss och åkte på en 14-dagarsturné till 
Tyskland, som de själva med hjälp av en vän ordnat, och repertoaren bestod av ett 60-tals covers från 1960-
1980-talet av bl a Creedence Clearwater Revival, Eric Clapton och Simply Red. Info från Peter Olofsson.

Gruppen Pharabol Bro´s. Foto från Peter Olofsson.
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RICHTER SEVEN / RICHTER 7

Bandet var verksamt i början av 1980-talet, bestod av Mika Aikio bas, Jari Kotkamaa trummor och Mikael 
Johansson gitarr, och lirade blues och musik i bland annat Johnny Winter och ZZ-top anda. Man genomförde 
en hel del lokala spelningar som till exempel ca 1980 på musikgalan SportlovsRock i Folkets hus (Olof-
ström) och ca 1980-1981 på en rockgala/Maratonrock för Polen och Solidaritet, där bandet hade lånat ut hela 
sin ljudanläggning. Info från bl a Patric Eghammer.

ROCK SOUND / ROCKSOUND

Bandet bildades runt 1977, var verksamt till 
ca 1978-1979, medlemmarna var i början 
endast 12-14 år gamla och satsade helhjärtat 
på musiken, och man lirade en vild bland-
ning av hårdrock och svensk dansmusik typ 
Flamingo Kvintetten (mest covers men även 
eget låtmaterial). Musiken låg dock även nära 
jazzen. ”Vi gillar inte politisk musik. Natio-
nalteatern, Björn Afzelius, Hoola Bandoola 
band och sånt där är alldeles för jobbigt att 
lyssna på. Folk gillar det inte. De har nog 
med sina vanliga problem och taskigheter” 
(Citat Raid Olsson, ca 1978). Medlemmar: Michael Örknér - gitarr, Kai Mäki - trummor, Raid Olsson - bas 
och Peter Andreasson – gitarr. Man hade svårt att hitta replokal och repade i ett rum i familjen Örkners villa 
i Olofström, fullproppat med instrument, mikrofoner och högtalare. Bandet genomförde några lokala/regio-
nala spelningar, som ex på den lokala ungdomsgården, på skoldanser och vid ett tillfälle på en personalfest 
på Domus i Olofström. Ett tag hyrde man en föreningslokal och tog fem kronor i inträde för att höra dom 
spela – det kom massor av ungdomar. ”Vi spelar den musiken som publiken vill ha - - - vi spelar för killar 
och tjejer i vår ålder, men vi kan också låtar som passar för en äldre publik. Man kan ju inte lira rock för 
pensionärer” (Citat Raid Olsson, ca 1978). Nämnas kan att ex Michael och Kai senare kom att spela i band 
som La Maffia (se La Maffia) och Attraction band (se Attraction band; bildades 1979, en sammanslagning 
av grupperna Rocksound och Wheels). Michael spelade även bl a i band som Wiking Hector (se Wiking 
Hector). Info från bl a diverse tidningsartiklar (BLT, Sydöstran) samt Stefan Just.

ROSA BANAN

Bandet var verksamt i början av 1980-talet och be-
stod av Stefan Johansson bas, Leif Johnsson gitarr, 
Peter Andreasson keyboard och Patrik Fransson 
trummor. Bandet lirade rock, stilmässigt en blandning 
mellan Bruce Springsteen och Gyllene Tider. Debut-
spelningen skedde på en rockgala i Olofström runt 
1980 - Maratonrock för Polen och Solidaritet. Bandet 
omnämns i Patric Eghammars debutroman ”Lennon 
i Holjekroken”; ”- - - Det är tidigt 80-tal i lilla Olof-
ström i Blekinge. Punken har slagit igenom och de 
tuffa banden heter Svea Slakthus och Rosa Banan”.  
Info från äldre tidningsartiklar (BLT, Sydöstran).

ROSE

Powerpop/melodisk rock. Bandet bildades i början 
av 1980-talet i Olofström, släppte en EP-singel 1982; 

Rocksound ca 1978. 

Rose singelomslag 1982.
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Next Night Is The Night, med låtarna Next night is the night, Bye Bye, Queen of the night och Ain´t that 
a shame. Man splittrades kort därefter. Medlemmar: Pekka Perätalo – sång, gitarr, Igor Cah – gitarr, key-
boards, Gert-Ola Larsson – bas och Dejan Golub – trummor.

ROOTLESS

Rockband från 1990-talet. Medlemmar: Gary Senekovic gitarr, bas, sång, Tord Martinsson trummor, key-
board, gitarr, Janne Heiskanen gitarr, Mikael Andersson, Marie Kokko, Henrietta Nordfeldt och J-H Senbom 
kör. Medverkar med två låtar på Susekullens samlings-cd ”Susekullen Music Box” 1996. 

SLOTTI DOTTI

Bandet bildades 1980, splittrades 1986, repade på Högavångsskolan och lirade reggae/ska och progg-rock/
pop. Man släppte 1983 singeln Bak Och Fram (Starec Studio, Växjö), med även låten Genom Tassamarker. 
Bandet genomförde en hel del lokala och regionala spelningar, och  spelade även ex på Chrougen i Lund, 
på Stockholms universitet, på chilenska föreningar i Malmö, på Folkets Hus i Växjö, på Ron i Ronneby 
(förband till Mats Ronander), på Folkets hus i Olofström (förband till Dag Vag) och på Land och Folk-festi-
valen i Danmark 1984. Gruppen medverkade även i Radio Blekinges rocktävling 1982. Info från bl a Niklas 
Persson. Foto: Håkan Henmyr. Medlemmar: (ursprungliga) Magnus Hultberg – sång, bas, Peter Olofsson 
– gitarr, sång, Per Carlsson – gitarr, Ulf Jungstrand – klaviatur, Joakim Bengtsson – trummor, Niklas Pers-
son – saxofon, trummor och Björn Roysson – tekniker. Medlemmar: (urval, tillkommande under 1980-1986) 
Stefan Johnsson, Hans-Martin Hansen, Göran Axelsson, Mikael Johansson, Björn Svensson, Anna-Karin 
Rudelius, Paul Carlsson, Björn Roysson, Lave Lindholm, Stefan Johnson, Göran Axelsson.

Bandet Slotti Dotti. Foto Sydöstran, ur Blekinge museums arkiv.
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SNEDSTEG / SNESTEG

Bandet var verksamt några år under 1970-talet – början 
av 1980-talet, man lirade rock, var verksamma inom Kul-
turforum i Olofström, och bestod av Mats Trondman, Pasi 
Pulju, Art Orajärvi, Seppo Rauhala och Markko Mertala. 
Man genomförde några lokala/regionala spelningar som ex 
på den lokala Chilerock-galan i Olofström. Nämnas kan att 
efter bandet splittrats bildade Mats Trondman, Art Orajärvi 
och Seppo Rauhala gruppen Yrjö Vaan (se Yrjö Vaan), med 
sångerskan Tiina Kytömäki. Info från bl a diverse tidnings-
artiklar (BLT, Sydöstran) samt Stefan Just.

SNORET RINNER

Synth/punk/new wave/rock. Bandet bildades i augusti 1980 i Olofström, var verksamt några år i början av 
1980-talet (splittrades runt 1983) och repade (källarband) en hel del. Namnet lär härstamma från en av med-
lemmarnas pappa som tyckte att killarna alltid var snoriga... Bandet medverkade på musikföreningen Rock-
slagets trippel-LP ”Rockslaget” 1982, med låtarna ”Josefssons katt” och ”Kriminell”. Medlemmar: Anders 
”Folke förhud” Ingvar – sång, Michael ”Micke trasig” Mattsson – gitarr, Göran ”Ove Ollon” Nilsson – bas, 
Kent ”Krabbe snordabb” Karlsson – trummor och Jeppe Ysberg (ersatte Folke) – sång

SÅNGKRAFT

En musikgrupp som spelade pop/rock och som bildades i samband med kärnkraftsomröstningen 1980. Ban-
det var endast verksamma en kort tid och bestod av bl a Anna Mårtensson (gitarr sång) och Carina Björk-
Gillberg (elbas, sång). 

TAI ONE

Hårdrock/rock. Bildat på 1990-talet. Medlemmar: Knut Hagen sång, trummor, Martin Giselsson gitarr, Da-
niel Nilsson bas och Joakim Persson synth. Medverkar med två låtar på Susekullens samlings-cd ”Susekul-
len Music Box” 1996.

TEEN-AGERS

Bandet var verksamt under sent 1970-tal och bestod av Mikael Johansson gitarr, Esa Aikio bas, Bengt Loo 
keyboard och Jari Kotkamaa trummor. Man spe-
lade 1950-talsrock med inspiration från bland annat 
Elvis och Sha Na Na, då det vid denna tid gick en 
50-talsvåg över landet och även i Blekinge. Info 
från Patric Eghammer.

THE BB GROUP

Gruppen The BB Group från Holjeskolan tog sig 
vidare till länsfinal i Musik Direkt 1992. Medlem-
marna var Rasmus Nyström, elbas, Johan Håkans-
son, trummor, Herman Saming, sång samt Robert 
Engstrand, piano och sång. Tyvärr upplöstes bandet 
direkt efter tävlingen. BB-group stod för Blekinge 
Beatles Group och de spelade enbart Beatles-co-
vers. Info från Herman Saming och Olofströms 
Kommuns bildarkiv.

Delar av bandet Snedsteg live på Chilerock-
galan i Olofström runt 1980.

The BB Group 1992. Foto från Olofströms kommuns 
bildarkiv.
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THE BLUSTERS

Gruppen The Blusters bildades 1981 av ett gäng unga killar som gick i samma klass, man spelade covers av 
Beatles, Ebba Grön, m fl och även lite eget låtmaterial. Medlemmarna var Paul Carlson, gitarr och sång
Patric Eghammer, gitarr, Dan Strömkvist, trummor och Ricky Carlsson, elbas. Bandet repade i Ekeryds-
skolans källare, hade någon/några lokala spelningar, bl.a. på Luciarock 1981, disco på Ekeryd, disco på 
Susekullen, amatörteatertävling, bygdegården i Bräkne-Hoby och bordtennisklubbens fest på Ekerydssko-
lan. Bandet splittrades 1982. Tilläggas kan att 
Patric Eghammar direkt och indirekt beskriver 
bandet och sin uppväxt i boken ”Lennon i Hol-
jekroken” (Recito förlag 2009). Det finns även 
ett intressant och kul reportage från Sydnytt 
1982 om musiklivet kontra idrotten i Olof-
ström, där bandet medverkar kort. Info från 
Patric Eghammer och Paul Carlsson. 

THE TOILETS

Reggae/pop/rock. Bandet bildades 1978, ett 
källarband, mycket repande och med höga am-
bitioner med instrumental jazzrock till punk/
ska/rock/blues och reggae. Den 18 april 1980 
hade gruppen sin första spelning, som The Toi-
lets, i Högavångskolans aula. De var i början 
av 1980-talet förband till Mikael Wiehe. Man 
återförenades runt 2000 samt 2005, för rep-
ning och diverse spelningar. Medlemmar: Jens 
Hansen – sång, bas, Stefan Just – trummor och 
Lars Hansen – sång, gitarr. Diskografi: Singel 
”The Toilets” 1982 (Amalthea) med låtarna 
”Hjul i natten” och ”One day”, demokasset-
ter/singlar med låtarna ”Datamaskin”, ”Do it 
in the toilet” och ”Korven slinter”. 

The Blusters 1982. Foto från Patric Eghammer.

The Toilets ca 1982-1983. Foto: privat.
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THUNDER ´N BLUES

Bluesband verksamt i slutet av 1980-talet - början av 1990-talet. Man spelade både covers och eget låtmate-
rial och hade några lokala samt regionala spelningar. Medlemmar: Lasse Hedlund, Conny Lind och Kennet 
Waernqvist.

TRONDMAN

Pop/rockband. Mats Trondman, från Olofström, professor i kultursociologi och känd för sin barn- och 
ungdomsforskning, har haft en parallell karriär som musiker och gav under 1980- och 1990-talet ut ett antal 
album; ”En känsla av overklighet” (singel, 1986), ”I nattens timmar” (1988), ”När jag minns ditt namn” 
(1990), ”Sorgen och stjärnan” (1991) och ”I min radio” (1997). Medlemmar (urval): Mats Trondman – sång 
och gitarr, Peter Olofsson – gitarr, Mikael Johansson – gitarr, Jens Hansen – keyboard, Magnus Hultberg 
– bas, Stefan Just – trummor och Paul Carlson – bas.

Thunder n´Blues 1992. Foto: Sydöstran, 
Blekinge museum arkiv.

Trondman runt 1990. Foto: Sydöstran, Blekinge museums arkiv.
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WANTON

Hårdrocksband bildat 1982, var sedan aktiva några år på 1980-talet. Man repade en hel del, hade någon lokal 
och regional spelning och släppte 1984 vinylsingeln ”Motorcycle man/I want you”. Medlemmar: Jari Laako-
nen – sång och gitarr, Roger Westberg – gitarr och sång, Claes Johnson – bas och Stefan Book – trummor.

WHEELS

Bandet bildades 1977, var verksamt några år, repade mycket, lirade rock och covers från band som Status 
Quo och Gasolin, och bestod av Peter Olofsson (gitarr), Magnus Hultberg (gitarr), Jari Hanka (trummor) och 
Jukka Uusivirta (basgitarr). Bandmedlemmarna var bara runt 12-14 år gamla när de började spela tillsam-
mans och medverkar bl a i en tidningsartikel (Sydöstran) ca 1978, och då hade bandet redan haft en massa 
lokala spelningar; skoldanser och diskotek. Gruppen blev senare så pass duktiga att de kunde välja repertoar 
efter publik och kom att genomföra även en del regionala spelningar, som i Karlshamn och i Ronneby. Grup-
pen kom även att spela eget låtmaterial åren innan de splittrades. Info från Peter Olofsson.

Wantons singelomslag 1984.
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WIKING HECTOR

Bandet bildades runt 1993, var verksamt långt in på 2000-talet (runt 2011-2012), lirade rock och svängig 
blues med mycket energi och känsla och bestod av Michael Örknér (bas, körsång), Jens Hansen (keyboard, 
dragspel, körsång, Per Pelle Åberg (gitarr, munspel, sång), Stefan Just (trummor, körsång) och Arto Orajärvi 
(gitarr). Arto hoppade senare av bandet. Bandmedlemmarna var rutinerade musiker och hade tidigare spelat 
i otaliga band från/i Blekinge. Man genomförde under årens lopp mängder med lokala/regionala spelningar 
– drog alltid mycket folk, flera ex med amerikanska sångerskan Nelly Etting (ex på Vinterrock i slutet av 90-
talet på Klubben i Olofström). Bandet släppte egenhändigt 1999 demo-CD:n/skivan ”Suzie´s saloon”, med 
sex spår/låtar; Suzie´s saloon, Stay Tall, Little girl, More Money, Back to the lake och Weekend girl. Till-
läggas kan att bandmedlemmarna även parallellt spelade i andra band, ex Pelle Åberg och Michael Örknér 
som från ca 2006-2007 även spelade blues med karlskronatrummisen Svannte Sennerhall (Per & The Oua-
gadougou Blues Quartet) i den aldrig repande gruppen Double Tumble. Info från bl a diverse tidningsartiklar 
(BLT, Sydöstran), Popfakta.se, samt Stefan Just.

Gruppen Wheels ca 1978. 

Bandet Wiking Hector inför 
spelning (slutet av 90-talet) på 
Klubben i Olofström.



39

YRJÖ VAAN

Bandet bildades ur den tidigare Olof-
strömsgruppen Snedsteg (utan Markko 
Mertala och Pasi Pulju men med sång-
erskan Tiina Kytömäki), var verksamt 
några år under 1970-talet – början av 
1980-talet och inom Kulturforum i 
Olofström, man lirade rock och  ge-
nomförde några lokala/regionala spel-
ningar som ex i Olofström (runt 1980) 
på Maratonrock för Polen och Solidari-
tet samt på musikgalan SportlovsRock i 
Folkets hus. Medlemmar: Mats Trond-
man, Art Orajärvi, Seppo Rauhala och 
Tiina Kytömäki. Info från bl a diverse 
tidningsartiklar (BLT, Sydöstran) samt 
Stefan Just.

ZERO

Rockband bildat på 1990-talet. Medlemmar: Johan Hovold gitarr, sång, Sabina Axelsson bas, strings, kör, 
Knut Hagen trummor, kör. Medverkar med två låtar på Susekullens samlings-cd ”Susekullen Music Box” 
1996,

ÄLGEN BITS

Punk/new waveband aktivt i början av 1980-talet. Medlemmar: Michael Seldevall, Mika Hirvonen, Magnus 
”Nuss” Hansson och Björn Hellström. Ombildades till bandet Pandemonium. Info från Björn Hellström.

Delar av bandet Yrjö Vaan live ca 1980 på rockgala i Olofström.

Fritidsgården Susekullens samlings-
CD från 1996 med flera medverkande 
band. Musiken har alltid haft en fram-
trädande roll i Susekullens verksamhet.
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KARLSHAMNS KOMMUN

& COMPANY

Pop/rockband som bildades våren 1991. 1991-1992 
tillkommer Palle Ström, senare tillkommer även Mar-
tin Olsson och Fredrik Ekdahl. Låtmaterialet bestod 
uteslutande av eget material. Bandet lyckades med 
bedriften att tre år i rad bli tvåa i regionsfinalen i Musik 
Direkt, 1991-1993. Gruppen splittrades 1993. Medlem-
mar: Henrik Bergdahl – gitarr och sång, Ola Lindholm 
– bas, Martina Svanberg – akustik gitarr och sång, Paul 
Ekdahl – trummor, Martin Olsson (ersatte Paul Ekdahl) 
– trummor och Fredrik Ekdahl (ersatte Ola Lindholm) 
- bas. Diskografi: demokassett 1991 samt låten ”The 
day” på Musikforums CD ”Återkomsten” 1992. Info ur 
Musikforums jubileumsbok.

4 EVER

Tidigare gruppen Eon (se Eon), som bildades runt 1982, 
hette från början Hatchet, bytte senare namn till 4-ever samt slutligen till nuvarande Eon. 

5TH AVENUE

Rockband som bildades 1985 och bytte namn från Avenue till 5th Avenue och sen till E-type redan under det 
första halvåret. Se Avenue och E-type.

7 MAGNECYL DAN EFTER

Rock/popband bildat i november 1987. Man spelade på Tjejgalan våren 1988, splittrades därefter och med-
lemmar i bandet bildade gruppen Much Ado About Nothing. Medlemmar: Gertie Ericsson – gitarr, Janet 
Ericsson – sång, Lena Ohlsson – bas, Maria Lundin – trummor, Teri Schamp – gitarr, Helen Vietor – besser-
wisser och Annika Wikingsson – keyboards. Info ur Musikforums jubileumsbok.

9 LITER REP

Hiphopband bildat i januari 1994. Ett niomannaband som spelade hiphop-låtar, både eget låtmaterial och 
covers (Just D-låtar m fl). Splittrades i mars 1994, därefter startade medlemmar bandet Bombproof. Med-
lemmar: Andreas Jung – sång, Jerry Persson – gitarr, Johannes Måbrink – gitarr, Andreas Karlsson – bas, 
Jonas Appelqvist – sång, Rikard Berg – sång, Markus Sjökvist – trummor, Daniel Holmström – keyboard 
och Daniel Henriksson – scratch. Info ur Musikforums jubileumsbok.

57 KEZ

Punk/rockband som bildades 1979 i Bromölla/Karlshamn, med i början en ganska flytande sättning och 
medlemmarna var bara 13-14 år gamla. Debutkonserten ägde rum i Sölvesborg i januari 1979, därefter var 
de bl a ett av de första banden som gick med i det nystartade Rockslaget i Karlshamn. Man släppte en singel 
1980 på Rockslagets eget bolag, med den skrammelpunkiga låten ”Punks” (även på samlingsskivan ”Vägra 
raggarna bensin – punk från provinserna. Vol. 3&4”, spår 11). Efteråt ersattes Anders av Peter ”X-et” Eriks-
son. Bandets sista konsert var som förband till Tant Strul på Träffpunkten i Karlshamn i januari 1980. Grup-
pen splittrades 1980, med då mer spelningar bakom sig, lokalt och regionalt, och en hel del eget låtmaterial. 

& Company. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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Medlemmar: Leif ”Sillen” Sandström – sång, Klas Pettersson – gitarr, sång, Harri Kolari – bas, Anders 
Rausfält – trummor och Peter ”X-et” Eriksson – trummor.

A QUATRE MANIACS

Rock/popband bildat 1991 som en akustisk kvartett, Ronneby-Karls-
hamn, men utökades sommaren 1993 till att även innehålla en trummis. 
I bandet ingick Pontus Janninge, Samuel Martinsson, Henrik Wolgast, 
Lars Lindqvist och Anders Fältström. Bandet spelade bl a på Nej till 
EU-galan på Oden, Karlskrona, 1993 och man representerade Blekinge 
vid 1994-års riksfinal i Musik Direkt. Diskografi: Låten ”Mrs Robin-
son” på Musikforums CD ”Återkomsten” 1992. Info ur Musikforums 
jubileumsbok.

AB/CD

Gruppen fanns under en kort tid omkring 1985, ett coverband som ute-
slutande spelade AC/DC-låtar. Medlemmar: Anders Fernlund – gitarr, 
Bengt Petersson – bas, Jörgen Gustavsson – trummor, Anders Holm-
ström – gitarr och Lars ”Skunk” Håkansson – sång. Info ur Musikfo-
rums jubileumsbok.

ABC 80 vid en spelning i Ronneby ca 1981. Från vänster: Michael Harrsjö, Johan ”Skogan” Martinsson, 
Stefan Mutvig, Carl-Michael Widen. Foto Peter Bowin.

A Quatre Maniacs. Foto ur Mu-
sikforums jubileumsbok.
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ABC 80

Bildades i slutet av 1970-talet och gruppen hade tidigare funnits under olika namn och sättningar. Man 
gjorde sin debutspelning på första Rockslagsfestivalen i Karlshamn i juli 1980, som förband till Noice. Ban-
det hade två musikaliska sidor, dels klurig pop typ The Jam och dels en mörkare influerad av Television, Joy 
Division, m fl band. Splittrades efter en spelning på Rockslagsfestivalen 1982. Medlemmar: Johan Martins-
son – trummor, Carl-Mikael Widén – gitarr, sång, Stefan Mutvig – bas, sång och Mikael Harrsjö – gitarr, 
sång. Diskografi: Singeln ”Pop i radion” 1980, singeln ”Svära & svika” 1982, medverkar på samlingsskivan 
”Rockslaget” 1982 med låtarna ”Sista gången” och ”Automatisk telefonsvarare”

ABSENTA BARN

Bildades våren 1988, spelade endast covers (Ebba Grön, Lädernunnan, m fl) och spelade på Tjejrocken 
(1988). 1989 övergick bandet i Paiazzo, i och med att två nya medlemmar tillkom. Medlemmar: Jeanette 
Svensson – bas och kör, Erika Augustinsson – gitarr och sång och Jenny Jönsson – trummor. Info ur Musik-
forums jubileumsbok.

ABSOLUTE LOVE / INGA KALSONGER PÅ SCEN / ROXGIRLS

Rock/popband som bildades 1992. Gruppen hette från början Inga Kalsonger På Scen, som senare blev Rox-
girls, och till slut Absolute Love. Medlemmar: Anna Olsson – trummor, Julia Svanberg – gitarr och sång, 
Charlotta Copcutt – synth, sång och Tove Björkqvist – bas och sång. Info ur Musikforums jubileumsbok.

ACERBUS

Bandet bildades 1996, lirade metall med vi-
kingainfluenser, och bestod av Martin Persson 
(trummor), Johan Laszlo (gitarr), Christof-
fer Renvaktar (bas) och Rasmus Thörnqvist 
(sång), samt tidigare Jesper Sjöberg (1996-
1999, bas, sång) och Patrick von Holten 
(1996-1997, sång). Gruppen genomförde 
några lokala/regionala spelningar, även gig 
utanför Blekinge, och man gav ut tre demo; 
”...and there was a war in heaven” 1997 (fyra 
låtar/spår), ”Demo” 1998 (fyra låtar/spår) och 
”Till siste man” 2000 (Tre låtar/spår). Gruppen 
splittrades 2001.

AFFLICTION

Deathmetalband verksamt ca 1990-
1992. Medlemmar: Dan Lundberg 
– gitarr och sång, Mikael Frkanec 
– gitarr (ersatte Dan Lundberg i fe-
bruari 1991), Martin Eriksson – trum-
mor, Marcus Dahl – gitarr och Daniel 
Bondesson – bas och sång. Marcus 
Dahl slutade pga flytt 1992 och ban-
det lades ned kort därefter. Dan och 
Martin gick sedan vidare till bandet 
Emeth. Info från Marcus Dahl.

Gruppen Acerbus logotyp. Bild från Encyclopaedia Metal-
lum.

Affliction 1991. Foto Sydöstran. Ur Blekinge museums arkiv.
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ALICE UNDERBAR

Bandet var verksamt runt 1985-1986 och lirade rockig pop. Medlemmar: Thomas ”Linton” Lindkvist – sång 
och gitarr, Janne Carlsson – sång och gitarr, Jonte Petersson – bas, Ulrika Arvering – sång och Mikael Väp-
nare – trummor. Info ur Musikforums jubileumsbok.

ANDERS HJELM LTD

Bandet var verksamt runt 1992-1994 och lirade rock/pop. Medlemmar: Anders Hjelm – gitarr och sång, Ulf 
Kronsell – bas och sång, Seth Storm – trummor. Info ur Musikforums jubileumsbok.

ANXIOUS

Rock/popband från mitten av 1980-talet. Medlemmar: Mija Holmqvist – gitarr och sång, Lena Turessson 
– bas och Pia Bergkvist – trummor. Diskografi: Låten ”Tell them not to worry” på Forums LP 1989 (Mu-
sikforum ”15-årsplatta”). Blev sedan Remain In Light ihop med medlemmar från The Bluebottles. Info ur 
Musikforums jubileumsbok.

AREA

Upprinnelsen till Area finns i mitten av 1980-talet, 
då medlemmarna spelade i ett flertal konstellationer 
och 1987 då Roger, Bert-Ola och Bengt startar ett 
nytt musikprojekt. I februari 1988 tillkom basisten 
Kenth Ericsson och omkring 1988-1989 sångaren 
Ricky Carlsson. 1990 fick bandet en ny gitarrist i 
Jörgen Thuresson och ny sångare i Joakim Nilsson 
(1990-1991). Medlemmar: Roger Karlsson – klavia-
tur, Bert-Ola Andersson – gitarr, Bengt Johansson 
– trummor, Kenth Ericsson – bas, Ricky Carlsson 
– sång, Peter Lindskog – gästsångare på låten ”Ame-
lia” till Forums dubbel-LP 1989, Jörgen Thuresson 
– gitarr (1990-) och Joakim Nilsson – sång (1990-
1991). Diskografi: Låten “Amelia” på Musikforums jubileums-LP 1989, demokassett 1990, låten “Won´t be 
the same” (inspelad 1990) på Musikforums CD ”Då” 1994. Info ur Musikforums jubileumsbok.

ARSENIK

Rock/punk. Bildades 1979. När trettonåringarna Anders, Peter, Roger och tolvåriga Paul började repa Kal P. 
Dal-covers i ett garage kunde de förstås inte drömma om att de två år senare skulle spela för tvåtusen perso-
ner i Bellevueparken som förband till Gyllene tider. Bandet splittrades 1981 och Anders och Paul bildade det 
betydligt hårdare bandet Parasite (se Parasite). Medlemmar: Anders Fernlund – sång, gitarr, Peter Ohlsson 
– bas, Paul Zanichelli – sång, klaviatur och Roger Karlsson – trummor. Släppte singeln ”Bad Girl” 1980.  

AVANT GARDE

Bildades 1990 av Lars Wallden och Per-Ola ”Pelle” Leandersson, och är fortfarande aktiva. Synthpop/house, 
spelade mycket live runt om i Blekinge i början av 1990-talet. Släppte en demokassett utan titel 1993 med 
12 spår/låtar, maxi-singeln ”Everytime” 1996 (Eternity Records) med låtarna Everytime, Until death us do 
apart och Why (singeln släpptes även i Tyskland samma år, Dion Fortune), maxi-singeln ”It´s not the way” 
1997 med låtarna Its not the way, Pop It och Time gate, CD-albumet ”Basic” 1997 med 13 spår/låtar, Maxi-
singeln ”Get down” 1999 (Välspelad av dj´s i hela Europa), CD-albumet ”Certified & Tested” 2000 med 15 
spår/låtar och ex CD-albumet ”Resurrected” 2011.

Area. Foto från LP Musikforum 15 år.
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AVEC L´AMOUR

Rock/pop/punk. Bildades 1980, med 
medlemmar från grupperna ABC 80, The 
Stains, Roman Holiday och Nyx Negative. 
Ursprungstrion var Michael Harrsjö, Bajen 
och Anders Ringdahl. Man medverkade 
på Rockslagets trippel-LP (Kulturforum) 
1982, ställde upp i en rikstäckande rock-
bandstävling i Lund (gick inte vidare) och 
på de dryga två år de existerade hann de 
tyvärr bara med att göra tre-fyra spelningar. 
Bandet splittrades 1983. Medlemmar: Hå-
kan ”Bajen” Olsson – bas, Mikael Harr-
sjö – sång, gitarr och keyboards, Anders 
Ringdahl – trummor, Carl-Mikael Widen 
– gitarr, Johan Mattsson – trummor, Ulrika 
Goude – keyboard och sång. Diskografi: 
Inspelningar av tre låtar i Radio Blekinges 
studio 1981; ”Helt utan gräns”, ”Låt eldar-
na brinna” och ”Segra eller dö”, medverka-
de på LP:n ”Rockslaget” 1982 med låtarna 
”Kalla Kärleken” och ”Motivation”

AVENUE

Hårdrocksgruppen Avenue bildades 1985 
(spelade ca en månad) av medlemmar från 

Gruppen Arsenik ca 
1980. Foto privat.

Gruppen Avec L´amour ca 1982. Foto: Sydöstran, ur Blekinge 
museums arkiv.
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då nedlagda Parasite och Magus. Bandet hann under det första halvåret med att byta namn till 5th Avenue, 
för att till slut fastna för E-type (se E-type). Medlemmar: Anders Fernlund – gitarr, Johan Billerhag – trum-
mor, Ulf Kronell – bas och Mikael Nygren – gitarr. Info ur Musikforums jubileumsbok.

BACKFLASH

Coverband som spelade rock/poplåtar. Bildades 1992 och bestod av: Mikael Väpnare – trummor, Stig-Olof 
”Stickan” Svensson – gitarr och sång, Kristian Karlsson – bas och Anneli Svensson – sång. Info ur Musikfo-
rums jubileumsbok.

BACKSTAGE QUEEN

Rock/Hårdrock. Bandet bildades i oktober 1990. Från början hette gruppen Pistols & Flowers, men bytte 
namn 1992 till Backstage Queen. Gruppen splittrades 1993 p g a att bl a musikstilen inte funkade för alla 
medlemmarna. Medlemmar: Mikael Håkansson – gitarr, Dan Lundberg – gitarr, Mats Brandström – gitarr 
(ersatte Dan Lundberg), Markus Johansson – bas, Niklas Johansson – trummor och kör, Markus Ryber 
– sång, Lars Brandström – sång (ersatte Markus Ryber) och Petter Mattsson – gitarr (ersatte 1990 Mats 
Brandström). Info ur Musikforums jubileumsbok.

BACTRAC

Rockband bildat 1992 ur spillrorna av Area; Jörgen, Roger och Bengt. 1992 tillkommer Roger Johans-
son och Christer Nilsson från gruppen Faith. På hösten 1992 hoppar Roger Johansson av. 1993 tillkommer 
Mikael Johansson och bandet fick ny inriktning, varför de under våren 1993 bytte namn till Free Wheelin. 
Medlemmar: Jörgen Thuresson – gitarr, Roger Karlsson – klaviatur, Bengt Johansson – trummor, Roger 
Johansson – gitarr, Christer Nilsson – bas och sång, Jörgen Aspring – gästsångare från Froarp på låten ”Il-
lusions everlasting”, Forums (Kulturforum) CD 1992 och Mikael Johansson – sång, gitarr, percussion
Diskografi: Låten ”Illusions everlasting” på Musikforums CD ”Återkomsten” 1992. Info ur Musikforums 
jubileumsbok.

Bactrac. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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BADGER

Rock/pop/grunge-band som bildades 1998. Covers och eget låtmaterial. Spelade in demo-EP:n ”The tickle 
y ´all strive for” 2000, samt demo-EP:n ”Meat and potatoman” 2001. Medlemmar: Jonas Appelqvist – sång, 
Jenny Stigsson – klaviatur och kör, Johannes Måbrink – gitarr och kör, Eli Ingvarsson – gitarr, Ola Hermans-
son – bas och kör och Johan Johansson – trummor.

BEERDRINKERS

Coverband bildat i början av 1980-talet, som framförallt spelade ZZ Top-låtar. Upphörde 1985. Medlemmar:
Pedro (Peter Johansson) – trummor och sång, Roudriquez (Roger Johansson) – gitarr och sång och Qristus 
(Christer Nilsson) – bas och sång. Info ur Musikforums jubileumsbok.

BIG BAD BOYS

Popband bildat hösten 1986. Efter bandets första spelning i Bellevueparken vid Våroffer i maj 1987 slutade 
Malin och ersattes av Ina Simonsen. Gruppen splittrades 1990. Medlemmar: Martina Svanberg – sång och 
gitarr, Helena Karlsson – bas, Anna-Carin Lane – trummor och sång, Malin Fredriksson – elpiano och Ina 
Simonsen – tvärflöjt (ersatte Malin Fredriksson 1987). Diskografi: Låten ”Another beautiful day” på Musik-
forums jubileums-LP 1989. Info ur Musikforums jubileumsbok.

BIG SESSION

Pop, nästan rock. Bandet bildades våren 1988 och splittrades våren 1990. Medlemmar: Martin Nilsson 
– gitarr, Örjan Svensson – bas, Martin Olsson – trummor, Ola Bergstrand – keyboard och Henrik Bergdahl 
– sång och akustik gitarr. Diskografi: Låten ”What about you” på Musikforums jubileums-LP 1989. Info ur 
Musikforums jubileumsbok.

BLACKMAIL

Hårdrocksband från Asarum bildat tidigt 1980-tal ur askan av Homocide. Splittrades hösten 1984, p g a 
lumparlivet. Medlemmar: Niclas Jönsson – sång, Roger Johansson – gitarr, Peter Johansson – trummor, 

Big Bad Boys. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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Christer Nilsson – bas och Richard 
Nilsson – gitarr. Diskografi: Demo-
kassett 1984, låten “Victim of rock ´n 
roll” (från 1983 men insp 1994) på 
Musikforums CD ”Då” 1994. Roger 
och Christer var sedan med i bandet 
Stormbringer som senare bytte namn 
till Faith. Info ur Musikforums jubi-
leumsbok. 

BLACK RAIN

Ett rockband som spelade både eget 
låtmaterial och covers. Medlemmar: 
Hannes Dahlrot – trummor, Mårten 
Dahlrot – gitarr, Karl Weibull – gitarr, 
Måns Eriksson – bas och Eli Ingvar-
son – gitarr.

BLACK ROSES

Bandet var verksamt i början av 1980-talet, lirade heavy metal (framförallt eget låtmaterial), genomförde en 
del lokala/regionala spelningar och släppte 1983 en demo; ”Wings of fire”, med åtta st spår/låtar (Evil eyes, 

Blackmail. Foto ur Musikforums jubileumsbok.

Jörgen Aspring i bandet Black Roses, från spelning ca 1983. Från Swedish hard n´ 
heavy Encyclopedia
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Wings of fire, Evil thoughts, Fighting in the streets, Rebel, Nightmare, Fallen angel, Spotlight night). Med-
lemmar: Jörgen Aspring, Hans Tanska, m fl. Tilläggas kan att Jörgen var bl a en duktig gitarrist och hade 
spelat i lokala band som 44 mission och Cross Eyed Mary, och kom att spela i band som ex E-type (1985-), 
Pride (1987-), Kallare än glass (1988-), Blue Town (1989-), Under Cover (1990-), Overdrive (1992-) och 
Bactrac (1992-). Info från Swedish hard n´ heavy Encyclopedia.

BLACKEND / DISTORTION INC.

Se Hiroshima Ampfliers.

BLIND ROOFER

Hardcore/metal-band bildat 1992. Våren 1994 tillkom basisten Jörgen Nilsson. Under hösten 1994 bytte 
gruppen namn till Flaped Forge. Medlemmar: Niklas Sjökvist – sång och gitarr, Lars Johansson – gitarr och 
kör, Mikael Väpnare – trummor, Örjan Svensson (-1994) – bas och Jörgen ”Krigarn” Nilsson (1994-) – bas. 
Diskografi: Demokassett våren 1993 samt våren 1994. Info ur Musikforums jubileumsbok.

BLUE TOWN

Melodiös hårdrock/AoR. Bandet bildades 
tidigt 1989 och spelade covers och eget 
låtmaterial. Splittrades under våren 1990. 
Medlemmar: Magnus Ölander – gitarr och 
kör, Jörgen Aspring – sång, Ulf Kronsell – 
bas och kör, Martina Persson – keyboard, 
kör, gitarr och Age Karlsson – trummor. 
Diskografi: Låten ”Turn on the light” på 
Forums (Kulturforum) LP 1989, samt 
3-låtars demo “Blue Town” 1989, låten 
“Believe” (insp 1989) på Musikforums 
CD “Då” 1994. Info ur Musikforums jubi-
leumsbok.

BOMBPROOF

Hardcore/rock. Bandet bildades i januari 1994 under namnet ”Nio Liter Rep” och ur ett ursprungligt nio-
mannaband, ur denna sättning startade därefter Bombproof i mars 1994. Dessutom anslöt Martin Svensson, 
men ersattes senare av Christian Jakobsson. Covers och egna låtmaterial. Medlemmar: Andreas Jung – sång, 
Jerry Persson – gitarr, Markus Sjökvist – trummor, Johannes Måbrink – gitarr, Rikard Berg – sång, Martin 
Svensson – bas och Christian Jakobsson – bas. Info ur Musikforums jubileumsbok.

BORN 80´

Pop/rockband bildat 1993. Medlemmar: Åsa Henningsson – gitarr och sång, Christina Ljung – synth och 
sång, Line Ivarsson (1994-) – trummor och sång, Tova Björkqvist – bas och sång och Sofie Fagerström (-
1994) – trummor. Info ur Musikforums jubileumsbok.

BRANDALARM

Bildades i början av 1970-talet, då under namnet Spänn Fläsket (se Spänn Fläsket), rockhistoria från västra 
Blekinge, och bestod av Johnny Granström (sång, gitarr), Kjell Jakobsson (gitarr), Anders Dahlström (elbas) 
och Kentha Svensson (trummor). Bandet, spelade sina egna låtar, genomförde en hel del spelningar, lokalt 
och regionalt och bl a under hösten 1974 på ungdomsgårdarna i Karlshamn och Asarum. Bandets största 

Blue Town. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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”hits” var låten ”The Band”. Bandet kom sedan att ändra namn till Brandalarm, runt 1975, och sättningen 
bestod nu av Kjell Jacobsson (gitarr), Kentha Svensson (trummor), Johnny Granström (bas) och Bengt 
Carlenfors (gitarr, sång). Bandet hade även en skicklig ljudtekniker i Dan Kristland. Det lirades med Traynor 
100W förstärkare och Ampeg basförstärkare och en hel massa 4x12” Malmberghögtalare. Kjell hade en Iba-
nez Les Paul, Johnny en Gibson EB-0a bas, Kentha slog på genomskinliga Ludvig trummor och Bengt lirade 
på en Flying V Ibanez. Brandalarm spelade bl a live i november 1975 på Stadsteatern i Karlshamn, tillsam-
mans med Bodil Viktorsson och grupperna Just Nu samt Alf Stars. Runt 1977-1978 bytte bandet namn till 
Ocean (se Ocean). 1978 spelade Ocean in en första egenfinansierad singel och signerades därpå av SOS 
Records. Sättningen var då Johnny, Kjell 
och Kentha. Inför andra singeln anslöt sig 
sångaren och gitarristen Stig-Olov Svens-
son. Kjell och Kentha blev 1980 medlem-
mar i bandet Overdrive (se Overdrive). 
Bengt Johansson ersatte Kentha på trum-
mor och Ocean spelade in hårdrocks Lp:
n ”The But”. Johnny blev senare medlem 
i Interaction (se Interaction). Info från bl a 
Kjell Jacobsson.

BRIGAD 45 B

Bandet bildades 1979, ur spillrorna av 
Skam, Karlshamns första genuina punk-
band, och fortsatte punkspåret med hög-
hastighetspunk. Namnet togs för att reta 
Division 54 A, ett annat lokalt band som 
de tyckte hade fått för snofsig attityd. 1980 

Gruppen Brandalarm spelar på Stadsteatern i Karlshamn i november 1975. Foto från Kjell Jacobsson.

Singelbaksidan till splitsingeln med Brigad 
45B/De Anhöriga. 
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spelade de in en singel med ett annat lokalt band, De Anhöriga, och låtarna ”Veckorevyn”, ”Nazismen” och 
”Är jag sjuk?”. På hösten 1980 splittrades gruppen. Medlemmar: Henrik ”Henkan” Persson – sång, Manfred 
”Dårhus” Dornhäuser – gitarr, Jan-Erik ”Jan-Eve” Lindqvist – bas och Johan ”Löfhög” Löfberg – trummor. 
Diskografi: Singeln ”No dubs” (splitsingel med De Anhöriga) 1980 (Rockslaget ROSLA 2).

BRÖDERNA BARENT

Rock/popband bildat 1991 och splittrat 1993. Medlemmar: Jan-Erik Lindqvist – bas och sång, Tomas Lind-
qvist – gitarr och sång, Patrick Johansson – trummor och Palle Ström (1993) - gitarr. Diskografi: Demokas-
sett inspelad 1992, låten ”Bukowski Blues” på Musikforums CD ”Återkomsten” 1992. Info ur Musikforums 
jubileumsbok.

BUBBLOR I NÄSAN FRÅN ASARUM (BINFA)

Pop/rock. Bildades i början av 1990-talet, som en ”orkestergrupp”. Medlemmar: Christer Nilsson – sång, 
Anders Ohlsson – ukke, Niclas Jönsson – bas, Roger Johansson – gitarr, Christer Nilsson – dragbasun, 
Björn Svensson – dragbasun, Dan-Magnus Svensson – klarinett, Christer Nilsson – tin whistle, Dan-Magnus 
Svensson – tin whistle, Age – trummor, Åke Karlsson – trummor, Seth Storm – trummor och Roland trum-
maskin innan Age. Diskografi: Demokassett ”LUMSMDÄFS”. Info ur Musikforums jubileumsbok.

BULLDOZER

Rock/pop. Bildades 1993 och bytte tidigt namn till R.I.P. (se R.I.P.). Medlemmar: Jens Kemgren – gitarr, 
Johan Wejletorp – gitarr, Daniel Petersson – trummor, Magnus Neuman – sång, Niklas Andersson – bas och 
Jimmy Svensson (medverkade under en kort tid) – bas och sång. Info ur Musikforums jubileumsbok.

BUTCHER BOYS

Ett oi-punkband verksamt i början av 1980-talet. Medlemmar var Magnus ’Nuss’ Hansson sång, Sammy 
Colliander Nelson gitarr, Niclas Sjöqvist gitarr, Danne Karlsson bas, Anders Elmgren trummor. Bandet 
lirade bland annat på rockgalan Blekingerock 1984 i Bellevueparken, Karlshamn. Info från Niclas Sjöqvist.

Butcher Boys. Från vänster Sammy Colliander Nelson, Niclas Sjöqvist, Danne Karlsson, 
Magnus Hansson och Anders Elmgren.  
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Affisch från Butcher Boys spelning i Karlshamn 1984 ihop med Black Flag och Hûsker Dü. Foto från Niclas 
Sjöqvist.
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BÖJES

Rock/popband bildat 1989 och bytte tidigt namn till Deeno Ryders (se Deeno Ryders). Medlemmar: Patrick 
Gill – bas och sång, Janne Carlsson – gitarr och sång och Patrick ”Putte” Johansson – trummor. Info ur Mu-
sikforums jubileumsbok.

C UPP

Rockband startat hösten 1993. Splittrades 1994-1995. Medlemmar: Axel Hermansson – bas och sång, An-
dreas Andersson – gitarr och sång, Emil Svanberg – gitarr och sång och Sebastian Björklund – trummor och 
sång. Info ur Musikforums jubileumsbok.

CAAMORA

Rockband bildat i början av 1990-talet och hette från början Entity (se Entity). Medlemmar: Niklas Hem-
mingsson – kompgitarr och sång, Jörgen Nilsson – bas, Peppe Mattsson – sologitarr och körsång och Martin 
Olsson - trummor. Diskografi: Låten ”Fashion slave” på Musikforums CD ”Nu” 1994. Info ur Musikforums 
jubileumsbok.

CATWEEZLE

Pop/rock. Gruppen existerade bara under 3-4 månader 1990. Bandet var inspirerat av bl.a. Hoodoo Gurus. I 
slutet ersatte Mats Brandström Tomas på trummor. Medlemmar: Niklas Karlsson – gitarr, Mats Ågren – bas 
och sång, Magnus Fridh – sång och gitarr, Tomas Samuelsson – trummor och Mats Brandström – trummor. 
Info ur Musikforums jubileumsbok.

CLANDESTINE

Rock/hårdrock. Bildades vintern 1993. Sommaren 1994 tillkom Richard, under hösten Martin. Låtmaterialet 
bestod uteslutande av eget material. Gruppen släppte en kassettdemo 1995; ”Clandestine”, med låtarna Blee-
ding, Twisted, Deliverance och Fading seasons, och ytterligare en demokassett 1997; ”Sensuous Kill”, med 
låtarna Take me, Opium Dreams, Lost in Emptiness, Unholy, Fasing Seasons och Ever To Be. Medlemmar: 
Anders Håkansson – rytmgitarr och sång, Marcus Hamrin – trummor, Richard Gustafsson –bas och Martin 
Lindholm – leadgitarr. Info ur Musikforums jubileumsbok.

COLINDALE

Bildades våren 1994. Pop/rock. Lirade covers men mestadels eget låtmaterial. Medlemmar: Jesper Nilsson 
– gitarr, Paul Ekdahl – trummor och kör, Fredrik Ekdahl – bas och Thomas Holmberg – sång. Diskografi: 
Låten ”A girl for seven months” på Musikforums CD ”Nu” 1994. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Rockbandet Caamora. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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CONGAS SINGAS

Popband bildat 1983. Spelade ex på Forum-rock 1984. Splittrades omkring 1985. Medlemmar: Eva Bång 
– altflöjt, Eva Carlsson – trummor, Henrika Åström – gitarr, Lina Berg – bas och Helena Gustavsson – sång. 
Info ur Musikforums jubileumsbok.

CORPS / CORPS DE GARDE

Rock/post-punk. Bandet bildades omkring 1981-1982. Låtmaterialet bestod uteslutande av eget material. 
Gruppen lade ner runt 1984. Medlemmar: Magnus Adolfsson- bas, Johan Martinsson – trummor, Stefan Pe-
tersson – sång och gitarr, Anders Wirtén – klaviatur, Ulf ”Jim” Dahlqvist – gitarr och Svante Clemendtsson 
– klaviatur. Diskografi: Demokassett ca 1982-1983. Info ur Musikforums jubileumsbok.

CRAWL

Bandet bildades runt våren/sommaren 1990, lirade metal, och lade ner verksamheten 1992. Medlemmar 
från tidigare grupperna No Solution (1984 – ca 1990) och Faceless men (1990). Bandet hann ge ut en kas-
settdemo 1992; ”After Grace”, med låtarna Dear Father, Sepul Crawl och Severe Suffering. Medlemmar: 
(sannolikt) Urban Svensson – sång, Martin Eriksson – trummor, Pelle Pettersson – gitarr och Björn ”Nalle” 
Svensson – bas. Info bland annat ur Musikforums jubileumsbok.

Postpunkarna i Corps. Foto ur Musikforums jubileumsbok.

Congas Singas. Foto ur Mu-
sikforums jubileumsbok.
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CROSSEYED MARY

Bildades 1994 efter att bandet Overdrive upplösts. Man lirade rock/heavy metal och bestod av bl a Kent 
Svensson, Per-Anders ”Pelle” Thuresson och Jörgen Aspring/Miller. Man genomförde en hel del lokala/
regionala spelningar som ex 1997 på Karlshamn Rock Festival (senare Sweden Rock) i Bellevueparken. 
Jörgen lämnade bandet 1997, men återvände 2003. Bandet var aktivt en bra bit in på 2000-talet, eller som 
Pelle beskriver det i ett blogginlägg från 2006; ”Kan också nämna att som gammal övervintrad hårdrock-
are (ränderna går aldrig ur) så håller man på lite med musik också. Spelar bas i ett ”manligt sy-mötes band 
– Crosseyed Mary”. Info från bl a http://www.spirit-of-metal.com.

CUNT CLUB

Se Princess Daisy.

DAILY DRAM

Popband bildat i slutet av 1980-talet. 1989 spelade duon in låten ”Somarhitt”, vilken blev en radioplåga på bl 
a Stockholmsradion under sommaren 1990. Medlemmar: Christer Nilsson och Richard Nilsson. Diskografi: 
Låten ”Sommarhitt” på Musikforums LP 1989. Info ur Musikforums jubileumsbok.

DE ANHÖRIGA / AVHOPPARNA / AB LIKTRANSPORT

Punkbandet De Anhöriga bildades sent 1979, som en trio och 1980 tillkom sångaren Mats Knutsson. 1980 
spelade de, tillsammans med gruppen Brigad 45 B, in EP:n ”No dubs” med antiprogglåten ”Hej du gamle 
proggis!” och ”Är imagen riktig?” Splittrades 1980 då Mats och Anders försvann, Johan ”Löfhög” Löfberg 
blev ny trummis, och bandnamnet ändrades till Unter den Linden. Tilläggas kan att innan De Anhöriga var 
De Anhöriga, fanns banden Avhopparna och AB Liktransport som aldrig vare sig spelade eller repade (be-
stod av bl a Hatton, Ringdahl, Pigge Pihl, Atomen, m fl). Medlemmar: Ulf Nilsson – bas, sång, Björn ”Hat-
ton” Hansson – gitarr, sång, Anders ”Ringhals” Ringdahl – trummor och Mats Knutsson – sång.

DE AVLIDNA

Rockig punk/rock/pop. Hösten 1980 hoppade Manfred Dornhäuser (gitarr) av gruppen Brigad 45B och bil-
dade bandet Nyx Negativ, medan de övriga medlemmarna fortsatte spela under namnet De Avlidna. Bandet 

De Avlidna live 1980. Foto privat. 
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var endast verksamma en kort tid 1980-1981, men hann ex spela på bl a Rockslaget i Karlshamn 1981. Löf-
berg hamnade senare i banden ABC 80 och Unter den Linden, efter att De Avlidna splittrats för gott. Med-
lemmar: Henrik ”Henkan” Persson – sång, gitarr, Jan-Erik ”Jan-Eve” Lindqvist – bas, samt Johan ”Löfhög” 
Löfberg – trummor.

DEAD YOUTH

Punkband bildat i mitten-slutet av 1980-talet, repade i Karlshamn men var ifrån Asarum, och var endast 
verksamma en kort period. Medlemmar: Per Ola Leandersson – sång, Martin Eriksson – trummor, Mattias 
Jurovaty – gitarr, Magnus Bengtsson – bas, Tomas Strömberg – bas och Piggy – trummor. Diskografi: Låten 
”Any chance” på Musikforums LP 1989, demokassett 1990, demokassett 1991. Info ur Musikforums jubi-
leumsbok.

DEENO RYDERS

Rockbandet hette från början ”Böjes” och var ett plojband. Bandet bildades 1989, med medlemmar från 
gamla punkbandet Ingron Hutlös. Senare hoppade Patrick av bandet, Jan-Erik anslöt, och gruppen bytte 
namn till ”Her Thing Any Male”. 1990 utökades bandet med Gertie Eriksson och blev Deeno Ryders. Ban-
det splittrades på nyårsafton 1991. Medlemmar: Patrick Gill – bas och sång, Janne Carlsson – gitarr och 
sång, Patrick ”Putte” Johansson – trummor, Jan-Erik Lindqvist – bas och Gertie Eriksson – gitarr. Info ur 
Musikforums jubileumsbok.

DEJA VIEW / -VU / DESERT VIEW / HEM OCH SKOLKA

Pop/instrumental-rock. Bandet bildades 1982, enkom för kabaréaftnar och kallades då Musikforums Goss-
kör.. Gruppen bytte senare namn till ”Desert View”, och har spelat under namnet ”Hem å Skolka”. Gruppen 
har haft många medlemsbyten. Medlemmar: Jens Bagge – kontrabas och sång, Folke Dahlroth – gitarr och 
sång, Pergunnar Carlsson – gitarr och sång, Lennart Jansson – gitarr och sång, Bosse Carlsson – gitarr och 
sång, Olle Leissner – sång och gitarr, Lukas Sunesson – sång och gitarr, Rolf Janninge – sång, gitarr och 
elpiano, Thomas Samuelsson – trummor. Diskografi: Låten ”Hold me” på Musikforums LP 1989 och låten 
”Help me Rhonda” på Musikforums CD ”Återkomsten” 1992, låten ”Johnny B. Goode” (insp 1985) på Mu-
sikforums CD ”Då” 1994, Låten ”Sunny Afternoon” på Musikforums CD ”Nu” 1994. Info ur Musikforums 
jubileumsbok.

DEVILS JESTER

Hardcore/rock. Bildades runt 1992 och var endast verksamma några månader. Medlemmar: Stefan Noreman 
– gitarr, Magnus Sjöberg – trummor, Johan Gummesson – bas, Henrik Mattsson – gitarr och Henrik Källviks 
– sång. Info ur Musikforums jubileumsbok.

DIEWUNDERBAUMS

Rock/punk. Bildades hösten 1991 och lirade mest covers men även egna låtar. Medlemmar: Markus Håkans-
son – gitarr, Johan Franzén – trummor och sång, Hans Blomqvist – sång, Jim Andersson – bas och Fredrich 
Hagselius – gitarr. Info ur Musikforums jubileumsbok.

DIEZEL WIEZEL

Blues/rock. Bildades ca 1992 och splittrades i slutet av 1993. Medlemmar: Bo Hansson – gitarr, Tommy 
Wirén – gitarr och sång, Kristian Karlsson – bas, Joakim Ivarsson – trummor, Björn Svensson – sång, Karl 
Andersson (ersatte Tommy) – gitarr, Örjan Svensson (ersatte Kristian) – bas och Johan Löfberg (ersatte Joa-
kim) – trummor. Info ur Musikforums jubileumsbok.
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DISARM

En rock-/punkgrupp, föregångsband till Stepping Stones, bildades i april 1983, var verksamt något år och 
bestod av Johan Lindqvist (sång, bas), Tomas Samuelsson (trummor) och Magnus Fridh (gitarr). Efter ett 
bråk i bandet (november 1983) hoppade Tomas av och ersattes först av Ubbe och sedan Kristian (trummade 
på bandets första spelning), men Tomas återkom till gruppen. Bandets motto var ”Så fort som möjligt!” och 
det märktes i låtar som ex ”Yrkessoldat” och Bojkotta alla knarklangare”. Info från bl a FB och punktidning-
en Never Surrender (Karlshamn, 1980-tal, av Magnus Fridh och Johan Lindqvist).

DISTANCE

Bildades i september 1982, lirade rock/pop, ur ett namnbyte från Zink Zerox och man splittrades våren 1983.
Medlemmar: Håkan Bergdahl – sång och gitarr, Tomas ”Linton” Lindqvist – gitarr och sång, Jörgen Gus-
tavsson – trummor, Mats Sandelius – bas och Per Svensson – klaviatur. Info ur Musikforums jubileumsbok.

DIVISION 54 A

Punkband bildat 1979 och betraktas som Karlshamns första riktiga punkband bestående av bl a medlemmar-
na Björn ”Hatton” Hansson och Stefan Petersson. Splittrades efter fem mer eller mindre kaotiska spelningar 
då Björn hoppade av och startade bandet De Anhöriga, De resterande medlemmar fortsatte någon månad till.

DIZZY DAME

Proggrock/rock Bandet bildades omkring 1987, spelade både covers och eget låtmaterial. Bytte under hösten 
1988 namn till Something Like That. Medlemmar: Johanna Bengtsson – bas och kör, Mia Olsson – sång och 
gitarr, Pernilla Wickström – trummor, Irene Petersson – sång och Nina Almqvist (ersatte Irene Petersson) 
– sång. Info ur Musikforums jubileumsbok.

DOKTOR DOLITTLE

Punk/rock/hårdrock. Bandet hette från början Pollution och bildades 1990, med en hit som blev vida känd 
i punkkretsar: ”Moral i 90-talet”. Senare blev punkrocken hårdrock, flera medlemmar lämnade och bandet 
bytte namn till Doktor Dolittle. Splittrades hösten 1993 och gruppen ombildades under namnet Vitality (se 
Vitality). Medlemmar: Dennis Andersson – bas och kör, Bob Colliander-Nelson – sång och gitarr samt John 
Plahn – trummor och kör. Diskografi: Låten ”Free” på Musikforums CD ”Återkomsten” 1992. Info ur Mu-
sikforums jubileumsbok.

DOKTOR KRALL

Pop/rock. Gruppen Sonic Love (se Sonic Love) bytte i samband med att man skulle delta på Musikforums 
LP 1989, gruppnamn till Doktor Krall. Gruppen splittrades senare under 1989. Medlemmar: Jonas Petersson 
– bas, Mikael Väpnare – trummor, Magnus Fridh – sång och gitarr, Björn Palmberg – gitarr och Peter Hen-
riksson – synth. Diskografi: Låten ”Tusen år” på Musikforums LP 1989. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Disarm. Foto från Magnus Fridh.
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DOMEDAGSKÖREN

Pop/rockband bildat ca 1988-89. Repertoaren utgjordes av eget material, akustiska låtar, och covers. Splitt-
rades hösten 1989, för att ombildas med delvis nya medlemmar och bli Tårstens Harem. Medlemmar: Maria 
Gustavsson – bas och kör, Anna Jönsson – trummor, Åsa Jansson – gitarr och sång och Pernilla Andersson 
– gitarr och sång. Info ur Musikforums jubileumsbok.

DR MARTINS

Rock/pop/hårdrock Kortvarigt bandet bildat 1994 men lades ner senare samma år. Medlemmar: Kristian 
Navne – gitarr, Andreas Bergström – trummor, Markus Eriksson – bas och Henrik Kidvall – sång. Info ur 
Musikforums jubileumsbok.

DRAGONFLIES IN BLOOMERS (DIB)

Popband bildat 1989. Resterna av tidigare tjejband samlades och bildade ett enda stort band. Man spelade 
eget låtmaterial samt covers. Deltog i riksfinalen av Musik Direkt 1992. Gruppen splittrades runt 1993-1994.
Medlemmar: Mija Holmqvist – kompgitarr och sång, Martina Svanberg – sång, Ida Höglund – slinggitarr 
och sång, Joanna Wezowska – percussion och sång, Maria Distner – sång, Jenny Hoffner – sång, Helena En-
ander – sång och Ina Simonsen – sång. Diskografi: Låten ”Minnets slav” på Musikforums CD ”Återkoms-
ten” 1992, demokassetten ”Cykelsemester” inspelad i PAMA-studio sommaren 1993. Info ur Musikforums 
jubileumsbok.

EARL GREY

Rockband som bildades 1993. Medlemmar: Adam Jönsson – gitarr och sång, Markus Jönsson – gitarr och 
sång, Ola Johnsson – trummor och Joakim Rudvi – elbas. Info ur Musikforums jubileumsbok.

ELECTRIC LIFE

Pop/rock. Gruppen fanns från ca 1988 till 1989. Medlemmar: Henrik Holmqvist – synt, Samuel Kristensson 
– bas och synt, William Distner – trummor, och Johan Franzén – synt. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Dragonflies In Bloomers (DIB). Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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EMETH

Pop/elektronisk rock. Bandet bildades sommaren 1992 och var verksamt ett par år i början av 1990-talet. 
Medlemmar: Dan Lundberg – gitarr, sång, programmering och trummor, Martin Eriksson – sång, sampling-
ar, programmering och trummor och Jimmy Svensson – bas, sång och programmering Diskografi: Demokas-
sett försommaren 1993, demokassett oktober 1993, låten ”Murder” på Musikforums CD ”Nu” 1994. Info ur 
Musikforums jubileumsbok.

ENTITY

Se Caamora.

EON

Rockband bildat ca 1982. Omkring 6-7 sättning-
ar finns. Hette från början Hatchet, bytte namn 
till 4-ever och slutligen Eon. Medlemmar: Mats 
Brorsson – bas, trummor, gitarr och sång, Max 
Danielsson – trummor och sång, Kent Pettersson 
– gitarr och bas, Håkan Jacobsson – gitarr, Jör-
gen Nilsson – bas och gitarr och Ola Gilliusson 
– sång. Diskografi: Låten ”The end of an era” 
på Musikforums LP 1989, samt ett antal demos. 
Info ur Musikforums jubileumsbok.

Niklas Hemmingson i Entity. Foto Sydöstran, i 
Blekinge museums arkiv. 

Emeths demokassett 1993. 
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ETYPE

Hårdrocksgruppen Avenue bildades 1985 av 
medlemmar från Parasite och Magus, och bytte 
namn till först 5th Avenue och sedan E-type. 
Splittrades hösten 1987, återuppstod 1989 
och splittrades igen runt 1990-1991. Medlem-
mar: Anders Fernlund – gitarr, Johan Biller-
hag – trummor, Ulf Kronsell – bas, Mikael 
Nygren – gitarr, Jörgen Aspring – keyboard 
och sång Paul ”Palle” Zanichelli  och sång, 
Kenta Svensson (ersatte Johan Billerhag 1986) 
– trummor. Diskografi: Demokassetten ”Ety-
pe” inspelad 1985, låten ”Operator” (inspelad 
1985) på Musikforums CD ”Då” 1994. Info ur 
Musikforums jubileumsbok.

FACELESS MEN

Se No Solution.
 
FAITH

Hårdrocksband bildat 1984, hette från början Stormbringer men bytte tidigt namn till Faith. Tyngden var den 
absolut viktigaste ingrediensen och musiken var brutal. Flera bandmedlemsbyten under 1980-talet  Gruppen 
splittrades 1987.  Medlemmar: Christer Nilsson – bas och sång, Roger Johansson – gitarr, Jörgen Thuresson 
– gitarr, Peter Svensson – trummor och percussion, Roger Berntsson - sång, Zenny Hansson (ersatte Roger 
Berntsson) – sång och Peter Zweiniger – gitarr. Diskografi: ”Stormbringer”, demo januari 1985, ”Faith”, 
demo juni 1985, ”Hymn of the sinner”, singel mars 1986, ”Insanity”, demo oktober 1986, ”Digitalyzed 

Etype. Foto från Facebook.

Etypes demokassett inspelad 1985.
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Faith. Singeln ”Hymn of the Sinner” från 1986.

Faith Live på Musikforums 40-års jubileum i Bellevueparken, Karlshamn augusti 2014. Foto Jimmy Eriks-
son.
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Anxiety”, CD (Best of) augusti 1993, låten ”Possession” (insp 1986) på Musikforums CD ”Då” 1994. Ban-
det splittrades 1987  men återförenades 1995 för att spela in några demos. Det rann ut i sanden men 2002 
samlades de igen och 2004 släpptes lpn ”Salvation Lies Within”. Bandet släppte 2013 sin fjärde fullängds-
platta ”Decades of Despair”. 2017 spelade man live i Karlskrona i samband med Blekinge museums projekt 
”Rockscen Blekinge 69-99”. Info från bland annat Peter Svensson. 

FERNLUND-STRÖMBERG CORRECTION

Pop/rock. Bandet bildades runt 1991-1992, ett kortlivat band med eget låtmaterial. Medlemmar: Anders 
Fernlund – gitarr och Fredrik Strömberg – keyboards. Info ur Musikforums jubileumsbok.

FIFI AGAIN

Rockband bildat 1989 ur spillrorna av gruppen Much Ado About Nothing. Bandet spelade mest covers av 
till  exempel Cramps, Clash m fl och gärna så tungt och snabbt som möjligt. Medlemmar: Gertie Ericsson 
– gitarr och sång, Teri Schamp-Bjerede – bas och sång och Karola Karlsson – trummor. Diskografi: Låten 
”Kundalini express” på Musikforums LP 1989. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Fifi Again. Foto ur Musikforums jubileumsbok.

Faith live på Rockscen Blekinge Festival i Karlskrona juli 2017. Sångaren och basisten Chris-
ter Nilsson och gitarristen Roger Johansson. Foto Ola Åkeborn. 



62

FJELLTRONE

Mörk ambient svartrock. Bildades 1997 (1999), Soloprojekt 
av Markus Malkén (fd Markus Sjöqvist). Bandets första 
skiva (fullängdare) ”Skogens ande” spelades in 1999, där-
efter kom en singel; ”Nattens barn” 2002 och EP:n ”Troll-
skog” 2006 och LP:n ”Veorfölnir” 2009. Medverkar även 
på diverse samlingsskivor. Fortfarande ett högst aktivt band, 
som dock aldrig har eller kommer att spela live. Info från 
Markus Malkén.

FLAPED FORGE

Trashmetal/trashcore. Bandet hette från början Blind Roofer, 
bytte till Flaped Forge hösten 1994 och var verksamma t o 
m slutet av 1990-talet. Bandet spelade både covers och eget 
låtmaterial och hade en del lokala samt regionala spelningar. 
Man spelade in en demokassett runt 1993; ”Flaped Forge”, 
med låtarna Ashean, Rapist, Flaped Forge och Don´t you get it. Medlemmar: Niklas Sjökvist – sång och 
gitarr, Mikael Väpnare – trummor, Lars Johansson – gitarr och kör och Jörgen Nilsson – bas. Diskografi: 
Demokassett runt 1993; ”Flaped Forge”, låten ”Ashean” på Musikforums CD ”Nu” 1994, samt låten ”Ashe-
an” på samlingsplattan ”Tomorrow belongs to us” 1997 (Blacktrack music & media). Info ur Musikforums 
jubileumsbok. 

FREE WHEELIN

Rockgruppen hette tidigare Bactrac och 
spelade från början uteslutande egna låtar, 
men efter en tid uteslutande covers och 
bytte namn i juni 1993 till Free Wheelin. 
Medlemmar: Christer Nilsson – sång och 
bas, Jörgen Thuresson – gitarr och kör, 
Roger Karlsson – keyboards, Bengt Jo-
hansson – trummor och Mikael Johnsson 
– sång, gitarr, percussion. Diskografi: De-
mokassett inspelad 16/5 1993, demokas-
sett inspelad 15/7 1994, låten ”Merry go 
round” på Musikforums CD ”Nu” 1994. 
Info ur Musikforums jubileumsbok.

GEIST

Bildades under 1980-talet, Karlshamn/
Bromölla, var verksamma några år, lirade 
experimentell rockig punk inspirerade av 
bl a The Cure, Joy Division, m fl band, 
och bestod av Harri Kolari (bas, kör), Mi-
kael Persson (sång), Kenny Olsson (gitarr) 
och Stefan Rausfält (trummor). Kenny 
ersattes senare av Thomas Westerdahl. 
Bandet repade en hel del, genomförde 
några lokala spelningar, men Mikael hop-
pade av, bandet splittrades och återuppstod 

Fjelltrones debutplatta Skogens Ande.

Free Wheelin. Foto ur Musikforums jubileumsbok.



63

senare med resterande bandmedlemmar under namnet (The) Snuffmovie Watchers.  Tilläggas kan att Harri 
Kolari parallellt med Geist även spelade i bandet IBTV (Karlshamn/Bromölla).

GNISTAN BRAND

Rock/hårdrock. Bandet bildades runt 1985-1986. Låtmaterialet bestod uteslutande av egna låtar. 1987-1988 
ersattes Kristian av Mats och man bytte namn till Holy Gasolin. Medlemmar: Martin Weszowski – gitarr, 
Eddie Sigvardsson – bas, Jonas Wedberg-Bengtsson – sång, Max Rolfstam – gitarr, Kristian Andersson 
– trummor, Mats Ågren (ersatte Kristian Andersson) – trummor. Info ur Musikforums jubileumsbok.

GODNATTORKESTERN GERTRUD KALL

Punkbandet fanns i ca tre månader under vintern 1982-83, repade på Rockgården och bestod av Åsa Holst 
(gitarr, sång), Marlene Lundmark (trummor) och Maria ”Mia” Listrup (bas). Namnet är ett alluderande på 
Underjordiska Lyxorkestern, som bandmedlemmarna gillade, samt travesti på Jethro Tull, som bandmed-
lemmarna ogillade. Åsa hade spelat akustisk gitarr tidigare, medan Marlene aldrig tidigare spelat trummor 
och Maria aldrig spelat bas... Mia berättar 2017: ”Då man hade startat ett band och bestämt vad man skulle 
heta så skrev man sitt namn på en liten pappersremsa som man nålade fast underst i raden på anslagstavlan 
inne på kontoret. Varje gång det var ett Rockslag så skulle det alltid vara minst ett lokalt förband och då 
var det det/de band som var högst upp på listan som skulle spela. Det spelade ingen roll vilken typ av rock 
bandet/banden spelade, dvs det kunde vara ett förband som spelade hårdrock före ett punkband - ytterst 
demokratiskt! Efter sin spelning hamnade man nederst i raden igen. Eftersom vi hade så många Rockslag så 
tog det inte mer än tre månader förrän vi plötsligt kommit högst upp på listan och det var vår tur att spela! 
Vi fick vara förband till Eldkvarn på Storan i Bellevueparken i Karlshamn! Jag fick plugga in mig i deras 
gigantiska basförstärkare och Marlene fick använda deras trummor. De var så många så hon bestämde sig 
för att hon bara skulle använda ”den och den och den”! Vårt ”paradnummer” var Rosen av Arne Qvick och 
den körde vi både som första och sista nummer. Övriga låtar hade vi skrivit själva med titlar som tex Fläsk 
och Måsen. Dessutom körde vi Kooks av David Bowie. Jag kan inte påstå att det lät bra (det finns inspelat 
på band) för det gjorde det inte, men folk jublade och det är så ofantligt roligt att ha varit med om detta och 
att få ha varit en del av denna rörelse. Vi splittrades strax efter denna, vår enda, spelning även om Åsa hade 
börjat designa vårt skivomslag!” Info från Maria ”Mia” Listrup

Godnattorkestern Gertrud Kall. Från vänster Marlene Lundmark, Åsa Holst och Maria Listrup. Foto från 
Maria Listrup.
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GONE FISHING

Rock/blues/pilsnerrock. Bandet bildades i början av 1994 ur resterna av gruppen Diezel Wiezel. Medlem-
mar: Kalle Andersson – sologitarr och munspel (dock ej samtidigt), Reinert Jansson – kompgitarr och sång, 
Peter Svensson – trummor, Örjan Svensson – bas, Björn Svensson – sång, Johan Löfberg (ersatte Peter 
Svensson) – trummor och Peter Westermark (ersatte Örjan Svensson) – bas. Info ur Musikforums jubileums-
bok.

GRANDMA GARFIELD / HÖNSNÄT

Rockband bildat hösten 1987 och splittrades runt 1990. Gruppen som var ett coverband, hette egentligen 
”Grandma Garfield And Her Revolting Tractors Music Band Express And The Rolling Scones”. Har även 
spelat under namnet ”Hönsnät”. Medlemmar: Marcus Svanberg – gitarr, Tomas Samuelsson – trummor, 
Mats Ågren – sång, gitarr och munspel, Lars Brandström – bas och sång och Mats Brandström (inhopp) 
trummor. Info ur Musikforums jubileumsbok.

GREENHOUSE

Popband bildat 1989 efter att Remain In Light lagt ner, och blev ett halvårigt projekt. Medlemmar: Mija 
Holmqvist – gitarr och sång, Erika Augustinsson – trummor, Ida Höglund – gitarr och sång, Lena Thuresson 
– bas och Anna Jönsson – congas och tamburin. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Grandma Garfield. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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GRIM REAPER

Trashmetal. Bildades i början av 1994, spelade både eget material och covers. Splittrades sommaren 1994.
Medlemmar: Johan Wejletorp – gitarr, Fredrik Lundberg – gitarr, Daniel Petersson – trummor och Jimmy 
Svensson – bas. Info ur Musikforums jubileumsbok.

GRODDARNA

Progg/rock. Bandet bildades ur en studiecirkel 1978. Varierande antal medlemmar etc. under årens lopp.
Medlemmar: Folke Dahlrot – gitarr och sång, Margareta Sternudd – sång, Göran Willner – gitarr, Sören 
Grind – sång, Pia Svanberg – sång, Eva-Lotta Vives – sång, Marie Pettersson – sång, Catharina Sjöström 
– sång, Lotta Karlsson – sång, PerGunnar Carlsson, Jens Bagge, Lillan Svanberg, Lena Carlsson, Karin 
Degeus och Lisbeth Nilsson. Diskografi: Maxisingeln ”Too Heavy” utgiven på Forum records 1983, låten 
”Vacation” (insp 1983) på Musikforums CD ”Då” 1994. Info ur Musikforums jubileumsbok.

HACIENDA HOT

Rockband bildat 1998 av Stig-Olov ”Stickan” Svensson (Stig-Olov Nyberg), som ett både musik- och 
låtskrivarprojekt tillsammans med Bengt Johansson på trummor och Jonas Falk på bas, med även senare 
inhopp av Anneli Väpnare på sång och gitarr. Först långt senare, runt 2005-2006, börjar bandets låtar hamna 
på sidor som bl a Myspace, och senare 2010-2011 på Youtube och då även under artistnamnet Stig-Olov Ny-
berg. Stig-Olov och Bengt var bl a rutinerade musiker från band som Reaktion, Natrix, Spänn Fläsket, Jerrys 
Garage och Ocean. Tilläggas kan att bandets låt ”Stupid love song” (inspelad 2007) var uppe och vände på 
Myspace Svenska 10-i-topp lista för alternativ/indie pop. På Youtube återfinns bl a även bandets låtar ”You 
hit me” (2006) och ”Flower girl” (2007). Info från bland annat Stig-Olov Nyberg.

HALA HULTARNA

Rock/pop/progg. Bandet bildades nyåret 1979, splittrades 1984. Varierande antal medlemmar mm under 

Groddarna. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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årens lopp. Diverse inspelningar, ex i Radio Blekinges studio i april 1980. Medlemmar: Mats Haptén – bas 
sång, Mats Jansson – trummor, Rolf Janninge – klaviatur, sång, Tommy Pettersson – gitarr, Göran Willner 
– sologitarr, Folke Dahlrot – elmandolin, elektrifierad tenorbanjo, congas och annat skrammel, Claes Jans-
son – sång, tamburin, munspel, Lennart Jansson – sång, Lennart ”Pizza” Persson – trummor, Björn Tollin 
– trummor, Stefan Hubertsson – elpiano och Thomas Svanberg – trummor. Info ur Musikforums jubileums-
bok.

HALLORAN SHINE

Pop/rock. Bildades omkring 1989, ett projektband. Medlemmar: Anders Fernlund – gitarr, keyboard och 
sång, Ylva Fernlund – sång och taiwanesisk knäbjällra. Diskografi: Låten ”The Fire” på Musikforums LP 
1989. Info ur Musikforums jubileumsbok.

HATCHET

Hårdrocksband bildat ca 1981. Bytte namn till 4-Ever och sen EON. Se EON.

Hala Hultarna. Foto ur Musikforums jubileumsbok.

Hatchet ca 1981-1982. Foto: Sydös-
tran, i Blekinge museums arkiv.
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HB BLUESBAND

Blues/rock/country. Bandet bildades 1989, lirade både 
covers och eget låtmaterial. Varierande antal medlemmar 
mm under årens lopp och diverse splittringar för att åter-
uppstå med ännu en ny sättning. Mängder med spelningar, 
liveupptagningar och t o m tv-framträdanden. Medlem-
mar: Urban Svensson – bas, Johan Gustavsson – gitarr, 
Björn ”Nalle” Svensson – gitarr, Hans ”Piggy” Olausson 
– trummor, Bo Ko – bas, Örjan Svensson – bas, Sammy 
Nelson – gitarr, Johan Lövhög – trummor, Jonas Borg-
ström – sång, Anders Elmgren – trummor och Mikael 
Håkansson – gitarr. Diskografi: Demokassett, CD-skivan 
”Absolut Country of Sweden” 1994. Info ur Musikforums 
jubileumsbok.

HEARTLINE

AoR/rock. Bandet bildades 1985, med medlemmar från 
bl a gruppen Overdrive. Medlemmar: Kjell Jacobsson 
– gitarr, Kenta Svensson – trummor, Bengt Persson – bas, 
Paul Zanichelli – sång och keyboard, Anund George (un-
der en kort tid) – keyboard, Peter Hofling (under en kort 
tid) – keyboard. Diskografi: Demokassett 13/9 1986. Info 
ur Musikforums jubileumsbok.

HELLRE ÄN MUSIK

Pop/rock. Bandet bildades 1981, hette från början Signes Mamelucker. Vid en spelning på Folkets hus 1984, 
Karlshamn, ordnade gruppen en doakör (Xantippas systrar) då man menade att eftersom man inte kunde 
spela så kunde man i alla fall bjuda publiken på något att titta på… Medlemmar: Mats Braun – sång, Stig 
Jansson – trummor, Mats Johansson – bas, Björn-Ove Lindén – orgel, Dan-Magnus Svensson – gitarr.

HB Bluesband. Foto ur Musikforums jubileums-
bok.

Hellre Än Musik. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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HER THING ANY MALE

Se Deeno Ryders.

HIGH IN FUNGOID VOID

Doom metal/rock. Bandet bildades 1999, splittrades 2005. Släppte två demos 2001 och 2002; ”Society of 
love” och ”Demo II”, samt EP:n ”All dressed up but nowhere to go” 2004. Medlemmar: Jimmie Nilsson 
– bas, Henrik Bergman – trummor, Ola Hermansson – gitarr och Jesper Sjöberg – sång.

HIROSHIMA AMPLIFIERS

Hårdrock/rock/metal. Gick under namnet Blackend allra först men bytte väldigt tidigt till Distortion Inc för 
att 1999 byta till namnet Hiroshima Amplifiers, bandet är från Karlshamn/Olofström, har haft mängder med 
spelningar under årens lopp och är fortfarande aktiva. Släppte sin debutskiva ”The doubtful soldier” 2016. 
Medlemmar: Marcus Kärregård – sång, Simon Magnesjö – gitarr, Robin Ingemansson – gitarr, Zeb Ramberg 
– bas och Pontus Wahlgren – trummor. Info från bla bandet.

Hiroshima Amplifiers live. Foto från bandets Facebookgrupp.
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HOBB

Progg-rock/punk. Bandet bildades runt 1993-1994. Fanns på Huset. Medlemmar: Mattias Bergman – trum-
mor, Fredrik Håkansson – gitarr, Alexander Björkqvist – gitarr och Peter Olsson – bas. Info ur Musikforums 
jubileumsbok.

HOLLYWOOD & HAMLET

Pop/rockband bildat 1990 och lade av omkring 1991, med uteslutande repertoar av covers. Medlemmar:Pe-
ter Eklöf – bas och sång, Johan Säfström – gitarr, Filip Tausson - trummor. Info ur Musikforums jubileums-
bok.

HOLY GASOLIN

Rockband bildat ur gruppen Gnistan Brand ca 1987-1988. De spelade endast eget låtmaterial. Bandet lade 
ner verksamheten 1989. Medlemmar: Martin Weszowski – gitarr, Eddie Sigvardsson – bas, Mats Ågren 
– trummor Lukas Sunesson – gitarr och Robert Zetterqvist (ersatte Eddie) - bas. Info ur Musikforums jubi-
leumsbok.

HONEY

Se Paiazzo.

HÅKON FLÖJT BAND

Rockig pop. Gruppen uppstod sommaren 1991 ur bandet Ray´s Reguest, med Fredrik som ersatte Roger och 
man blev ett flitigt turnerande liveband. Sista spelningen innan gruppen splittrades blev på Rockstafetten i 
Bellevueparken i juni 1993. Medlemmar: Age Karlsson - bas kör, Anders Fernlund - gitarr, kör, Ylva Fern-
lund - sång, Ulf Kronsell - bas, kör och Fredrik Strömberg - keyboards, kör. Diskografi: Låten ”Take me to 
the river” på Musikforums CD ”Återkomsten” 1992, 10-låtars demon ”Håkans flöjt” 1993 och låten ”Devil´s 
hand” (insp 1993) på Musikforums CD ”Då” 1994. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Håkon Flöjt Band. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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IBTV

Se Geist.

INGA ÖGONBRYN

Ett kortlivat instrumentalprojekt några månader 1991. Bandet presenterade egna låtar av ganska säregen 
karaktär. Medlemmar: Jörgen Thurresson - gitarr, Ulf Kronsell - bas, Bengt Johansson - trummor och Roger 
Karlsson - klaviatur. Diskografi: demokassett 1991 (untitled). Info ur Musikforums jubileumsbok.

Ulf Kronsell 2017: Det var på ett sätt fortsättning av bandet Area, minus sång och med mig på bas istället 
för Kenth Eriksson. Inriktningen var väl att få med så många taktbyten och taktvändningar som möjligt i 
låtarna. Ambitionen var väl ungefär att försök att dansa till låtarna skulle generera stukade fotleder. Nam-
net hämtades från ett Kurt Olsson-avsnitt där han satte fyr på julgranen vilket resulterade i kommentaren 
”Jaha, inga ögonbryn”. Minns inte riktigt men har för mig att bandet var relativt kortlivat 6-12 månader. 
Ett gemensamt intresse bland medlemmarna var långsökt  humor av typen där man vrider till en engelsk låt-
titel typ ”Days of no trust” blir ”Fågelskådarens klagan” via den halsbrytande översättningen ”Dagar utan 
trast”. Vi hade en förening på detta tema kallad DLF, de långsöktas förening. 

INGRON HUTLÖS

Bandet bildades våren 1982. Runt 1984-85 tillkom Manfred på gitarr. Bandet genomförde ett 30-tal spel-
ningar, som ex förband till kanadensiska D.O.A. När man splittrades hösten 1985 gick Gill till gruppen 
Marie Celeste, Manfred drog sig tillbaka och de övriga fortsatte under namnet Sonic Love. Medlemmar: 
Jonas Petersson – bas, Patrick Gill - sång, gitarr, Mikael Väpnare – trummor, Janne Carlsson - gitarr, sång 
och Manfred Dornhäuser - gitarr. Diskografi: EP:n ”Necrophilin Hits”, samlings-LP:n ”Really fast vol. 2”, 
samlings-LP:n ”Life is a joke vol.2”, samt diverse samlingskassetter. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Ingron Hutlös ca 1984. Foto 
ur Musikforums jubileums-
bok.
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INTERACTION

Melodisk hårdrock. Bandet bildades 1974, lirade mestadels eget låtmaterial men även covers. Bandet splitt-
rades runt 1989, uppstod igen ca 1997, splittrades och började åter spela 2014. Under 1970-80-talen genom-
förde gruppen en hel del spelningar både lokalt och regionalt, samt gjorde någon miniturné. Man ställde upp 
i Rock-SM 1987. Bandet har haft flera sättningar och spelat under flera konstellationer. Medlemmar: Håkan 
Windahl, Peter Lindskog, Jim Johnsson, Johnny Granström, Roger Karlsson, Kenth Eriksson, Tibor Dje-
mber, och Åke Hallström. Tidigare medlemmar: Kenth Eriksson - bas, Tibor Djember – bas och Åke Hall-
ström - bas. Diskografi: Två låtar på Rockslagets samlings-LP 1981, låten ”It´s a game” på Musikforums LP 
1989, singel 1990, demokassetter bl a 1985 och EP 1990. Info bland annat ur Musikforums jubileumsbok. 

Interaction på 1980-talet. Från vänster: Roger Karlsson: trummor, Peter Lindskog: 
sång/gitarr, Håkan Windahl: sång, Jim Johnsson: gitarr och Johnny Granström: bas. 
Foto från Jim Johnsson..

Interaction live på 1980-talet. Foto från Jim Johnsson.
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IRON PITTS

Rockband som endast existerade under några månader 1982 och spelade uteslutande covers. Medlemmar: 
Bengt Petersson – bas, Åsa Svensson – sång, Åke Karlsson – trummor, Mikael Nygren – gitarr och Pelle 
Thuresson – gitarr. Info ur Musikforums jubileumsbok.

JERRYS GARAGE

Rockbandet var verksamt på 1990-talet, är fortfarande delvis aktiva, lirar rock/pop/blues, och bestod/består 
bl a av Stig-Olov ”Stickan” Svensson (Stig-Olov Nyberg) på sång och gitarr och Bengt Johansson på trum-
mor. Stig-Olov och Bengt var/är rutinerade musiker från band som Reaktion, Natrix, Spänn Fläsket, Jerrys 
Garage och Ocean. De kom även senare och parallellt att spela tillsammans i bandet Hacienda Hot (se Ha-
cienda Hot). Jerrys Garage har genomfört en mängd lokala och regionala spelningar och spelade ex live på 
Ölhallen i Karlshamn under Östersjöfestivalen 2016. Info från bland annat Stig-Olov Svensson.

JESUS JASON

Rockig pop. Bandet bildades 1987 och var aktiva till ca 1989. Främsta merit var att kvalificera sig till Musik 
Direkt-finalen i Visby 1988. Medlemmar: Lukas Sunesson - gitarr, sång, Annika Olsson - sång, Eddie Sig-
vardsson - bas, Johan Lindqvist - gitarr, sång, Tomas Samuelsson - trummor, Robert Zetterqvist - gitarr och 
Martin Weszowski – gitarr. Info ur Musikforums jubileumsbok.

JUKE BOYS

Bluesband bildat 1979 av Musikforums bluessektion, spelade uteslutande covers och var verksamma en bit 
in på 1980-talet. Medlemmar: (urval) Sten Rönnbäck - gitarr, Stellan Månsson - gitarr, Mats Haptén - bas
Lennart Persson - trummor, Kjell Jacobsson - gitarr, Mats Sturesson - sång, gitarr, Göran Willner - gitarr och 
Tommy Pettersson – gitarr. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Interaction live 2014 på Musikforums 40-årsjubileum. Foto från Interactions facebookgrupp.
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KAJSA OCH KNATTARNA

Rockband som var verksamt en kort tid i början av 1980-talet, runt åren 1981-1982 och efter att bl a Mutvig 
lämnat gruppen ABC 80. En experimentell och så gott som instrumental trio, vilken ex spelade på Rock-
slagsfestivalen i Karlshamn 1981. I och med att sångerskan Eva-Lott blev medlem bytte bandet namn till 
Rum 237 (se Rum 237). Medlemmar: Mats Berg – el-ståbas, Stefan Mutvig – gitarr, Johan Löfberg – trum-
mor och Eva-Lott Petersson – sång.

KALLARE ÄN GLASS

Pop/rock. Bandet bildades på sommaren 1988 när Jerry Nilsson behövde ett spelande band utanför sin 
musikaffär under Östersjöfestivalen. Gruppen träffades sedan igen två gånger under hösten och många 
spelningar blev det sedan som ex på Musikforums 15-årsjubileum. Medverkade på Musikforums LP 1989 
med bandets enda egna låt ”Kallare än Glass”. Bandet splittrades sommaren 1991. Medlemmar: Age Karls-
son- trummor, Mikael Nygren – gitarr, Pelle Thuresson – bas, Janne Stark – gitarr, Monica Svensson – sång, 
Jörgen Aspring – keyboard, Jörgen Thuresson (ersatte Janne) – gitarr, Ingela Gustavsson (ersatte Monica) 
– sång, Anette Gustavsson (ersatte Monica) – sång. Info ur Musikforums jubileumsbok.

KALLE BOLLTRÄ

Rockband bildat runt 1980, lirade covers och eget låtmaterial som låten ”Discoråtta”, där man driver med 

Kallare än Glass. 
Foto privat.
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alla John Travoltafans och låten ”Reggaeneger”, som handlar om att det inte var ok att röka holk. Låtarna 
kom senare med på Rocklagets trippel-LP 1981. Gruppen drev även med dansbanden i punkrockversionen 
av ”Någon att hålla i handen”. Bandet gjorde även en punkig version av ”Små grodorna”, under namnet 
”Little frogs”. Splittrades runt 1982-1983. Medlemmar: Lars-Erik Andersson – gitarr, sång, Jonas Ryberg 
– bas, sång och Magnus ”Mulle” Linderson – trummor.

Gruppen Kalle Bollträ tidigt 1980-tal. Foto: privat.

Kaptain Sun. Foto från Facebook.
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KAPTAIN SUN

Bandet bildades runt 1998 av tre fd medlemmar ur gruppen Clandestine (se Clandestine). Musiken blir nu 
hårdare, doom metal/death ´n´roll mot tidigare rock/hårdrock/grunge-poppigt. 2000 blir man signade av 
skivbolaget Metal Breed Records, genomför en hel del lokala och regionala spelningar, som ex på Kartago-
rock i innerhamnen i Sölvesborg. 2004 var medlemmarna spridda på olika håll i södra Sverige, med dock 
Karlshamn som bas, och gav sig med ett debutalbum i ryggen ut på en Europaturné med konserter i ex 
Tyskland, Österrike och Holland. Musiken, skivan, beskrivs av Anders Håkansson som ”Vi mixar 70-talets 
groove, med 80-talets metal och 90-talets hårdhet och tyngd”. Innan turnén hann man med att vara förband 
åt Entombed, när de besökte Blekinge 2004. 2005 släpper man sitt andra album, följt av en demo 2007, för 
att senare splittras runt 2008. Medlemmar: Richard Gustafsson (bas), Marcus Hamrin (trummor), Andreas 
”Andrey” Svensson (gitarr) och Anders ”Andy Wong” Håkansson (sång, gitarr). Diskografi: EP:n ”Trip To 
Vortex” 2000, CD:n ”Rainbowride” 2003, CD:n ”Blood, Rock n´Roll & Black Angels” 2005, demo ”Promo 
2007” 2007. Info från bl a Encyclopaedia Metallum, diverse tidningsartiklar och Facebookgruppen ”Huset/
Kartago”.

KILLERHAWK / RENEGADE

Rock/hårdrock. Bandet bildades 1981 och hette ursprungligen Renegade, sedan hoppade Zoltan av, ersat-
tes av Lorentz och efter en spelning på Kastellet i Karlshamn, med Mikael Wiehe som förband, slutade 
Dahlquist, ersattes av Fernlund. 1982 bytte gruppen namn till Killerhawk och musiken blev hårdare. 1982 
spelade man in en demo med låtarna ”King of Mordor” och ”Remember the past”. Härefter slutade Lorentz. 
1983 spelade man in ytterligare en demo  med låtarna ”Wish me well”, ”Shadows of the night”, ”Live it 
up” och ”Hang on the line”. Man splittrades 1984, men återförenades temporärt våren 1993 för att spela på 
Forum-arret ”Bengt 10 år”. Medlemmar (Renegade): Age Karlsson - trummor, Monica Svensson - sång, Ulf 

Killerhawk. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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Dahlquist - gitarr, Zoltan Djemer - gitarr och Mikael Nygren - bas. Medlemmar (Killerhawk): Age Karls-
son - trummor, Monica Svensson - sång, Anders Fernlund - gitarr, Mikael Nygren - bas och Mikael Lorentz 
– keyboard. Info ur Musikforums jubileumsbok.

KIND OF BLUE

Jazz-rock. Bandet bildades 1990-1991 ur en revyorkester. Som band hade de flera spelningar kring Karls-
hamn. Man splittrades 1992. Medlemmar: Anund George - klaviatur, Stefan Lindgren - bas och Fredrik Ols-
son – trummor. Info ur Musikforums jubileumsbok.

KJELLES KÄLLARBAND

Blues/soul-rock. Bandet bildades 1987. Ett band som har funnits i flera konstellationer. Betecknande för 
gruppen var två trummisar. Gruppen spelade 1987 in en demokassett. Medlemmar (urval): Kjell Jacobs-
son - gitarr, Eijer Andersson - trummor, Johan Martinsson - trummor, Bengt Petersson - bas, Peter Hofling 
- keyboards, Stellan Månsson - sång, Anna Andersson - sång, Anette Olsson - kör, Peter Mattison - sax, Sten 
Hornfelt - trombon, Mikael Johansson - trumpet, Johan Bertilsson - gitarr och Stig Olov Svensson – gitarr. 
Info ur Musikforums jubileumsbok.

LANCELOT

Bandet lirade rockig pop/rock och 
bildades på sommaren 1981, när 
Joakim och Sammy träffade Kent 
på en kräftskiva i Kollevik, Karls-
hamn, och var verksamt i ungefär 
ett år med en hel del lokala/regio-
nala spelningar. Initialt var Sammy 
med i bandet, men ersattes senare 
av Mikael Seldevall. Man hette eller 
kallade sig även för Rosa Palatset, 
från det rosa hus man repade i på 
nåder eftersom bl a rockgården vid 
tillfället var fullproppad med band. 
Bandet repade även vid tillfälle i 
Joakims fars husvagnsförsäljnings-
lokal. Man medverkade på Rock-
slagets samlingsplatta 1981 med de 
egna låtarna ”Den galna världen” 
och ”Pilgrimsfärd”. Medlemmar: 
Joakim Jochen Ivarsson, Leif Sil-
len Sandström, Harri Kolari, Kent 
Lurch Svensson, Sammy Nelson, 
Mikael Seldewall. Info från bl a 
Facebook.

LEATHER BOOTS BAND

Rockband bildat i januari 1993, spelade mest covers men även eget låtmaterial. En spelning genomfördes, 
på Rockstafetten i Parken 1993. Splittrades kort efter, men återuppstod under hösten 1994 och med då Peter 
Torén på trummor. Medlemmar: Per Ola Gilliusson – sång, Patrick Welin – trummor, Niklas Svenlan – bas, 
Ola Johansson – gitarr och Peter Torén – trummor. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Leather Boots band. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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LES PETANEURS

Pop-rock. Bandet bildades 1981 och var främst ett aktivt Rockslagsband, men deltog 1989 med låten ”Walk 
don´t run” på Musikforums LP 1989. Medlemmar: Paul Ekdahl - trummor, Ulf Nilsson - bas, Bengt Nyberg 
- gitarr, Hans Ekdahl - gitarr och Thomas Esbjörnsson – gitarr. Info ur Musikforums jubileumsbok.

LOCOMOTIVE BREATH

Bandet bildades 1995 av gitarristerna 
Janne Stark och Kjell Jacobsson 
som fick sällskap av Ulf Kronsell 
(bas), Mats Brandström (trummor) 
och Herman Saming (sång). Musi-
ken var hårdrock och debutskivan 
hette ”Train of events” och släpptes 
1997/1998. Vid den här tiden, bort-
sett spelningar, spelade även bandet 
in diverse hårdrocks-covers för flera 
tributskivor. 2001 ersatte Jimmy Lexe 
Mats på trummor och ny sångare blir 
Mattias Osbäck. Bandets andra skiva 
släpps 2002, Ted Wernersson ersätter 
Jimmy och Ted´s andra spelning med 
bandet blir på Sweden Rock. Bandet 
släpper även en tredje platta; ”Chan-
ge of track” 2005.

Locomotive Breath runt 2001. Foto: A-B Ferm.

Les Petaneures. Foto ur Musikforums jubileumsbok.



78

LOOK THOSE LIGHTS GUILALA IS BACK

Rock/funk. Bandet bildades 1988, körde eget låtmaterial och stilen var all-galaktisk rymdfunk. Alla låtarna 
handlade enbart om rymdmonstret ”Guilala”. Genomförde flera spelningar, bl a på Våroffer 1988 och på 
Tropica. Man medverkade på Musikforums LP 1989 med låten ”Look those lights”. Medlemmar: Robert 
Zetterqvist – gitarr, Stefan Lindgren – bas, Tomas Samuelsson - trummor, Johan Lindqvist – sång och Josef 
Kolarik – keyboards. Info ur Musikforums jubileumsbok.

LOS STJÄRTGROGGS

Rock/rockig pop. Bandet bildades i januari 1992, Mörrum/Pukavik/Karlshamn. Från början en trio och 
Ekdahl kom med på trummor efter en skandalspelning på Hotell Norreport i Karlshamn - ”- - - var den ende 
som kunde rädda bandets framtid” (Henrik Källviks citat). Sedan rullade det sakta utför; spelade på Sweden 
Rock festival 1995, Idre fjäll, någonstans i Stockholm, runtom i Blekinge, och Jessis fik i Karlshamn. Senare 
tillkom Elin på fiol i bandet. ”Vi var ett live-band, och ibland var vi jävligt bra” (Henrik Källvik citat). Med-
verkade på Musikforums CD ”Återkomsten” 1992, med låten ”Irish Rover”. Splittrades i mitten av 1990-ta-
let. Medlemmar: Henrik ”Blanceflour” Källviks – såg, sång och tamburin, Mattias ”Citat” Johansson – gitarr 
och dragspel, Fredrik ”Plura” Ekdahl – burning bas och Pööl ”Ekdahl” Hiivh – percussion och Elin Holmen 
- fiol. Info ur Musikforums jubileumsbok. 

LUNATIC ASYLUM

Industrirock. Bandet bildades omkring 1989, fanns i ca ett år och spelade uteslutande eget låtmaterial. Grup-
pen efterlämnade en portademo, inspelad 1989/1990. Medlemmar: Kalle Rydby – gitarr, Oskar Hallberg 
– percussion och Johan Adetorp – sång. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Gruppen Los Stjärtgroggs spelar på puben ”Börsen” i Karlshamn. Foto: Sydöstran, Blekinge museums 
arkiv.
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MADGIC CROWD

Rock. Olofström/Karlshamn. Bandet bildades 1966, från tidigare banden Hobos och Generations, med i stort 
oförändrade medlemmar sedan 1967 (PerGunnar ersatte Mats). Den 10/12 2016 var det exakt 50 års sen ban-
det ställde sig på scenen på Your Club i Olofström för första gången och sedan började man åka runt södra 
Sverige (i en folkabuss utan värme...) och spela på popklubbar nästan varje helg. Man lirade mest covers 
på 1960-talslåtar. Medlemmar: Ronny Svantesson – bas och sång, Paul-Göran ”Totte” Thornell – gitarr och 
sång, Anders Gustavsson – trummor och sång, Mats Andersson – gitarr och sång, Björn Lindmar – sång och 
PerGunnar Carlson (ersatte Mats) – gitarr och sång. Diskografi: låten ”Ragg doll” på Musikforums LP 1989 
och låten ”Yes I will” på Musikforums CD ”Återkomsten” 1992. Info ur Musikforums jubileumsbok.

MAGUS

Rockband bildat 1984, från i 
stort bandet Killerhawk, Spe-
lade både covers samt eget låt-
material. Repade hemma hos 
familjen Karlsson och genom-
förde två spelningar; Påsk-
lovsmix i Parken och på Huset 
1985. Man splittrades 1985. 
Medlemmar: Age Karlsson 
- trummor, Monica Karlsson 
- sång, Bengt Petersson - bas, 
Anders Fernlund - gitarr och 
Mikael Nygren - gitarr. Dis-
kografi: några demokassetter, 
inspelade på portastudio. Info 
ur Musikforums jubileumsbok.

Madgic Crowd. Foto ur Musikforums jubileumsbok.

Bandet Magus. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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MANFAST

Pub-pop/rock. Bandet bildades 1994. Akustiskt coverband. Spelade bl a på fritidsgården i Korpadalen. Med-
lemmar: Magnus Neuman – sång, Ola Fastrup – gitarr och Mattias Nilsson - gitarr och sång. Info ur Musik-
forums jubileumsbok.

MANNEN UTAN ANSIKTE

Punkig pop/rock. Bandet bildades 1984. Bland spelningarna utmärker sig Våroffer i Parken, då polisen tog 
Dan vid ingången p g a motorsågen i hans väska, vilken var menad som ett instrument. Medlemmar: Tomas 
Samuelsson – trummor, Johan Lindqvist – bas, sång, Magnus Fridh – gitarr, sång och Dan Sonesson – mo-
torsåg, gitarr. Info ur Musikforums jubileumsbok.

MARIE CELESTE

Rock/pop. Bandet bildades 1982. Spelade egenkom-
ponerad rock/pop med bl a låten ”Onsdag på Ritz kött-
marknad”. Bandets första spelning ägde rum på Rock-
slagsfestivalen 1983 som förband till Imperiet. 1984 
ersatte Patrick Lars på sång, senare hoppade Björn av 
och Magnus Adolfsson tillkom, liksom Manfred Dorn-
häuser. Sista sättningen innan bandet splittrades 1989 
bestod av Söderkvist, Adolfsson, Sjöblom och Mija på 
sång. Dessförinnan hade även Claudia figurerat i grup-
pen.  Medlemmar: Lars Wirtén - sång, gitarr, Pär Remne-
lid - bas, Patrick Söderkvist - trummor, Anders Sjöblom 
- gitarr, Patrick Gill - sång, Magnus Adolfsson - gitarr, 
Manfred Dornhäuser - gitarr, Mija Holmqvist - sång, 
Claudia Milisic – sång och Björn Palmberg - gitarr. Info 
ur Musikforums jubileumsbok.

MARSHMALLOW FLUFFY

Pop-rock. Bandet bildades ca 1989-1990 och splittrades 
1993. Runt 1990 ersatte Niklas Johan och 1992 komplet-
terades bandet med Mårten. Ett instrumentalband. Medlemmar: Henrik Skog – bas, Martin Eriksson - sax, 
munspel, Jakob Bengtsson – trummor, Johan Wejletorp – gitarr, Niklas Johansson – gitarr och Mårten Pauls-
son – gitarr. Info ur Musikforums jubileumsbok.

MELLOW YELLOW

Bandet bildades 1987, lirade jazzig pop och framförallt eget låtmaterial, och lades ned 1990. Medlemmar: 
Stefan Lindgren – bas, Robert Zetterqvist – gitarr, Fredrik Olsson – trummor och Emil Kilsäter – trumpet. 
Info ur Musikforums jubileumsbok.

MERCURY 7

Ett band aktivt omkring 1993 och bestod av Örjan Svensson, Sammy Nelson, Johan Löfberg och Bob Nel-
son. Info ur Musikforums jubileumsbok.

MOJAVE DESERT BAND

Rockig pop, soul, reggae. Bandet bildades 1986. I början var repningarna förlagda till Timotejvägen 6, men 

Marie Celeste. Foto ur Musikforums jubileums-
bok.
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efter klagomål flyttades dom till bl a Musikforums lokaler. Debutspelningen var på Musikforums lokaler 
1987. Därefter togs basen över av Örjan och Magnus Wissel tillkom på gitarr. Magnus ersattes av Hjelm 
1990. Mellan 1987-1990 hade bandet en massa spelningar, av olika karaktär, och flera andra medlemmar 
kom och gick från bandet som splittrades 1991. Bandet återuppstod senare under 2000-talet. Medlemmar: 
Lars Brandström - bas, sång, Jesper Nilsson - gitarr, Josef Kolarik - keyboards, Mats Brandström - trummor, 
Örjan Svensson - bas, Magnus Wissel - gitarr och Anders Hjelm - gitarr. Diskografi: Låten ”All secrets re-
vealed” på Musikforums LP 1989 demokassett våren 1991, låten ”Plastic boom baby” på Musikforums CD 
”Då” 1994. Info ur Musikforums jubileumsbok.

MOTHER COCKROACH

Gruppen bildades för Musik 
Direkt 1990, och vann regions-
finalen vilket innebar att bandet 
fick åka till Västerås och lira 
på riksfinalen. Medverkade på 
Musikforums CD ”Då” 1994 
med låten ”You´re so close”. 
Medlemmar: Lars Brandström 
- sång, Henrik Mattson - bas, 
Mats Brandström - trummor, 
Josef Kolarik - synt, Anund 
George - synt, Marcus Svan-
berg - gitarr, Martina Svanberg 
- kör, Jenny Hoffner - kör och 
Ina Simonsen – kör. Info ur Mu-
sikforums jubileumsbok.

Gruppen Mojave Desert Band utanför Musikforum under Östersjöfestivalen 1988. Foto: privat.

Mother Cockroach. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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MR MAN AND HIS DIVIN´ DUCKS

Bluesband bildat omkring 1988, en lördagsförmiddag, repade på eftermiddagen och hade sin första spelning 
på Börsen samma kväll. Repertoaren bestod mestadels av improviserad blues, där t ex dängan ”All of me” 
blev ”Ål av mig”. Runt 1988-1989 repade man på Huset. Några månader senare flyttades verksamheten till 
Sven Ågrens hönshus, där bl a gruppens demokassett spelades in. Det är oklart ifall bandet någonsin splittra-
des, men heter senare Vekerums Blues Band. Medlemmar: Paul Zanichelli, Anders Fernlund, Tomas Lind-
qvist, Jojan Martinsson, Eijer Andersson, Jonas Rydberg, Claes Jansson, Lennart Jansson och Ylva Fernlund. 
Info ur Musikforums jubileumsbok.

MUCH ADO ABOUT NOTHING

Rockband bildat 1988, ur bandet ”7 Magnecyl...”, repade i två månader, lirade både covers och eget låtmate-
rial, och deltog sedan ex på Musikforums Våroffer 1988 och på Östersjöfestivalen. Medlemmar: Janet Erics-
son – sång, Gertie Ericsson – gitarr, Teri Schamp – bas, Helen Vietor – gitarr, Annika Wilkingsson – trum-
mor, Lena Ohlsson - trummor (ej samtidigt som Annika). Info ur Musikforums jubileumsbok.

MUGGLEHEAD

Ett i februari 1994 startat forumband, specialiserade sig på covers av Nirvana och bestod av Kristoffer San-
din – gitarr, sång, Johan Petersson – trummor och Kristian Abaji - bas. Info ur Musikforums jubileumsbok.

N N A B E (NO NAME AND BAD EQUIPMENT)

NNaBE bildades i Mörrum 1980. Runt 1989-1990 återfanns gruppen på Musikforum i Karlshamn och 
medlemmarna utgjordes av Seth Storm - trummor, Ulf Kronsell - bas, Peter Karlsson - gitarr och sång, samt 
Anders Hjelm - gitarr och sång. Senare ersatte Lena Ohlsson Ulf och likaså tillkom Ken och Maria från Söl-
vesborg (keyboard, diverse blåsinstrument). Info ur Musikforums jubileumsbok.

Delar av bandet Much Ado About Nothing. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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NAFTALIN

Coverband bildat ca 1989 och repade på Musikforum. De spelade covers på tex U2 och The Cult. Medlem-
mar: Joanna Wezowska - trummor, Jessica Jeppsson - sång, Annica Karlsson - gitarr, samt Ulrika Karlsson 
- bas. Bandet hade några spelningar, men splittrades ca 1990. Info ur Musikforums jubileumsbok.

NATRIX / NATRIX BLUESBAND

Rock- och bluesbandet Natrix bildades 1974 av Stig-Olov ”Stickan” Svensson (Stig-Olov Nyberg) och  Per-
Olof Eriksson, efter att bandet Reaktion (se Reaktion) splittrats runt 1974. Natrix gick även under namnet 
Natrix bluesband och var verksamt till runt 1978. Stig-Olov och Per-Olof var bandets enda fasta medlemmar 
och vid spelningar plockades tillfälliga bandmedlemmar in. Bandet var mest Stig-Olovs låtskrivarprojekt, 
där låtarna spelades in hemma hos honom på en rullbandspelare (sound on sound pålägg). På en del låtar 
spelade Stig-Olov alla instrument själv, men vanligtvis spelade Per-Olof trummor och sedan Stig-Olov alla 
andra instrument samt sång. När Natrix splittrades 1978 blev Stig-Olov ny bandmedlem i bandet Ocean (se 
Ocean); som bildats 1977 av f d bandmedlemmar ur bandet Brandalarm (se Brandalarm). Tilläggas kan att 
en av Natrix låtar återfinns på Youtube; ”Maybe”. Den är skriven någon gång 1974-76 och inspelad i hem-
studio med Stig-Olov på gitarr och munspel. Info från bland annat Stig Olov Nyberg.

NIGHT IN TUNISIA

Ett funk-jazzband aktiva under flera år, speciellt i slutet av 1970-talet, med eget låtmaterial, och spelade bl a 
på Musikforums sommarfester samt ett antal jazz-arr och festivaler. Bandet bestod av Alf Lindersson - trum-
mor, Alf Carlsson - elbas, Ulf Sjögren - elpiano, Kent Augustsson - gitarr, Jonas Rydberg - trumpet, Mikael 
Svensson – sax och Peter Södergren - trombon. Diskografi: demokassett, låten ”Funk you” på Musikforums  
CD ”Då” 1994. Info ur Musikforums jubileumsbok.

NO COLOURS

Ett av de första banden i Kulturforums s k ”tjejsatsningen” omkring 1987-1988, men gruppen existerade 
bara under en kort tid och bestod av Erika Augustinsson, Ida Höglund, Annika Olsson, Anna Jönsson, Re-
becka Christensson och Jenny Jönsson. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Night in Tunisia. Foto ur Musikforums jubileumsbok.



84

NO SOLUTION

Rock/metall. Bandet bildades 1984 av Urban, Johan, Hans och Niklas, som genomförde några spelningar. 
Gruppen bytte 1985 trummis till Micke. Efter en kaotisk spelning splittrades bandet. 1986 återvände man 
med en ny sättning (se nedan). Bandet gjorde en nystart 1988 och 1990, nu även med Pelle, och som hard-
core-punk-band. Mellan 1984 och 1989 hann bandet med att medverka på ett antal kassetter och samlingen 
”Really Fast Vol. 5”.  1989 släppte bandet EP:n ”A step to nowhere”, som återpressades 1990 och då hette 
bandet Faceless men. 1991 splittrades bandet, återuppstod igen utan Thomas, Thomas och Flu, och musiken 
blev mer aggressiv. No solution hann denna gång med att göra en sexlåtars demo, ta in Björn på bas, lira på 
Musik direkt, medverka på några samlings-cd, och senare ha helt andra medlemmar, ett namn (Crawl) och 
lira dödsmetall, splittras, och återuppstå som bandet Setback. Medlemmar: (urval) Urban Svensson, Johan 
Gustavsson, Hans Olausson, Niklas Karlsson, Micke Väpnare – trummor, Urban Svensson – sång, Tomas 
Strömberg - gura, kör, Tomas Samuelsson – trummor, Tomas Mattson – gitarr, Flu – bas, Pelle Pettersson 
– gitarr. Info ur Musikforums jubileumsbok.

NOBODYS PERFECT

Bildades under våren 1992 och bestod av Constantin Naum - sång, Mats Brorsson - gitarr, Anders Johansson 
- gitarr, Jörgen Ingmarsson – bas och Jörgen Johansson -trummor. Medverkar på Musikforums CD ”Åter-
komsten” 1992 med låten Memories. 1993 slängde olyckligvis Invandrarverket ut sångaren ur landet och 
bandet splittrades. Info ur Musikforums jubileumsbok.

NUTOPIA

Bandet bildades i början av 1994, lirade rock/hardcore, och bestod av medlemmarna Martin Eriksson - trum-
mor, Dan Lundberg - gitarr, Mattias Jurovaty – gitarr och Daniel Bondesson - bas. Bandet lyckades aldrig få 
tag på någon sångare och splittrades under sommaren 1994. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Gruppen No Solution från singel/EP/omslag 1989
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NYX NEGATIV

Punkband bildat i maj 1980, en första 
variant av bandet - gruppen fanns i flera 
olika uppsättningar och borde kanske ha 
bytt namn minst en gång på vägen. Första 
sättningen var experimentell och en ny 
uppsättning av Nyx bildades 1981, vilka 
höll punkfanan högt och spelade hellre än 
bra. Ursprungligen från Bromölla. Sjö-
qvists första spelning med bandet var ex 
som förband till Stiff Little Fingers och 
under en period hade bandet spelningar 
varje helg. Gruppen medverkade på Rock-
slagets samlingsplatta 1982 med låtarna 
”Proudness” och ”Fuck”, medverkade på 
samlingsplattan Vägra för helvete 1983 
med låtarna ”Nyromantiker” och ”Idio-
terna” och släppte 1984 EP:n No morals 
med låtarna ”För en timme”, ”Ny värld”, 
”Karlshamnz punks”, ”Legaliserat slaveri” 
och ”Föregångsland”. En kassett vid namn 
”Punks still going strong” erbjöd de också 
sina fans. Man splittrades runt 1984-1985. 
Medlemmar: (urval) Ingrid Knutsson 
– sång, Manfred Dornhäuser – gitarr, 
Håkan ”Bajen” Ohlsson – bas, Patrick 
”Puttaglinet” Johansson – trummor, Leif 
Sandtröm – sång, Björn ”Nalle” Zielinski 
– sång, Niclas ”Sjökan” Sjöqvist – bas. 

Tidig sättning av Nyx Negativ. Patrik ”Puttaglin” Johansson, Björn ”Nalle” Zielinski, Håkan Anderzen och 
Manfred ”Maffe” Dornhäuser. Foto Sydöstran, i Blekinge museums arkiv.

Nyx Negativ ca 1982-1983 Foto: privat
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OCEAN

Rockband bildat 1977, med medlemmar ur bl a tidigare banden Spänn Fläsket och Brandalarm. Bandet 
släppte singeln ”Bad things” 1978 som innebar att B-sidan blev tävlingsbidrag i ”Europatoppen” (där de täv-
lade mot bl.a ABBA. De kom på fjortonde plats av sexton tävlade), kontakt med skivbolag och återutgivning 
av singeln 1978. Sommaren 1978 klev sångaren/gitarristen Stig-Olov in i bandet och singeln ”Drömmar 
om silver” spelades senare in 1980. Nu hade bandet börjat spela mer rockig pop, Kenth och Kjell lämnade 
bandet för hårdrocksbandet Overdrive, och med nya trummisen Bengt spelades de in LP:n ”The but” (De-
but) 1981. Till Rockslagets trippel-LP 1982 bytte Johnny till gitarr och Tommy tog hand om basen. Senare 
samma år lades bandet ned. Fram till dess hade bandet, sedan 1977, haft en hel del spelningar både lokalt 

Oceans debutplatta ”The But” med det fantasifulla omslaget målat av Erik Rodin som även kom på ocean-
vågen som var bandets logga. 
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och regionalt. Medlemmar: Johnny Granström – sång, bas, Kjell Jacobsson – gitarr, Kenth Svensson – trum-
mor, Stig Olov Svensson – sång, gitarr, Bengt Johansson – trummor och Tommy Wiren - bas. Diskografi: 
Singeln ”Bad things” med även låten ”See everybody” 1978 (eget bolag), återutgivna på skivbolaget T-bone 
1978, singeln ”Drömmar om silver” 1980 (ONSI), Lp:n ”The but” 1981 och två låtar på Rockslagets trippel-
LP 1982 (Endstation och Backstage). Info från bland annat Stig Olov Nyberg.

OI DIVISION

Bandet bildades i februari 1982, var verksamma till runt 1984, 
spelade punkrock, ett oi-/skinheadband, och bestod av bl a Sammy 
Nelson, Håkan, Johan ”Skogan” Martinsson och Tomas ”Tum-
men” Pranell som på 1980-talet var en av de drivande personerna 
i föreningen Rockslaget i Karlshamn. Tomas, Johan och Sammy 
hade ex tidigare spelat lite mjukare punkrock tillsammans i grup-
pen Silvia Kids (Se Silvia Kids. Bandet hade en del lokala och 
regionala spelningar och medverkade på samlingsplattan (kassett) 
”Varning för punk 2” 1983 (P. Produktion Pack), med låtarna Näs-
viken och Modepunk. Info från bl a Facebook och punktidningen 
Never Surrender (Karlshamn, 1980-tal, av Magnus Fridh och 
Johan Lindqvist).

Ocean live vi på anrika Bal Palais i Stockholm hösten 1980. Fån vänster: Stig-Olov Nyberg, Johnny 
Granström och Bengt Johansson. Foto från Stig-Olov Nyberg.

Johan och Tummen i Oi Divison ca 
1983. Från punktidningen Never Sur-
render.
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ONE TIME BLUESBAND

Bandet bildades till en spelning i Ronneby på jazz- och bluesfestivalen 1988, men det blev några till. Bandet 
har bl a varit förband till Peps Persson, DAD och Wilmer X. Man spelade mestadels covers och omsatte bl a 
ett stort antal trummissar. Medverkar med låten ”Sex” på Musikforums LP 1989. Medlemmar: Lukas Sunes-
son - gitarr och sång, Martin Weszowski - bas och sång, Anund George - synt, Tomas Samuelsson - trum-
mor, Johan Martinsson - trummor, Mats Brandström - trummor och Mats Ågren - trummor. Info ur Musikfo-
rums jubileumsbok.

OPUS 34 A

Bandet bildades 1981, var verksamt något/några år, man repade på bl a Huset, lirade punk/punkrock (fram-
förallt eget låtmaterial om samhälleliga saker som skolan) influerade av band som Sex Pistols, Sham 99, 
Ebba Grön, 57 Kez m fl, och genomförde några lokala spelningar. Man hade inga planer på att spela in något 
material, gjorde heller inte det, och ogillade verkligen discomusik och mode. Medlemmar: Ingemar Olsson, 
Manne, Jimmy Ulster, Tony Ulster. Info från bl a Facebook.

OPUS 34 A. Sida ur tidningen Kaos 1981.
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OVERDRIVE

Bandet bildades i juni 1980 som ett renodlat Rockslagsband, men övergick till Musikforum. De ursprung-
liga medlemmarna var Janne Stark (gitarr), Pelle Thuresson (sång), Kenth Ericsson (bas), Kenta Svensson 
(trummor) och Kjell Jacobsson (gitarr). 1981 gjordes en sexlåtars demo på Radio Blekinge, EP:n ”Reflex-
ions”, och två låtar till Rockslagets samlingsplatta. 1982 deltog man på Rockslagsfestivalen. 1981-års EP 
resulterade 1983 till skivkontrakt och debutplattan ”Metal Attack”. 1984 kom uppföljaren ”Swords and 
Axes”, en ny bassist i Zoltan Djember, och bandet splittrades senare (1985) när sångaren hoppade av. Bandet 
återförenades 1992, med Janne, Pelle, Kenta och en ny gitarrist i Jörgen Aspring. En demo spelades in, inget 
hände och 1993 splittrades bandet igen. Återförenades igen och har släppt tre plattor under 2000-talet, ”Let 
the metal do the talking”, ”Angelmaker” och ”The Angelmaker’s Daughter”. Spelade på Rockscen Blekinge 
69-99 Festival på Fisktorget i Karlskrona juli 2017. Sättningen nu är Per Lengstedt på sång, Kenta Svens-
son trummor, Janne Stark gitarr, Kjell Jacobsson gitarr och Pelle Thuresson bas. Info från bland annat Janne 
Stark och Musikforums jubileumsbok.

Overdrive 1984. Från vänster Kenta Svensson, Kjell Jacobsson, Pelle Thuresson, Kenth Eriksson och Janne 
Stark. Foto Bengt Nyberg.  
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Overdrive som här precis släppt plattan ”Metal Attack” spelar på Heavy Metal-gala i Folkets Park, Karls-
hamn 1983 ihop med bl.a Karlhamnsbandet Ocean. Skannad affisch från Janne Stark.
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OVERHEAT

Bildades i juli 1985, ur gruppen Overdrive, av Janne Stark (gitarr) och Pelle Thuresson (bas). Genomgick ett 
par olika sättningar, bl a den första med Paul Gustavsson på trummor och Gernot Iversen på sång. Bandet 
spelade i slutet av 1980-talet in en demokassett med låtarna ”Realm of freedom”, ”LJMS”, ”I do belieave”, 
High on you” och Fight to the finish 2”. Bandet splittrades 1989. Info ur Musikforums jubileumsbok.

PAIAZZO

Bandet bildades i februari 1989 av tjejerna Annika Olson 
(sång, gitarr), Jeanette Svensson (bas), Ida Höglund (gitarr), 
Erika Augustinsson (keyboard) och Jenny Jönsson (trummor). 
Redan samma år hade man sin första spelning på Forums 
”Tjejrock” och medverkade sedan på Musikforums LP 1989 
med låten ”Andetag”. Efter detta fick bandet en hel del spel-
ningar, men lade ned verksamheten 1991. Info ur Musikfo-
rums jubileumsbok.

PARADIZE

Det melodiösa hårdrocksbandet från Mörrum bildades i de-
cember 1979 ur bandet TNT och i gruppen ingick Janne Stark 
(gitarr), Pelle Thuresson (sång, gitarr), Magnus Pettersson 
(keyboards), Kenth Ericsson (bas) och Age Karlsson (trum-
mor). Körde både covers och eget låtmaterial och släppte 1980 
singeln ”Caress of steel”/”Comin home” i 250 exemplar. Ban-
det splittrades i juni 1980. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Paiazzo. Foto ur Musikforums jubileums-
bok.

Overdrive spelar på Rockscen Blekinge 69-99 Festival 28 juli 2017. Från vänster Kjell Jacobsson, Per Len-
gstedt, Pelle Thuresson och Janne Stark. Bakom trummorna Kenta Svensson. Foto Ola Åkeborn.
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PARASITE

Bandet bildades omkring 1981-1982 av 
Anders Fernlund (gitarr), Johan Billerhag 
(trummor) och Paul Zanichelli (bas, sång). 
Man körde hårdrock/rock, covers, och fick 
ett par spelningar. 1982 ersatte Anders 
Holmström och Bosse Pettersson Anders 
på gitarr. Man spelade in en demo 1983 och 
EP:n ”Parasite” 1984, med låtarna In the 
beginning, Burnin, Nightwinds, Chalice of 
the soul och Lonely eagle. Singeln ledde till 
skivkontrakt (Tandan Records) och i denna 
vevan ersatte Kenth Ericsson Paul på bas, 
som senare ersattes av Ulf Kronsell. Ban-
det splittrades 1985. Info ur Musikforums 
jubileumsbok.

PEACH

Ett gäng ungdomar från Karlshamn som 
lyssnade lite väl mycket på Propagandhi 
och Randy (runt ”There’s No Way We’re 
Gonna Fit In” och ”The Rest Is Silence”). 
Medlemmar: Jonas Appelqvist, Jerry Pers-

Gruppen Paradize 1979. Foto Ronny Jönsson.

Parasites EP från 1984. Framsidan är målad av Jonas Dar-
nell som också tecknat serien Herman Hedning. 
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son, Mattias Ivarsson, Henrik Skog och sedermera också Martin Svensson. De spelade in tre demos på 
Huset, samtliga med Star Wars-teman och finniga politiska texter om multinationella företag. Info från Jonas 
Appelqvist.

PILLEEMANDJOONKS

Bandet bildades kring 1989 och bestod av Björn Hansson (gitarr, sång), Peter Norberg (gitarr, sång), Mats 
Hapten (bas, sång) och Joakim Ifvarsson (trummor). De var främst ett hobbyband, som lirade rock och mes-
tadels eget låtmaterial, med spelningar på bl a Börsen, Forum och Östersjöfestivalen. Medverkar på Musik-
forums LP 1989 med låten ”Bulldozer”. Bandet repade i bland annat IFÖ:s gamla industrilokaler, Scoutgår-
den i Mörrum och en på en vind i Horsaryd. Björn och Joakim hade ett förflutet i postpunkbandet Unter Den 
Linden. Info ur Musikforums jubileumsbok.

PINK POETRY

Bandet bildades 1986 av i stort sett samma medlemmar som parallellt spelade i bandet Mojave Desert Band; 
Lars Brandström, Jesper Nilsson, Josef Kolarik och Mats Brandström. Gruppen upplöstes ca 1989, till för-
mån för just Mojave. Övrigt historik, se Mojave.

PISTOLS & FLOWERS

Se Backstage Queen.

PLEKTREFFLAD

Ett rockband som bildades 1992, lirade rockcovers, splittrades sommaren 1993, och bestod av Axel Her-
mansson (bas, sång), Anders Andersson (gitarr), Kristian Dahl (gitarr) och Robin Andersson (trummor). Info 
ur Musikforums jubileumsbok.

POLLUTION

Se Doktor Dollitle.

POPGRUPPEN BACCHUS / BAKKUS

Widén och Mutvig började spela tillsammans 1977, bl a under namnet Popgruppen Bacchus (Bakkus). De 
spelade klurig pop typ The Jam. Redan vid den här tiden skrevs de låtar som senare skulle bli ABC 80:s för-
sta singel ”Pop i radion”. När den sedan släpptes 1980 (Rockslaget, ROSLA TRE) var den dock inte längre 
representativa för bandet. Medlemmar: Carl-Michael Widén (gitarr, sång), Stefan Mutvig (bas, sång), m fl.

POUND CAKE QUEEN

Bandet bildades 1990 av Oskar Hallberg (bas, sång), Kalle Rydby (gitarr, sång) och Henrik Källviks (trum-
mor), lirade rockig-pop och spelade bl a på Musikforums sommarfest 1991. Spelade in diverse demokasset-
ter, men bandet splittrades omkring 1992. Info ur Musikforums jubileumsbok.

PRIDE

Bildades 1987 av medlemmar från nedlagda E-type (se E-type). Musikstilen var AoR och tung rock. Med-
lemmar Kenta Svensson trummor, Kjell Jacobsson gitarr, Jörgen Aspring sång och keyboard, Jörgen Thures-
son gitarr och Zoltan Djember bas. Kjelle ersattes 1988 av gitarristen Magnus Ölander. Gruppen splittrades 
1989, efter bara sammanlagt några lokala spelningar. Info ur Musikforums jubileumsbok.
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PRINCESS DAISY

Bildades 1983 och bestod av Mats 
Knutsson (sång), Jim (gitarr), Eken (bas), 
Allan (trummor) och Skunken (gitarr), 
alla ursprungligen från Sölvesborg och 
hade tidigare spelat i Rockslagsband. 
Musikstilen var rock, man gjorde sam-
manlagt fem spelningar, och bandet 
splittrades redan 1984. Hette tidigare 
Cunt Club. Info ur Musikforums jubi-
leumsbok.

PROGRESS OF DECAY / VISUAL 
EXISTENCE

Bandet bildades i september 1993, hette 
ursprungligen Visual Existence, och bestod av Fredrik Lundberg (gitarr, sång), Jimmy Svensson (bas, sång) 
och Henrik Mattson (gitarr). 1994 tillkom Magnus Sjöberg på trummor. Musikstilen var trashmetal, covers 
och eget låtmaterial. Bandet splittrades i juni 1994. Info ur Musikforums jubileumsbok.

RAPID FIRE

Bandet bildades 1993 som ett Metallica coverband. Framgångarna uteblev dock. Medlemmarna utgjordes 
av Fredrik Lundgren (gitarr), Hans Blomqvist (sång), Daniel Pettersson (trummor) och Fredrik Hagselius 
(gitarr). Info ur Musikforums jubileumsbok.

RAYS REQUEST

Bandet bildades 1991, som ett coverband, och splittrades två 
dagar senare efter tre spelningar; 1991 års Våroffer i Parken 
och dagen efter på vårmarknaden. Medlemmarna utgjordes av 
Anders Fernlund, Ylva Fernlund, Ulf Kronsell, Roger Karlsson 
och Age Karlsson. Info ur Musikforums jubileumsbok.

RAZZIA

Ett band med tung rock, som hade några spelningar på Forum-
arr 1984 och bestod av Stefan Lindgren (bas), Björn Palmberg 
(gitarr), Fredrik Strömberg (trummor) och Magnus Bjerede 
(sång). Info ur Musikforums jubileumsbok.

REAKTION

Bandet bildades 1973 med Stig-Olov ”Stickan” Svensson (Stig-Olov Nyberg) på gitarr och sång, Kjell 
Jacobsson på gitarr, samt Anders Dahlström på bas. Per-Olof Eriksson anslöt sig tidigt som trummis. Man 
spelar rock; mestadels covers men även eget låtmaterial, och med skilda influenser. Bandet splittras redan 
efter något år, runt 1974, och har då bl a genomfört en skolspelning och en spelning på Hällevikslägret. Stig-
Olov och Per-Olof Eriksson bildar sedan bandet Natrix (Se Natrix), som är aktiva mellan 1974-1978, och 
Stig-Olov är även med i upptakten 1974 till bandet Spänn Fläsket (se Spänn Fläsket) samt återfinns senare 
(1979-) i bandet Ocean (se Ocean). Kjell Jacobsson  gick vidare med banden Spänn Fläsket (1974-1975), 
liksom Anders Dahlström på bas, och Kjell återfinns senare i bandet Brandalarm (1975-1977), Ocean (1977-
1980), Overdrive (1980-) och Ocean (2003-). Info från bland annat Stig-Olov Svensson.

Rays Request. Foto ur Musikforums jubi-
leumsbok.

Mats Knutsson och Eken i Princess Daisy live i parken 1983-06-
22. Foto från Maria Listrup. 
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REBELENE

Hårdrock/country-rock. Bandet bildades omkring 1990 av Paul Zanichelli (Arsenik, Parasite, E-type m fl 
band) tillsammans med Anders Holmström (Rude Boys, AB/CD, Parasite, m fl band). Man genomför flera 
lokala/regionala spelningar och släpper 1993 LP:n ”In the middle of Nowhere”. Medlemmar: Anders Holm-
ström – gitarr, Paul Zanichelli – sång, (Johan – bas), (Larry – gitarr), (George – trummor, kör).

RED CLOUD

Bandet bildades i oktober 1992 på fritidsgården i Asarum och hade tre veckor senare en spelning i Rådshuset 
på ”Fritidsgårdens dag”. 1993 deltog man i Musik Direkt, därefter flyttade man repningar till Musikforum 
i Karlshamn. 1994 genomförde bandet några spelningar, bl a på Sommarfestivalen, och deltog på Musikfo-
rums CD ”Nu” 1994, med låten ”You”, innan de splittrades. Medlemmar: Max Bjurling (gitarr), Emil Ed-
wards (gitarr), Alexander Georgopulos (trummor), Johan Persson (bas) och Kristian Antonsson (sång). Info 
ur Musikforums jubileumsbok.

Gruppen Rebelene live omkring 1990. Foto Sydöstran, i Blekinge museums arkiv.

Red Cloud. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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RELIEF

Bandet bildades i början av 1980-talet, var verksamma några år, spelade rock, och bestod bl a av Peter 
Lindskog (gitarr, sång, keyboards) och Jim Johansson (gitarr, sång). Bandet repade en hel del, på Huset och 
Rockgården i Karlshamn, blev skickliga musiker och genomförde några lokala spelningar/musikforum-arr 
och bl a som förband till Elvis Costello i Parken i Karlshamn 1981. Bandet kom dock att senare splittras, 
runt 1983 (ev något tidigare), och flera av medlemmarna började istället spela med hårdrocksbandet Interac-
tion, som nu på allvar kom att utvecklas till ett heavy metal-band.

REMAIN IN LIGHT

När Bluebottles splittrades bildades Remain In Light av Mija Holmqvist (sång, gitarr), Lena Turesson (bas) 
och Pia Bergkvist (trummor). Från början hette man Anxious. Tjejerna lirade både covers och eget låtmate-
rial, fick en hel del spelningar och medverkade bl a 1989 på Musikforums 15-årsplatta med låten ”Tell them 
not to worry”. Gruppen splittrades runt 1990. Info ur Musikforums jubileumsbok.

REMINISCING

Se The Shoes.

RIGOR MORTIS

Bandet bildades och var verksamt runt 1980-1981 och bestod av Jocke Schramm (sång), Tommy Pettersson 
(gitarr), Kent Hallberg (gitarr), Janne (bas), Max Danielsson (trummor) och Jerry Nilsson (trummor). Ett 
legendariskt rockband som höll till i källaren på Kulturforum, genomförde aldrig någon spelning och hade 
den ovanliga sättningen med två trummisar vilket gjorde gruppen känd som högljudd. Info ur Musikforums 
jubileumsbok.

RIP / BULLDOZER

Bandet bildades 1993, hette ursprungligen Bulldozer, och bestod av Jens Kemgren (gitarr), Johan Wejlerp 
(gitarr), Daniel Petersson (trummor), Magnus Neuman (sång) och Niklas Andersson (bas). Dessutom med-
verkade Jimmy Svensson (bas, sång) under en kort tid. Man genomförde några spelningar, bl a i Bellevu-
eparken på ett MIX-arr. Gruppen splittrades 1994. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Remain In Light. Foto ur Mu-
sikforums jubileumsbok.
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ROCKORKESTERN / VENI VIDI VICI

Bandet bildades i februari 1993, hette ursprungligen Veni Vidi Vici, och bestod av John Sunesson (gitarr, 
sång), Mattias Bergman (bas, sång ) och Magnus Ståhlberg (trummor). Bandet hade några spelningar, bl a 
på Youth rock i maj 1993, och lade av efter att ha medverkat på Musik Direkt 1994. Info ur Musikforums 
jubileumsbok.

ROMAN HOLIDAY

Bandet Roman Holiday bildades runt 1981, lirade rock/pop/new 
wave, var verksamt något/några år, och bestod av Ola Pers-
son/Carl Engelmarc (tidigare i gruppen Turbo) på gitarr, sång, 
Mikael Harrsjö (tidigare/samtida i grupper som The Stains, ABC 
80, Avec L´amour och senare/numera i Malmöband som True 
Lies och GraylingLake, samt Johan Löfberg (tidigare/samtida i 
grupper som Unter den Lindén, De Avlidna, Avec L´amour, m 
fl). Man repade en hel del, genomförde någon/några spelningar 
som ex på Rockslagsfestivalen i Bellevueparken i Karlshamn 
1981 och medverkade på Rockslagets samlingsalbum 1981 med 
låtarna ”Repulse” och ”Drömmar”. Info från bl a Mikael Harrsjö.

ROSA PALATSET

Se Lancelot.

ROT 66

Bildades 1983 ur gruppen Hala Hulturna, och repertoaren utgjordes av rhythm and blueslåtar från 60-talet. 
Medlemmarna bestod av Göran Willner (gitarr), Claes Jansson (sång, munspel), Rolf Janninge (klaviatur), 
Folke Dahlrot (gitarr), Thomas Svanberg (trummor) och Mats Hapten (bas). Man hade några spelningar, bl a 
på sommarfesten i Karlshamn 1984. Info ur Musikforums jubileumsbok.

RUM 237

Rock/punk. Bandet bildades i början av 1980-talet, ur en instrumental trio under namnet Kajsa och Knat-
tarna. Bytte namn till Rum 237 efter att Eva-Lott gått med i gruppen. Medverkade på Rockslagets samlings-
platta 1981 med låtarna ”Mannen och djuret” och ”Agera”. Bandet förstärktes vid Rockslagsfestivalen 1982  
med Anders och Johan. Splittrades efter en turné 1983 med bandet Unter den Linden. Medlemmar: Mats 
Berg – el-ståbas, Stefan Mutvig – gitarr, Johan Löfberg – trummor, Eva-Lott Pettersson – sång, Anders Wir-
ten – synth och Johan ”Skogan” Martinsson – trummor.

RÄFFZ

Bandet bildades 1985 av Bo Hansson (gitarr), som provade olika sättningar och endast basisten Peter Nils-
son var med från början till slut. Gruppen spelade mestadels egenkomponerad R&B och hade ett antal spel-
ningar innan de splittrades omkring 1987-1988. Info ur Musikforums jubileumsbok.

SEEKING GROOVE

Ett kortlivat musikprojekt (jazz-soul) från 1991 och med anledning av Musik Direkt. Bandet bestod av 
Martina Svanberg (sång), Marcus Svanberg (gitarr), Anund George (synt), Mats Brandström (trummor) och 
Stefan Lindgren (bas), som vann regionsfinalen, gick sedan inte vidare och splittrades kort därefter. Info ur 
Musikforums jubileumsbok.

Roman Holiday ca 1981. Foto ur tid-
ningsklipp från Mikael Harrsjö.
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SENIL OLYDNAD

Bandet bildades 1992, ett ej repande band och det råder därför hos medlemmarna ovisshet om huruvida 
bandet fortfarande finns (!). Genomförde några spelningar och bestod av Niklas Andersson (gitarr, sång), 
Magnus Sjöberg (trummor), Henrik Mattsson (gitarr, sång) och Jimmy Svensson (bas). Info ur Musikforums 
jubileumsbok.

SETBACK

Ett hardcore/streetpunk/rockband som bildades på sensommaren 1994 lirade covers men mest eget låtmate-
rial, som under årens lopp haft minst två medlemsbyten och släppt en demo 1995 (9 spår/låtar), en fulläng-
dare (”The Path of Resistance”) 1999 samt medverkat på ett antal samlingsplattor. Bandet har även gjort en 
handfull spelningar runt om i södra Sverige, bl a på Rockfestivalen i Karlshamn 1995. Bandet släppte 2000 
CD:n ”We Resist” med bl a en fenomenal cover av Markoolios låt ”Millenium 2”. Splittrades runt 2001. 
Medlemmar: (urval) Johan Gummesson – sång, Tomas Strömberg – gitarr, Mikael Svensson – gitarr, Ulf 
Olsson – bas, Magnus Sjöberg – trummor, Niclas Sjöqvist – gitarr, Markus Sjöqvist – trummor.

SHUBEND

Bandet bildades 1998, Karlshamn/
Göteborg/Malmö, lirade trashme-
tall/metall/groove metall, och bestod 
av Martin Eriksson (trummor), Dan 
Lundberg (gitarr, bas), Niclas Fro-
hagen (sång), samt tidigare Fredrik 
Pettersson (bas) och Fredrik Linfjard 
(gitarr). Bandet släppte två demo; 
”Hook and line sinker” 1999 (fyra lå-
tar) och ”Singularis” 2000 (tre låtar), 
samt CD-albumet ”Synergism” 2002 
(11 låtar). Runt 2004 hoppade Mar-
tin och Niclas av bandet, som senare 
med nya medlemmar bytte namn till 
Genesis Of Pain (2004-2007).

SIGNES MAMELUCKER

Se Hellre än musik.

SILVIA KIDS

Rock/punk. Bandet bildades 1979, med i början rejäl punkig musik som senare blev mörkare under bandets 
nära tjugo spelningar fram till 1984. Medverkade på Rockslagets samlingsskiva 1981 med låtarna ”Kärle-
kens ögon” och ”Stockholm är full av vackra flickor”, och då hade Sammy ersatts av Clas. Splittrades runt 
1984. Medlemmar: Tomas ”Tummen” Pranell – bas, Sammy Nelson – sång, Thomas ”Linton” Lindqvist 
– gitarr, Mikael Lorentz – klaviatur, Johan ”Skogan” Martinsson – trummor och Clas Ronnebäck – sång.

Shubends CD Synergism. Foto från 
Discogs.com
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SIX-PACK BOOGIE

Rock- och bluesband bildat våren 1995 när Carl och Reinert letade efter några likasinnade att spela med. 
Influenserna hämtades ända från Robert Johnsons musik på 1930-talet, via Eric Clapton och Lynyrd Skyn-
yrd till Wilmer X. Carl spelade på det mesta: gitarr, banjo, munspel, flöjt och en del annat. Reinert lämnade 
över gitarrspelandet och ägnade sig helt åt att sjunga. Peter W anslöt med sin bas och trion började spela lite 
akustiskt på pubar i och omkring Karlshamn. Anders och Jonas kom med på gitarr och efter ett par sittningar 
på dåvarande Pub Birka i Karlshamn blev bandet komplett med en driven Peter S på trummor. Första spel-
ningen som Six-Pack Boogie ägde rum på stora scenen på dåvarande Birka i juni 1995. Därefter spelade 
bandet på bl.a. pubar, privata fester och MC-träffar. Något senare splittras bandet och numera spelar Reinert 
& Anders med Jan Stjärnhjelm Trio. Jonas A, & Peter W spelar med Five 4 Fun och Peter S med Faith. Med-
lemmar: Reinert Janzon - sång, Peter Westermark - bas, Peter Svensson - trummor, Anders Hjelm - gitarr, 
kör, Carl Andersson - gitarr, munspel, kör och Jonas Albinsson - gitarr, kör. Info från bandets Facebooksida.

SKAM

Bandet bildades 1977, i Österslättsskolans uppehållsrum, och var Karlshamns första genuina punkband. 
Drivande i bandet var Johan ”Lövhög” Lövberg som redan 1978 var över i London och kom hem med mas-
sor av bra musik och attityd. Skam spelade hellre än bra och under många konstellationer. Bandet fung-
erade enligt ”svängdörrsprincipen” där folk ständigt kom och gick under bandets levnadstid. ”Lövhög” blev 
många unga killar och tjejers inkörsport till punken. Bandet Skam repade i Österslättskolan och genomförde 
sin första konsert på en skoldans 1979. Kort därefter bytte bandet namn till Brigad 45 B (se Brigad 45 B). 
Medlemmar: Henrik ”Henkan” Persson – sång, Manfred ”Dårhus” Dornhäuser – gitarr, Jan-Erik ”Jan-Eve” 
Lindqvist – bas och Johan ”Löfhög” Löfberg – trummor. Diskografi: Singeln ”No dubs” (splitsingel med De 
Anhöriga) 1980 (Rockslaget ROSLA 2).
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Bandet Skam som senare blev Brigad 45 B. Foto från Henrik Persson. 

Skam vid spelning. Foto från Henrik Persson.
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SNORET RINNER

Bandet bildades i början av 1980-talet, var aktiva något/några år, lirade rock/punkrock, var aktiva i Rocksla-
get - genomförde en del lokala spelningar, och bestod av bl a Michael ”Micke Trasig” Mattson, Ove Ollon, 
Folke Förhud och Krabbe Snordadd. Info från bl a Facebook.

SNUFF MOVIE WATCHERS

Bandet bildades i slutet av 1980-talet ur askan 
av bandet Geist, Karlshamn/Bromölla, var 
verksamma några år, spelade garagerock, och 
bestod av Harri Kolari (gitarr, sång), Thomas 
Westerdal (gitarr, sång), Stefan Rausfäldt 
(trummor) och Niklas Olsson (bas). Man 
hade en hel del lokala spelningar och släppte 
inte mindre än (minst) fem kassettalbum med 
en mängd låtar (covers/eget låtmaterial): 
”Hi mom, we´re back!”, ”The return of mr 
Spock”, ”Hillbilly Metal”, ”The land of the 
giants” och ”Slavesex on speed”. Bandet 
släppte även en EP (kassett) 1989; ”Snuff 
Movie Watchers”, med sex spår/låtar och 
medverkade på samlingsplattan ”Swedish 
Exotica Volyme 2” 1989, med låten ”LSD”. 
När bandet splittrades, efter meningsskiljak-
tigheter om musiken, kom ex Harri att börja 
spela med gruppen Vampires Of Justice.
 
SOCIALFALLEN

Bandet bildades i mitten av 1980-talet och fick sitt namn på grund av att man repade vid socialkontorets 
”Gula huset”. Rockgruppen repade även på Rockgården, Gustavsborg, hade några spelningar med både 
covers och eget låtmaterial och spelade ca 1987 in en demokassett. Medlemmarna bestod av Kenny Winne-
toft (sång, gitarr), Jonas Svensson (gitarr), Lars Nilsson (bas), Henrik Fornander (gitarr) och Conny Ekdahl 
(trummor). Info ur Musikforums jubileumsbok.

Snoret Rinner. Foto från Facebook.

Snuff Movie Watchers ca 1990. Foto privat.
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SOCKER-CONNY

Bandet bildades 1989 av Eva Lundgren (gitarr, sång), Helena Enander (bas, sång) och Annica Broms (trum-
mor), repade på Musikforum, och första och enda spelningen ägde rum på Tjejrockgalan 1989. Socker-Con-
ny överlevde sommaren 1989 och man började spela eget låtmaterial. På hösten 1989 slogs bandet ihop med 
Domedagskören och blev Tåstens Harem. Info ur Musikforums jubileumsbok.

SOLID - SOLI GROOVE

Bandet bildades våren 1990, ett jazz-rock-fusion-band, som bestod av Anund George (keyboard), Gert Törn-
qvist (gitarr), Lars Brandström (bas), Tomas Samuelsson (trummor) och gitarristen Magnus Ölander. Bandet 
gjorde endast en spelning, på Vårrock 1990, men repade väldigt mycket. Info ur Musikforums jubileumsbok.

SOMETHING

Bandet bildades 1992, ett coverband som spelade All About Eve-låtar, och bestod av Åke Karlsson (trum-
mor), Mija Holmqvist (sång), Mikael Nygren (gitarr), Ulf Kronsell (bas), Magnus Ölander (gitarr), Maria 
Ditner (sång) och Ina Simonsen (sång). Gruppen lirade bl a på Musikforums sommarfest 1992, därefter 
genomfördes otaliga medlemsbyten och många repningar och bandet spelade på Sommarfesten även 1993. 
Den 19 maj 1994 försvann Mikel Nygren hastigt i en trafikolycka, varefter bandet splittrades. Diskografi: 
Låten ”Road to your soul” på Musikforums CD ”Återkomsten” 1992, låten ”Stay” 1992 (inspelad i PAMA-
studion), demokassett 1994 och låten ”Jag är en kvinna” på Musikforums CD ”Nu” 1994. Info ur Musikfo-
rums jubileumsbok.

SOMETHING LIKE THAT

Bandet bildades 1988, spelade mestadels klassiska rockcovers, och bestod av Mia Olsson (gitarr), Irene Pe-
tersson (sång), Pernilla Wickström (trummor), Anette Svensson (gitarr) och Johanna Bengtsson (bas). Irene 
ersattes senare av Nina Almqvist (sång), tidigare medlem var även Anna-Carin Andersson. Gruppen spelade 
på Tjejrock 1989, splittrades sedan ca 1990. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Gruppen Something. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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SONIC LOVE

Bandet bildades i maj 1986 som 
ett tremannaband, ur resterna av 
punkbandet Ingron Hutlös, spelade 
uteslutande eget låtmaterial och 
lirade gitarrbaserad rock. Medlem-
marna bestod av Jonas Petersson 
(bas), Janne Carlson (sång, gitarr), 
Mikael Väpnare (trummor) och efter 
några månader anslöt Magnus Fridh 
(sång, gitarr). Gruppen gjorde en hel 
del spelningar, 1987 ersatte Björn 
Palmberg Janne på gitarr och Peter 
Henriksson kom in på synth. Bandet 
bytte namn till Doktor Krall i sam-
band med Musikforums LP 1989, där man bidrog med låten ”Tusen år”. Bandet splittrades 1989. Diskografi: 
Flera demokassetter, bl a 1987, 1988 och en studioinspelning 1989. Magnus Fridh och Björn Palmberg, 
tillsammans med en tredje Karlshamnare, Lars Wirtén bildade därefter indiepopbandet Green efter flytt till 
Lund. Info ur Musikforums jubileumsbok samt Magnus Fridh.

SPEAKER

Bandet bildades 1995, lirar/lirade Indierock, ett Stockholmsbaserat band och består av Magnus Fridh (sång, 
gitarr), Björn Palmberg (gitarr), Marcus Svanberg (bas) och Urban Robertsson (trummor). Senare tillkom 
även Helen Widmark. Magnus och Björn hade tidigare varit med i flera olika Karlshamnsband. I slutet av 
1996 kom debut albumet ”Well! Come closer”. Singelspåret ”Who are you” blev en hit och skivbolaget Is-
land funderade ett tag på att lansera bandet i USA. Det är meriter som mer än väl räcker till en plats i Karls-
hamns kändisaristokrati. Gruppens andra album ”Trace my track” släpptes 2000 och man släppte även 5-6 st 
singlar/ep:n mellan åren 1996-2000.

Sonic Love. Foto ur Musikforums jubileumsbok.

Gruppen Speaker. Foto från singelomslag 1999.
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SPÄNN FLÄSKET

Bandet bildades i början av 1970-talet och 
bestod av Johnny Granström (sång, gitarr), 
Kjell Jakobsson (gitarr), Anders Dahlström 
(elbas) och Kentha Svensson (trummor). 
Bandet, spelade sina egna låtar, genom-
förde en hel del spelningar, lokalt och 
regionalt och bl a under hösten 1974 på 
ungdomsgårdarna i Karlshamn och Asa-
rum. Bandets största ”hits” var låten ”The 
Band”. Tilläggas kan att bandet spelade 
under en egen lite speciell men rolig logo 
(1974-), en bild av en typ sumobrottare 
med texten ”Spänn fläsket” ovan och tex-
ten ”In Life” under. Info från Kjell Jacobs-
son. Bandet kom sedan att ändra namn till 
Brandalarm (se Brandalarm), runt 1975, 
och 1977-1978 till Ocean (se Ocean). 1978 
spelade Ocean in en första egenfinansie-
rad singel och signerades därpå av SOS 
Records. Sättningen var då Johnny, Kjell 
och Kentha. Inför andra singeln anslöt sig 
sångaren och gitarristen Stig-Olov Svens-
son. Kjell och Kentha blev 1980 medlem-
mar i bandet Overdrive (se Overdrive). 
Bengt Johansson ersatte Kentha på trum-
mor och Ocean spelade in hårdrocks Lp:
n ”The But”. Johnny blev senare medlem i 
Interaction (se Interaction).

Spänn Fläskets logo. Bild från Kjell Jacobsson.

Spänn Fläsket och konsert i Karlshamn 1974. Foto från Kjell Jacobsson.
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STEPPING STONES

Rock/pop/punk. Bildades 1984 och var som mest aktiva under mitten av 80-talet, då man gjorde en mängd 
spelningar runt om i Blekinge. Spelade 1985 in EP:n ”Vilkens vittne?”, med låtarna ”Dödad”, ”Vilkens 
vittne”, ”Wanna grow up”, ”Banta”, ”Människan besegrar sig själv” och ”Elefantmannen”. Gruppen splittra-
des 1987. Medlemmar: Magnus Petersson – sång, Johan Lindqvist – bas, Magnus Fridh – gitarr och Tomas 
Samuelsson – trummor. Info ur Musikforums jubileumsbok.

STIGMATA
 
Bandet bildades runt 1999-2000, lirade melodisk 
metall/dödsmetall/hårdrock/gothic, och bestod av 
Roy Erlandson (bas), Johan Blomström (gitarr), 
Tobias Olsson (gitarr), Niklas Svensson (sång), 
Staffan Franzén (trummor), samt tidigare Christoffer 
Nilsson (trummor) och Annika Haptén (sång). Grup-
pen släppte två demo (kassett): ”Painreceiver” 2000 
(sex låtar/spår) och ”Tribute to chaos” 2002 (fem 
låtar/spår). 2002 hoppade Niklas av bandet, Martin 
Bergman kom in på sång och man bytte namn till 
Blinded Colony (en demo 2005 och två CD-album 
2003 och 2006), och senare 2010 till The Blinded 
(EP 2010).

Gruppen Stepping Stones ca 1985. Från vänster: Magnus Fridh, Magnus Petersson, Johan Lindqvist och 
Tomas Samuelsson. Foto från Magnus Fridh.

Gruppen Stigmata. Foto Metallyrica.
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STORBANDET

Se Dragonflies In Bloomers.

STORMBRINGER

Se Faith. 

STRAND

Bandet bildades ca 1973, var verksamma till runt 1977, spelade instrumental symfonirock (framförallt eget 
låtmaterial), och bestod av Mats Berg (bas), Stefan Mutvig (trummor), Mikael Svensson/Carlberg (klavia-
tur) och Martin Ljungström (gitarr). Runt 1975 tillkom Jonas Gustafsson på tvärflöjt och sång. Man repade 
en hel del, på Stadsteatern och i Österslättsskolans musiksal, och hade några lokala spelningar som t ex 
på Karlshamns Musikforums sommarfest i Rosengården 1975/1976 och regionala spelningar som t ex en 
spelning i Karlskrona tillsammans med bl a Gambettas Ballong. Tilläggas kan att Mutvig, efter att gruppen 
splittrats, fortsatte musikaliskt i grupper som Popgruppen Baccus, Division 54 A, poppunk, ABC 80 och 
Rum 237.

STRANGE BREW

Bandet bildades 1993, lirade rock och bestod av Jonas Albinsson (gitarr), Anders Hjelm (gitarr, sång), 
Patrick Andersson (trummor) och Peter Westermark (bas). Målsättningen var succé på stadens pubar och 
uteställen och samtidigt ha kul. I början repade man i kommunala lokaler, men blev ett Forumband 1994. 
Info ur Musikforums jubileumsbok. 

STRIP DOWN / DE ÖVERBLIVNA

Våren 1988 började Age Karlsson (trummor), Mikael Nygren (gitarr), Ulf Kronsell (bas) och Anders Fern-
lund (gitarr) lira rock tillsammans under namnet De Överblivna, som senare blev Strip Down. Efter en kort 
tid hoppade Anders av, ersattes av Magnus Ölander (gitarr), som kör tillkom Ingela och Anette Gustavsson 
samt Ingrid Wising och Jörgen Thuresson (gitarr) kom in istället för Mikael som dock kom tillbaka. Bandet 
splittrades sommaren 1989. Info ur Musikforums jubileumsbok.

STRUMPEBANDET

Bandet bildades på hösten 1981, ett barbershop-band, och gruppen hade några spelningar på Kulturforum 
och framträdde även på sommarfesten 1983. Medlemmarna bestod av Catharina Sternudd, Helena Wallqvist, 
Margareta Ollin och Kerstin Nilsson. I början ingick även Majlis Olsson och Boel Jönsson. Gruppen splittra-
des ca 1983.

STYRELSEBANDET

Detta var Musikforums styrelses ”band” som skulle framföra musik som avslutning på årsmötet. Medlem-
marna; Age Karlsson, Pergunnar Carlson, Klas Johansson, Ulf Nilsson, Ulf Kronsell, Lina Campbell, Mija 
Holmqvist, Petra Arrhenius och Martina Svanberg, träffades och misshandlade gamla hits några gånger. Info 
ur Musikforums jubileumsbok.

STÖRUNGSEXPERIMENTET

Rockgrupp verksam i början av 1980-talet och inom Rockslaget i Karlshamn, och bestod av Ola Holmberg, 
Mats Fagerström samt Jan Andersson. Man medverkade på Rockslagets trippel-LP 1981 (SOS recording/
Rockslaget, Blekinge Studio Asarum) med låten ”Den flyende dagen”.
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SVANTES SVÄNGGÄNG

Bandet bildades i januari 1989, pop-rock och uteslutande covers och gruppen hade en spelning i IFK-stugan 
1989. Medlemmarna bestod av Svante Selling (gitarr), Fredrik Fransson (bas), Klas Olsson (trummor), Hen-
rik Tausson (sång) och Kalle Nilsson (sång). Info ur Musikforums jubileumsbok.

SVEA SLAKTHUS

Punkband bildat hösten 1980, efter att först ha fixat en spelning en Rockslagskväll på Träffpukten i Karls-
hamn – fyra grabbar i högstadieåldern som tyckte det var roligt att spela musik utan att egentligen kunna. 
Lirade covers och egenskrivna låtar, om bl a värnplikt (”Allmän värnplikt”) och lag och ordning (”Tommy 
snut”). En minnesvärd spelning var som förband med gruppen Nyx Negativ till Freestyle. Splittrades 1982, 
efter medverkan på Rockslagets trippel-LP med låtarna ”Vår ruttna värld” och ”Allmän värnplikt”. Medlem-
mar: Niclas Sjöqvist – bas, Roger Andersson – sång, Patrick Bram – gitarr och Anders Elmgren – trummor.

SVEA SVIN /TRE ONDA MÄN

Punk/rock. Bandet bildades runt 1980-81, Bromölla/Karlshamn, av medlemmar från bl a banden 57 Kez och 
hårdrocksbandet Black Magic. Efter en tid hoppade Kent och Ulf av bandet och ersattes av Klas och Peter. 
Debutspelningen ägde rum på Ungdomsgården i Karlshamn i maj 1981. Efter detta hoppade Peter av, som 
fortsatte som en trio med inhopp av Leif. Bandet gav ut flera demos och medverkade på Rockslagets sam-
lingsplatta 1982 med låtarna ”Jag vill knulla med dej” och ”Vi klarar oss ändå”. Bandet gjorde ett femtiotal 
spelningar i södra Sverige, bytte namn i mitten av 1980-talet till Tre onda män och splittrades i slutet av 
1980-talet. Medlemmar: Harri Kolari – trummor, sång, Flemming Nielsen – bas, Kent Svensson – gitarr, Ulf 
Horst – sång, Klas Pettersson – gitarr, Peter Nilsson – gitarr och Leif Sandström – gitarr och sång.

T FOR TROUBLE

Bandet bildades 1991 av Magnus Ölander (gitarr), 
Mats Brandström (trummor) och Örjan Svensson (bas). 
Sångaren Lars Brandström anslöt sist, efter en rad sång-
are, varefter Örjan ersattes av Peter Eklöf och Mikael 
Nygren. Andra medlemar har t ex varit sångaren Joakim 
Nilsson samt Jörgen Erixon på keyboard. Bandet med-
verkade i Rock-SM 1993 och 1994 och hade en mängd 
andra större och mindre spelningar. Diskografi: låten 
”Hold on my soul” på Musikforums CD ”Återkomsten” 
1992 samt diverse demo 1993 och 1994. Info ur Musik-
forums jubileumsbok.

TENGEL

Pop/rock. Bildades 1985, Karlshamn/Asarum, haft ett 
tillfälligt permanent uppehåll sedan 1992 och flera upp-
sättningar medlemmar under årens lopp. Medverkade 
med låten ”Two minutes silence” på Musikforums LP 
1989. Medlemmar: Magnus ”Kalle” Johansson – sång, 
Jörgen Håkansson – gitarr, Håkan Håkansson – gitarr, 
Inge ”La Paloma” Andersson – bas, Rickard ”Bulan” 
Olsson – trummor, Tobbe ”Baloo” Nilsson – gitarr, 
Jimmy Svensson – orgel, Age Karlsson – trummor, 
Mats Brorsson – trummor och Patrick Stenholm – trum-
mor. Info ur Musikforums jubileumsbok.T for Trouble. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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THE AGRICULTURES

Bandet bildades 1989 med medlemmarna Annica Broms (trummor), Teresa Nyström (gitarr), Charlotta Nils-
son (keyboard) och Marie Arnemar (sång). Poprock, mestadels covers, med ett par uppträdanden, men grup-
pen splittrades sommaren 1990. Info ur Musikforums jubileumsbok.

THE BLUEBOTTLES

Bandet bildades 1987 bestående av Mija Holmqvist (sång), Klaudia Milisic (gitarr), Lena Thuresson (bas), 
Pia Bergkvist (trummor), Birgitta Friberg (synt) och bl a Kalle Månsson (mungiga). Gruppen avverkade ett 
tiotal spelningar, mestadel popcovers, 1988 ombildades bandet och fortsatte under namnet Remain In Light. 
Info ur Musikforums jubileumsbok.

THE BOPPING BLUES

Ett tremannaband som startade i januari 1994 som lirade pub-rock, mestadels covers, och genomförde en 
spelning. Gruppen bestod av Anders Johansson (gitarr, sång), Jens Kemgren (gitarr) och Jörgen Ingemans-
son (bas). Info ur Musikforums jubileumsbok.

THE BORED TEENAGERS

Bandet bildades ca 1990, Ebba Grön-inspirerade, och höll ett år och bandet utgjordes av Magnus Sjöberg 
(gitarr), Niklas Andersson (sång), Andreas Johnsson (gitarr), Mikael Millqvist (bas) och Bo Larsson (trum-
mor). Info ur Musikforums jubileumsbok.

THE CARBURETTORS

Ett Forumband som bildades 1994 och lirade nästan allt, framför allt hårdrock och mestadels covers, men 
splittrades redan samma år. Medlemmarna bestod av Magnus Neuman, Rikard Olsson, Jens Kemgren, Bü-
lent Solokof och Fredrik Olsson. Info ur Musikforums jubileumsbok.

THE GOD MAN

Bandet bildades ca 1992, existerade länge och lirade rock n roll. Spelade bl a 1993 på Jazzfestivalen i Kris-
tianstad och på Östersjöfestivalen, och har dessutom haft flera spelningar på Karlshamns inneställen. Bandet 
bestod av Stefan Mutvig (bas, sång), Bengt Nyberg (gitarr), Johan Löfberg (trummor) och Niklas Sjökvist 
(gitarr). Info ur Musikforums jubileumsbok.

Bandet Tengel. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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THE HEAVY JELLY BAND AND THE FRIENDLY POOH

Bandet bildades ca 1991-1992 ur spillrorna av Poundcake Queen och man repade både på Huset och i 
Sölvesborg. Musikstilen var klassisk rock, covers, och bandet bestod av Oskar Hallberg (bas, sång), Kalle 
Rydby (gitarr, sång), Anders Feldt (gitarr, sång) och Fredrik Dahl (trummor). Info ur Musikforums jubi-
leumsbok.

THE RUDE BOYS

The Rude Boys bildades våren 1979, 
var ett ska-band/reggae-rockband och 
spelade mestadels eget låtmaterial, 
repade bl a på Musikforum, och bestod 
av Per Svensson (keyboard), Anders 
Holmström (gitarr), Johan Billerhag 
(trummor), Per Berglund (bas), Håkan 
Bergdahl (sång), Håkan Karlsson (sång) 
och Lars ”Skunken” Håkansson (gitarr). 
Senare kom Sven Jonasson med på bas. 
Bandets första spelning var på Musikfo-
rums sommarfest, men många fler gigs 
blev det och sista på Rockslagsfestivalen 
1982. Bandet har spelat in några kassett-
demos och är med på rockslagets trippel 
LP från 1981, med låtarna ”Rastaland” 
och ”Bohmans barn”. Info från bl a Joa-
kim Jochen Ivarsson.

THE SAME / THE SHOES

Bandet bildades i april 1982 i Mörrum 
och bestod av Johan Henricsson (gitarr, 
sång), Jens Nilsson (gitarr, sång), Per 
Stenfelt (bas) och Jonas Turesson (trum-
mor). Bandet hette först The Shoes, och 
spelade på Mörrums gator som gatumu-
sikanter, men bytte först namn till Re-
miniscing och Anders Wendel kom med 
på gitarr, för att sedan slutligen bli The 
Same. 1983 gjorde bandet ett tjugotal 

spelningar, mestadels rockcovers, bl a på höstmarknaden i Karlshamn. 1984 lämnade Per och Anders bandet 
och först 1985 tillkom bassisten Jonas Petersson. Våren 1986 återförenades den ursprungliga gruppen och 
1987-89 blev en intensiv period med hundratals spelningar i södra Sverige. Bandet splittrades 1989, men 
lovat att spela orepeterat minst en gång per år. Trots flera övertalningsförsök har bandet vägrat att medverka 
på kassett eller vinyl... Info ur Musikforums jubileumsbok.

THE STAINS

Rockbandet The Stains bildades i slutet av 1970-talet, repade på lite olika platser i Karlshamn och fungerade 
tillsammans med band som Ocean, Interaction, m fl som förebilder för den nya unga musiken. Medlemmar: 
Michael Harrsjö – sång och gitarr, Mikael Johnson – sång och gitarr, Anders Mattsson – bas och Bengt Jo-
hansson – trummor. Diskografi: Singeln ”Gidding around” 1979 (Studio L G Sound), med låtarna ”Gidding 
around” och ”It´s all you can say”. Michael Harrsjö berättar 2017: Åren runt 78-82 I Karlshamn var otroligt 

Lars Håkansson i bandet The Rude Boys. Musikfest, Kastellet, 
Karlshamn, 1980-tal. Foto Sydöstran, Blekinge museums arkiv.
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spännande och förändrade och gjorde stort avtryck på mig 
och i mångas andras liv tror jag. Plötsligt började ”alla” 
spela i band och en stad som kanske hade 4-5 band hade 
plötsligt ett trettiotal tack vare att musikföreningen Rocksla-
get bildades under parollen ”alla kan spela” Punkmusiken 
inspirerade såklart många och var väl den överhängande 
musikstilen och som möjliggjorde och vågade oss ungdomar 
att spela och utrycka oss. Men även en del hårdrocksband, 
gitarrpopband, synthband etc. och det fina var att vi alla 
fanns under ett tak och alla hjälpte varandra. Kan inte min-
nas en enda gång då det fanns rivaliteter mellan banden. 
Med Khiwe Axelsson (som var ledstjärnan och en spindel 
i nätet och även den enda anställda tror jag i föreningen) 
byggdes Rockslaget till att bli en av Sveriges största musik-
föreningar/Rockfestival. Under 3-4 års tid fanns det en otro-
lig gemenskap och hängivenhet till musiken och föreningen. 
Som jag minns det så hängde man större delen av sin ledighet 

på ’Unkan, som var huset som rockslagföreningen fick hålla till i och där även de flesta banden repade. Här 
sköttes även all planering av festivaler, medlemstidningar, repscheman, möten m.m. Man levde som sagt för 
och med musiken. Själv spelade jag i flera olika Band; The Stains- gitarrpopband utan dist. ABC 80 - ett 
band som började som gitarrpop och slutade som ett mer mörkare new wave band. Avec L’amour - ett tre-
manna powerpopband och Roman Holiday som försökte låta lite som en blandning mellan U2 och U2.

THIN LIPZTICK

Bildat ca 1987-1988 av medlemmar från bl a det då nyligen splittrade hårdrocksbandet Faith från Karls-
hamn, som ett Thin Lizzy coverband, och bestod av Christer Nilsson (sång och gitarr), Peter Westermark 
(bas), Roger Johansson (gitarr), Mats Brorsson (gitarr) och Åke Karlsson (trummor). Bandet repade bl a i 
Mörrum, på Rockgården och i Lokstallarna, genomförde en hel del lokala och regionala spelningar, bl a på 
Sweden Rock, innan man splittrades runt 1999-2000. Bandet har sedan återförenats flera gånger, med olika 
konstellationer, och är idag halvaktivt. Mats Brorsson minns en spelning med bandet när en av förstärkarna 
plötsligt började brinna och det var den enda pyroteknik som använts under hans musikkarriär, med andra 
grupper som Hatchet, Eon, Tengel och Nobody´s Perfect. Info från bl a Mats Brorsson och Peter Wester-
mark.

The Stains på singelomslag 1979.

Thin Lipztick i Dublin på familjens och fanklubbens officiella firande av Phil Lynnotts 52-årsdag. Foto från 
Peter Westermark.
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THÖ MÅRRFARS

Bandet bildades 1994, lirande punkinfluerade covers, och bestod av Niklas Andersson (gitarr, sång), Henrik 
Mattsson (gitarr), Jimmy Svensson (bas) och Magnus Sjöberg (trummor). Bandet spelade bl a som förband 
till Köttgrottorna på Musikforum. Info ur Musikforums jubileumsbok. 

TNT / FLASH

Gruppen TNT bildades runt 1976, var verksamma till ca 1978 (bytte namn och några medlemmar och blev 
bandet Paradize), spelade rock/hårdrock, och bestod av Janne Stark (gitarr), Ola Persson (sång, bas), Jan 
Gummesson (trummor) och Per Thuresson (sång, gitarr). Man repade en hel del hemma hos gitarristen och 
basisten i Mörrum, hade några lokala spelningar och spelade bl a in en demo runt 1978. Tilläggas kan att 
bandet ursprungligen hette Flash (ca 1976), men bytte namn tidigt till TNT.

TRAPPER

Ett källarband från ca 1984, lirade eget låtmaterial och bestod av Bert-Ola Andersson (gitarr), Roger Karls-
son (klaviatur, synthbas), Bengt Johansson (trummor), Ulf Gryth (sång) och Magnus Lindestrand (ham-
mond). Bandet splittrades 1985. Diskografi: ett antal C90-demoband. Info ur Musikforums jubileumsbok.

TRIBEL BLOODSHED

Bildades under sommaren 1993, lirade tung rock, höll till i källaren på Huset och bestod av Robert Lindgren 
(bas), Sven Sundqvist (gitarr), Patrick Lindell (sång), Darek Cieplota (trummor) och William Distner (gi-
tarr). Info ur Musikforums jubileumsbok.

Gruppen TNT från Mörrum och premiärspelningen (runt 1976-1977) på Stenbackaskolan i 
Asarum. Foto från Janne Stark.
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TÅRSTENS HAREM

Bandet bildades 1989, mest som en rolig grej och med målsättningen ”hellre än bra...” och gruppen hette 
från början Socker-Conny (bl a spelning på Tjejrock 1989). Man lirade svensk rock/progg och deltog bl a 
på Musikforums LP 1989 med låten ”Kriget med mig själv”. Bandet bestod av Annica Broms (trummor), 
Eva Lundgren (gitarr, sång), Helena Enander (bas) och Maria Gustavsson (tamburin, kör). Bandet splittrades 
1991. Info ur Musikforums jubileumsbok.

UNDER COVER

Bildades 1990, ett projekt- och coverband som repade på Pilrummet på Gården, och bestod av Age Karlsson 
(trummor), Ulf Kronsell (bas), Roger Karlsson (keyboards), Jörgen Thuresson (gitarr) och Joakim Nilsson 
(sång). Genomförde en spelning 1990, med utökat antal i form av sångarna Jörgen Aspring och Björn Skra-
emstad samt Bengt Johansson (percussion). Bandet medverkade på Musikforums CD ”Då” 1994, med låten 
”Vigilante”. Info ur Musikforums jubileumsbok.

UNDERDOG

Bandet bildades 1993, med medlemmar från gruppen Backstage Queen: Peppe (gitarr), Loppan (trummor) 
och Macke (bas). Bandet lirade bl a på Rock-SM i Karlskrona och på Musikforums sommarfest 1994. Dis-
kografi: Demokassett 1994, låten ”Jason´s Neighbourhood” på Musikforums CD ”Nu” 1994. Info ur Musik-
forums jubileumsbok.

UNEXPERIENCE

Ett Jimi Hendrix-influerat band som existerade 1985-1986, med mestadels covers, och bestod av Robert 
Zetterqvist (gitarr), Lukas Sunesson (bas) och Mikael Väpnare (trummor). Bandet hade bl a spelningar på 
”Glädjetåget” i Karlshamn och Hultsfred. Info ur Musikforums jubileumsbok.

UNTER DEN LINDEN

Bandet bildades 1980, ur banden De Anhöriga och Brigad 45B. Var i början en trio med tydliga The Jam-
influenser och gjorde sin första spelning den 22 oktober 1980. Till albumet ”Att som/Unter den linden” 
tillkom Christer, som senare lämnade bandet och gitarristen Leif anslöt. Johan slutade också, ersattes av 

Under Cover. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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Joakim. Sista spelningen genomfördes på Tre Backar i Stockholm våren 1985, efter detta sprack bandet. 
Medlemmar: Björn Hansson - gitarr, sång, Ulf Nilsson - bas och sång, Johan ”Lövhög” Löfberg - trummor, 
Christer Seldewall - synth, fiol, Leif Ekman - gitarr och Joakim Ivarsson - trummor. Diskografi: Singlarna 
”Vända inåt/Ett landskap” 1982 och ”Motstånd i läder/Fat boys/Little boys” 1983, Albumen ”Att som/Unter 
den linden” 1982 och ”...Utom våra liv” 1984. medverkade på Lp:n ”Rockslaget” 1982 med låtarna ”Med-
vetandets gränser” och ”Hämningar”. 2005 återförenades bandet och har sedan dess gjort ett par spelningar, 
bland annat i Karlshamn och Malmö. Idag består bandet av Björn Hansson, Ulf Nilsson, Jochen Ivarsson, 
Peter Norberg och Mats Hapten, En ny singel spelades in under 2017.

Unter Den Linden live. Foto från Joakim Ivarsson.

Unter Den Linden, singel-, LP- och kassettomslag.
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VAMPIRES OF JUSTICE

Bandet bildades i slutet av 1980 – början av 1990-talet, Karlshamn/Bromölla, var verksamma några år, 
lirade rock, och bestod av Harri Kolari (bas), Thomas Westerdahl (sång), Martin Thulin (gitarr), Jens Enoks-
son (gitarr) och Stefan Rausfäldt (trummor). Bandet genomförde några spelningar, bl a som förband till 
besökande band inom regionen, spelade in tre demos, spelade in en splitsingeln 1990 med gruppen Loose 
och medverkade bl a på samlingsplattan ”Swedish Exotica Volyme 3” 1991 med låten ”Fucked Up”. Bandet 
splittrades senare och i samband med att de skulle vara förband åt gruppen 22-Pistepirkko i Kristianstad, när 
det inte fanns någon möjlighet att repa innan och bråk uppstod när hälften av bandet ändå ville genomföra 
spelningen... Tilläggas kan att Harri senare under 1990-talet kom att spela med Lundabandet Dipper, samt bl 
a i hårdrocksbandet Blastrock.  

VATICAN ROULETTE

Bildades omkring 1982, repade i scoutstugan i 
Mörrum, och hade under årens lopp flera spel-
ningar på Forum-arr. Musikstilen utgjordes 
av skramlig rock, mestadels eget låtmaterial. 
Gruppen bestod av Peter Norberg (gitarr, sång), 
Torbjörn Blomström (bas, gitarr, sång), Thomas 
Palm (trummor), Peter Assarsson (saxofon) och 
Björn Gustavsson (bas). Sista tiden innan bandet 
splittrades 1988 ingick även Honken Holmström 
(synt) i gruppen. Diskografi: Portainspelning ca 
1984, låten ”Svart på vitt” på Musikforums CD 
”Då” 1994. Info ur Musikforums jubileumsbok.

VEKERUMS BLUES BAND

Ett blues- och funkband från Karlshamn, har 
existerat sedan tidigt 1980-tal och i en hel del 
olika skepnader (tidigare bandmedlemmar bl a 
Lennart Jansson, Anund George, Mark Hedberg 

Gruppen Vampires of Justice ca 1991. Foto: privat

Vatican Roulette. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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och Kjelle Jakobsson) och man är fortfarande aktiva. Medlemmar: Ylva Fernlund – sång,  Anders Fernlund 
– gitarr, Jonas Ryberg – bas, Fredrik Strömberg – keyboards och Eijer Andersson – trummor.

VENI VIDI VICI

Se Rockorkestern.

WHEN MR ORDINARY

Bandet bildades hösten 1990, lirade rock och blandade både eget låtmaterial och covers. Bandet hade många 
spelningar i Karlshamnstrakten och bestod av Henrik Bergdahl (gitarr, sång), Ola Lindholm (bas, kör), Mat-
tias Olsson (gitarr) och Niklas Johansson (trummor). Gruppen splittrades runt Julen 1990. Info ur Musikfo-
rums jubileumsbok.

VISUAL EXISTENCE

Se Progress Of Decay.

VITALITY

Bandet bildades 1993 ur resterna av Doktor Dolittle med medlemmarna Bob Colliander (gitarr, sång) och 
Dennis Andersson (bas), vilka fick sällskap 1994 av trummisen Alexander Georgopulos och Jonas Söder-
holm (sång). Hösten 1994 ersattes Alexander av John Plahn. Bandet spelade både covers och eget låtmate-
rial, genomförde flera spelningar, och splittrades runt 1995. Diskografi: Låten ”Love rears it´s ugly head” på 
Musikforums CD ”Nu” 1994. Info ur Musikforums jubileumsbok.

WIZARDS OF UGLY THINGS

Bandet bildades tidigt 1986 och bestod av Zoltan Djember, Bengt Johansson, Roger Karlsson, Kristian 

Vekerums Blues Band (1990-tal). Foto privat.
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Karlsson och Niklas Jönsson. Medlemmarna hade tidigare medverkat i ett flertal lokala konstellationer, 
men nu lirade man hårdrock och allt låtmaterial skrevs själva. 1986-1987 repade gruppen flitigt i lokalen på 
Gården och gjorde 1987 en trelåtars demo i Studio MyTron. Bandet upplöstes dock på sommaren 1987. Info 
ur Musikforums jubileumsbok.

VON HINTEN

Bildades under senhösten 1983, var ett glamrock band, och bestod av Lars Håkansson, Anders Fernlund, An-
ders Holmström, Per Svensson, Mats Sandelius och Jörgen Gustavsson. Bandet splittrades 1984-1985, men 
hade innan dess gjort en hel del spelningar och en mini-turné. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Wizards of Ugly Things. Foto ur Musikforums jubileumsbok.

Von Hinten. Foto ur Musikforums jubileumsbok.
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VULTURE CAVALRY

Gruppen bildades 1999, var verksamma 
till runt 2003, lirade heavy metal/rock 
(mycket 70-tals inspirerad hårdrock), 
och bestod av Palle Flensby (bas), Jens 
Kemgren (sång, gitarr) och Christian 
Stenbäck (trummor). Chistian ersattes 
senare, runt 2002, av trummisen Jimmy 
Lexe. Jimmy hade ex tidigare spelat 
i band som Locomotive Breath och 
Unfaithful, Palle hade lirat i Hydrogen 
och Jens i bandet Danger (Sverige). Man 
repade en hel del och genomförde några 
lokala/regionala spelningar, samt hade 
något gig utomlands. Bandet släppte totalt tre demo (CD); ”Gone in the morning”(2000), ”Looks like invi-
sible” (2002) och ”White demo” (2003), samt fullängdsplattan ”Blackwing” (2003) på skivbolaget Sound-
port och med 11 st spår/låtar.

VÄNNER OCH BEKANTA

Bandet bildades 1982, repade på Gården och körde en del egna låtar (rock). Gruppen bestod av Håkan 
Quilisch (sång, gitarr), Bo Hansson (gitarr), Ronny Wallin (gitarr), Ola Appelqvist (bas) och Mats Grönblad 
(trummor). Bandet existerade tills omkring 1984. Info ur Musikforums jubileumsbok.

VÄPNARE LTD

Se Backflash. 

YELLOW SUNDAYS

Bandet bildades hösten 1993 av Martin Eriksson (trummor), Alexander Nilsson (gitarr, sång) och Mattias 
Ivarsson (bas). Senare tillkom Niklas Johansson på gitarr. Man lirade covers, alternativ pop. Info ur Musik-
forums jubileumsbok.

ZINK ZEROX

Bandet bildades hösten 1981 och bestod av Jörgen Gustavsson, Joakim Holmer och Mats Sandelius. Man 
spelade mestadels covers och debutspelningen skedde på Huset 1982 under Rock Power 82. Bandet spelade 
även på Rockslagsfestivalen i Parken samma år. Bandet splittrades 1982 i och med att några av medlem-
marna startat bandet Distance. Info ur Musikforums jubileumsbok.

ÄBBA STINAS HOBBYBAND

Bandet bildades 1987 och gruppen spelade mest co-
vers av bl a The Alarm, Half Man, Half Bisquit och 
Blondie. Medverkar på Musikforums LP 1989 med 
låten ”Time flies by”. När låten spelades in hade 
man endast hunnit repa tre timmar… Bandet existe-
rar i princip fortfarande eftersom man aldrig offici-
ellt upplösts. Medlemmar: Gertie Ericsson – sång, 
gitarr, Janet Ericsson – sång, trummor och Helen 
Vietor - bas. Info ur Musikforums jubileumsbok.

Gruppen Vulture Cavalry (1999-2003). Foto från Encyclopaedia 
Metallum.

Äbba Stinas Hobbyband 1989. Foto privat. 
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RONNEBY KOMMUN

AC/DC JAM

Bandet bildades runt 1994, ett cover-/tributeband (kanske Sveriges bästa?), med medlemmar från både 
Ronneby och Karlshamn, är fortfarande aktiva, och som bandnamnet antyder valde man helt och hållet sig 
åt det australiensiska hårdrockbandet AC/DC:s musik. Sedan 1994 har endast ett bandmedlemsbyte gjorts, 
Pelle Thuresson som ersatt Janne Fredrikson på basen. Bandmedlemmarna har tidigare spelat i band som 
Interaction (Karlshamn), Blue Jean Bluesband (Ronneby) och Bluesberry Hill (Ronneby). Ola sjunger ex i 
bluesbandet Bluesberry Hill från Ronneby (fortfarande aktiva med bl a spelningar 2016), där även tidigare 
medlemmen i bandet Janne ingick/ingår. Man har genomfört en mängd lokala/regionala spelningar under 
årens lopp, från t ex en spelning för tusentals personer i tyska Bremen 1994, på Sweden Rock minst 4 gånger 
(2001-), till gig över hela Blekinge/sydsverige under 2000-talet, en massa mellan bl a 2009-2016 (Kalmar, 
Kristianstad, Tidaholm, Östersjöfestivalen Karlshamn, Olofström-Holje-Sölvesborg-Ronneby-Karlskrona 
Hasslöfestivalen). Under 2017 kommer bandet att spela på Östersjöfestivalen i Karlshamn och på Hasslö-
festivalen i Karlskrona/Ronneby. Let there be rock! Medlemmar (även tidiga/tidigare): Ola Karlsson (sång), 
Jim Johnsson (gitarr), Pelle Aldsten (gitarr), Peter Påhlsson (trummor), Pelle Thuresson (bas) och Janne 
Fredriksson (bas). Info från bl a Facebook och diverse tidningsartiklar (BLT, Sydöstran).  

ALVARS ORKESTER

Gruppen bildades 1987 av tre ynglingar i årskurs 7 som bestämt sig för att göra industrimusik och begav sig 
ned i en källare med en bandspelare och en hammare... Detta blev gruppens förstå låt; ”Alvars Tortyrkam-
mare”. Från början bestod gruppen av Zwarre och Björn ”Birre” Isgren (samt Joachim Nordwall) och senare 
ombildades den till att bestå av Jan ”Zwarre” Svensson och Joachim, som under årens lopp genomfört väl-
digt många spelningar både i Sverige och utomlands, och man spelar experimentell industrisynth synthpop 
futurepop ”death ambient” power electronics blandat med analoga ljudexperiment. Sedan 1988 har gruppen 
släppt minst 12 st kassett- och vinyl/CD-album, med i genomsnitt 10 spår/låtar; Podoom, Sucking Zombie, 

AC/DC Jam. Sångaren Ola Karlsson. Foto från bandets Facebookgrupp.
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G77T70, Mr Logic, Nobody finds nothing, Woodtrip, 
Salem, Recycled, Pace/Dapper, Organic woodtrip, Inter-
ference och Profess, minst 6-7 st singlar/EP:n; Alvar gör 
hack, The alphabet fanatics, Reel session, Pocket trans-
mitter, Searching & moving och Kateter, samt medverkat 
på samlingsplattor/kassetter som bl a Apparaat, Psychic 
broadcasting system och 1993. Skivorna har släppts på 
skivbolag som Börfts Records, Biotope Art Organization, 
SPH, RRRecords, Knining Disk, UFO Mongo och Ash 
International. Ett stort ögonblick för gruppen inträffade 
redan 1989, när de blev inbjudna att medverka på en 
samlingskassett på det legendariska industribolaget Cold 
Meat Industry. Nämnas bör att gruppmedlemmarna under 
årens lopp även gett ut musik/skivor själva, samt produ-
cerat andras musik, mm. Av alla spelningar kan nämnas 
en miniturné 1993, med saxofonisten Bosse Johansson. I Karlshamn och på Kulturforum, en söndag, kom 
endast en åhörare (förutom en journalist och en fotograf), men gruppen genomförde ändå spelningen och 
hade t o m extranummer. Tidigare samma år hade gruppen varit sugna på att ha en releasefest men hade ing-
en ny skiva, så de gjorde en ensidig singel och genomförde festen där alla gäster fick en suspensoar på köpet 
att använda. Gruppen själva spelade naturligtvis på festen med endast suspensoarerna som klädesplagg...

BACK IN TIME

Back In Time, band med bl a Stefan ”Boppin Steve” Jonasson som senare blev känd i The Playtones och 
hans pappa Hep samt Mikael ”Kakan” Persson och Magnus Nordstrand..

BANAN

Bandet är föregångare till bandet Disruption (se Disruption), man lirade punk och punkig rock, var aktivt på 
musikföreningen Tallet i Bräkne-Hoby under mitten av 1990-talet, genomförde någon/några lokala spelning-
ar och bestod av bl a Daniel Sköld, Mike Carlsson, Jonathan Forssander, Mikael Lundqvist, Peter Ericsson 
och Johan Renvaktar. Info från Danne Carlson.

Jan och Joachim i gruppen Alvars Orkester. 
Foto privat.

Back In Time, ca 1990, 
med bl a Boppin Steve 
knäböjandes och hans 
farsa Hep längst till 
höger. Foto: Sydöstran, 
Blekinge museums arkiv.
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BARBRO

Band aktivt under 1970-talets mitt. Spelade 50-talsrock , Beatles (mycket Beatles) och lite hårdrock. Med-
lemmar Michael Eckernäs, Sonny Sandin, Tony Nilsson (Holmesson) och Tommy Håkansson. De hade blås 
med ett tag också bl.a Hans Ferm. Michael är lillebror till Sven-Åke Eckernäs som hade lirat i det kända 60-
talsbandet Checksounds. Info från Michael Eckernäs. 

BEATLEMANIA
 
Beatles i funktappning! Ett samarbete mellan Småland och Blekinge. Inspelningar gjordes runt 1990-1991 i 
en sommarstuga i Väbynäs, Ronneby kommun, med hjälp av en portabel 16 kanals studio. Medlemmar: gi-
tarr och körsång - Göran Larnö, Karlskrona, sång och keyboard - Johan Harding, Ronneby, bas och körsång 
- Åke Reinholtz, Växjö, trummor - Niclas Campagnol, Alvesta.

BELSEBUB

Bandet var verksamt runt 1994, från Ronneby/Listerby-Bräkne-Hoby, man lirade framför allt grunge, rock, 
och repade bl a på Musikföreningen Tallet i Bräkne-Hoby. Man genomförde en del lokala spelningar som ex 
på Musikföreningen Iskra i Ronneby och någon spelning i Karlskrona. Medlemmar: Danne Carlson (gitarr), 
Fredrik Björling (trummor), Mikael Karlsson (gitarr & sång), Robert Blomgren (gitarr) och Mattias Hultman 
(bas). Info från Danne Carlson.

BLACK OUT

Hårdrocksband aktivt under 1980-talet. Medlem-
mar Ola Karlsson, Per-Åke ”Burra” Ohlsson, Gert 
Svensson Anders Håkansson och Bengt Hölke. 
De spelade egna låtar och en del covers. Info från 
Peter Bowin.

BLACK KID & THE BLUESCATS

Bluesen blev populär i Ronneby i slutet av 1960-
talet. Black Kid & The Bluescats var ett av de 
få lokala banden i början på 70-talet som tog sig 
utanför replokalen. Gruppen repeterade i ett hus i 
Binga, någon halvmil utanför Ronneby. De spe-
lade ett fåtal gånger i hemstaden och i Karlshamn. 
Otte Borenberg, Håkan Johansson, Kjell Anders-
son och Pelle Karlsson var några profiler i ban-
det. Håkan Johansson blev professionell musiker 
i Stockholm och spelade keyboards med bland 
andra Rolf Wikströms Hjärtslag. Håkan är fortfarande aktiv musiker inom blues och jazz i Stockholm. Pelle 
och Kjell spelar fortfarande i olika bluesbaserade band i Blekinge. Otte Borenberg flyttade till Stockholm 
men kom tillbaka på 80-talet och formerade band, spelade mycket i Blekinge och gav ut en handfull egen-
händigt producerade skivor. Info från Bosse Johansson.

BLUE JEAN BLUESBAND

Bandet bildades i slutet av 1980-talet, man lirade blues (bluesgenren stod då högt på agendan i Ronneby) 
och framför allt eget låtmaterial. Kvartetten gjorde sin första spelning, runt 1990, i samband med ett öppet 
hus på fd Kjellmes Däck i Ronneby. En krögare såg dom spela, tyckte de lät bra och frågade om de ville 
spela på hans ställe. Sedan rullade det bara på. Man genomförde en hel del gig över hela Blekinge som ex 

Black Out 1984. Från vänster Ola Karlsson, Per-Åke 
”Burra” Ohlsson, Gert Svensson Anders Håkansson 
och Bengt Hölke. Foto Peter Bowin.
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i Ronneby på krogar som Piaff och Wienercaféet. Bandet splittrades 1994, men återförenades 2014 under 
nytt namn och med ny musik. Man kallade sig nu Full Rulle, och spelade poprock med influenser från Bryan 
Adams, Bruce Springsteen, Europe, m fl. Debutspelningen skedde den 5/12 2015 på Puls i Ronneby. Bandet 
Full Rulle medverkade 2015 i tv-programmet ”Boy Machine”, om ett gammalt pojkband som gör comeback. 
Tilläggas kan att två av medlemmarna; Peter och Pelle, idag även spelar i bandet AC/DC jam (se AC/DC 
jam). Medlemmar: Peter Påhlsson – trummor, Mattias Persson – keyboard, Joakim Garnborn – bas, sång och 
Pelle Aldsten – gitarr. Info från bl a tidningsartiklar (BLT, Sydöstran).

BLUE STEAM

Blue Steam var ett coverband med bland andra Håkan Erwing,

BLUESBERRY HILL

Bluesband som kör en del eget material. Bildat på 1980-talet av bland andra Per-Åke Olsson. Andra med-
lemmar bl.a. Ola Karlsson på sång. Fortfarande aktivt 2016.

CATCH MANIAC

Ett band aktivt på musikföreningen Tallet i Bräkne-Hoby under mitten av 1990-talet och bestod av bl a Lars 
Lindqvist (gitarr & sång) och Fredrik Björling (trummor). Man lirade grunge, rock, pop, och genomförde 
någon/några lokala spelningar.  Tilläggas kan att Lars Lindqvist senare grundade det hyllade och fortfarande 
aktiva bandet Billie the Vision & the Dancers. Info från bl a Danne Carlson.

CISSI OCH DEA

En framförallt a cappella grupp, från Ronneby/Bräkne-Hoby, som var verksam i slutet av 1980-talet – början 
av 1990-talet, framförde både eget låtmaterial och covers, och bestod av Cecilia Furlong samt Andrea ”Dea” 
Norberg. Gruppen vann länsfinalen i Musik Direkt 1989. Bägge de skönsjungande tjejerna blev senare pro-

fessionella musiker/sångerskor. Dea bl a körsånger-
ska i Melodifestivalen (bakom ex Charlotte Perel-
lis vinnarbidrag ”Take me to your heaven” 1999), 
körsångerska för Roxette och senare medverkan i 
Cirque Du Soleils Las Vegas-shower. Cecilia blev bl 
a dansbandsångerska i ex CC & Lee som medver-
kade i Dansbandskampen på TV, sångerska i bandet 
True Spirits, och har även t ex som soloartist släppt 
en country-skiva (”My way” 2004). Info från bl a 
diverse tidningsartiklar (BLT, Sydöstran).

C´EST LA VIE

Gruppen var verksam under 1980-talet, spelade 
pop/rockig pop och synthmusik, bestod av Carmen 
Stopar, Ulf ”Snuffe” Karlsson och Arne Eriksén och 
hade en del lokala och regionala spelningar. 

COVER IT / CHATEAU LAFITE

Bandet var verksamt på 1980-talet, spelade allt från 
hårdrock/rock till pop, och bestod av Patrick Hå-
kansson (trummor), Kenneth Svensson (gitarr, mun-
spel, sång), Anders Gustafsson (gitarr, sång), Claes 

C´est la vie. Från vänster: Ulf, Arne och Carmen. 
Foto Sydöstran, ur Blekinge museums arkiv.
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Rylander (bas) och Peter Bowin (hammondorgel, sång). Bandet älskade att spela musik tillsammans, mest 
covers, och ansåg att musiken ofta kom i bakgrunden till förmån för pengar och image. Man hade en hel 
del lokala och regionala spelningar. Vid ett tillfälle ringde man runt till olika fängelser i södra Sverige och 
frågade ifall man fick komma och spela. Det blev napp på fyra stycken anstalter; Kalmar, Växjö, Karlskrona 
och Ödevata, och spelningarna blev väldigt uppskattade, av både vakter, fångar och fängelseledningen, och 
kanske tack vare att internerna i slutet av varje konsert fick komma med och spela.  Tilläggas kan att bandet 
även spelade ett mer visbetonat låtmaterial, med en egen konstellation av medlemmar, bl a i lokala cafémil-
jöer, och hette då Chateau LaFite.

DE GESTHETIC / CRINAN

Synth/synth-pop. Bildades un-
der andra hälften av 1980-talet 
och består/bestod (?) av Chris-
tian Topac, som spelar/spelade 
experimentell synth-pop. 1989 
gav gruppen ut kassettalbumet 
”Idiosyncrazy” (Börft Records) 
tillsammans med gruppen Frak, 
med låtarna New generation, 
Strawinsky strikes again, Anest-
hetic och Raddel. Christian 
Topac, alias Crinan, har under 
årens lopp även spelat i grup-
per som Dadg, Jocri och Pher 
och gett ut mer musik (Deep 
House, House, Tech House) på 
Börft Records, Johannishus, 

som vinyl EP-singeln ”Rocka Lolito” 1998 med 4 spår/låtar och vinyl EP-singeln ”Bebopalola” 1998 med 4 
spår/låtar.

DE SMÅRUNKANDE HOLLÄNDARNA

Ett band aktivt på musikföreningen Tallet i Bräkne-Hoby under mitten av 1990-talet och bestod av bl a 
Anders Karlsson och Thor Lindqvist, samt flera andra ”lillebröder” till ex bandmedlemmar i banden Belse-
bub, Milliways och Soul Stripper. Man lirade rock och genomförde någon/några lokala spelningar. Info från 
Danne Carlson.

DELTA

Synthband. Aktiva omkring 1980-82. Medlemmar Jonta Andersson, Eskil Andersson och Ulf Finndahl. Info 
från Jonta: ”Lät som en blandning av New Order och DAF. Vi var bland de tidigaste syntbanden i landet. Vi 
blev erbjudna ett skivkontrakt i samma veva som vi slutande.”  

DOGGONE CRAZY / SKINNY JIM & THE WILDCATS

Bandet bildades runt 1995, hette ursprungligen Doggone Crazy och lirade/repade tung rock/rockabilly, och 
bestod av Magnus Olsson (sång, gitarr), Thomas Andreassen (kontrabas) och Stefan Jonasson (trummor). 
1996 tillkom Andreas Johansson på gitarr, bandet bytte namn till Skinny Jim & The Wildcats och är fortfa-
rande aktiva. Sedan 1996 har dock sättningen ändrats något, en till 2016 bl a ersättning på trummor och en 
på gitarr när bandmedlemmar lämnat. Runt 1996-1997 repade bandet, men genomförde även en hel del lo-
kala och regionala spelningar och man spelade även in (Joe Allen´s Studio) några covers av gruppen French-
man Orville Nash. 1997 släppte gruppen en EP/singel med fyra låtar (covers). 1997-1998 spelade man in 

Cover It från Ronneby. Foto ur tidningsklipp..
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både covers och egna låtar med Lars Strandheim på Tail Records och tre av bandets egna låtar hamnade på 
samlingsplattan ”Rough Tough Rockabilly Volyme 3” (Tail T-10-3) 1998. 2000 släppte gruppen sitt första 
album ”Hot Rod Machine” och 2005 sitt andra; ”Ain´t up to No Good”. Vid den här tiden och egentligen re-
dan kring 1998, genomförde gruppen egna turnéer i kombination med både lokala och regionala spelningar 
som t ex på restaurang Chaplin i Kallinge. Gruppen hade varit pionjärer för musikgenren i Ronneby, och lite 
av en plantskola, under 1990-talet och nämnas kan att bandets första trummis, Stefan Jonasson, började istäl-
let spela piano och drog senare igång The Playtones som blev ett riksband och gav ut flera skivor.

DISRUPTION

Bandet bildades 1999, var verksamt 
några år, lirade dödsmetall/metal, och 
bestod av Daniel Sköld (bas), Jonatan 
Forssander (trummor), Mikael Lundqvist 
(gitarr), Peter Ericsson (gitarr), Johan 
Renvaktar (sång), samt tidigare Mike 
Carlsson (gitarr), Peter Ek (gitarr) och 
Tom Persson (gitarr 1999-2001). Grup-
pen genomförde en hel del bl a lokala/
regionala spelningar, även gig utanför 
södra Sverige, och man gav ut tre/fyra 
demo; ”A soul full of hate” 1999, ”Bitch 
on the cross” 2000, ”Behind the trigger” 
(demosingel) 2001 och ”Promo/Disrup-
tion” 2003, ett CD-album 2005; ”Face 
the wall” med fjorton låtar/spår, ett live-
album 2003; ”Demolisher pack”, samt 
medverkade på samlingsskivan ”Hordes 
of darkness” 2003 med låten Behind 
The Trigger. Gruppen splittrades runt 2009 och medlemmar startar rockbandet Jack Daw. Tilläggas kan att 
bandet blev blåsta på all marknadsföring från det engelska skivbolaget som medverkade till att plattan ”Face 

Skinny Jim & The Wildcats. Foto privat.

Gruppen Disruption från Ronneby. Foto från Encyclopaedia 
Metallum.
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the wall” släpptes 2005. ”– Det var så konstigt. De satsade på oss, släppte en skiva och så ringer jag upp en 
engelsk snubbe på skivbolaget och han börjar snacka engelska med värsta cockneydialekten och jag fattade 
ingenting och slängde på luren och sedan hörde de aldrig av sig mer, säger Daniel Sköld. Disrupted var med 
andra ord inte redo för den stora världen. Lagom till 10-årsjubileumet splittrades bandet”. 
Källa: BLT 16 april 2011.

ELECTRA TOP RIDERS

Ursprungligen ett Växjöband, verksamt i slutet av 1980-talet, som lirade rock och bestod av Magnus Bir-
gesson (percussion, kör), Göran Larnö (gitarr, kör), Jerry Nilsson (sång, munspel) och Åke Reinholtz (bas, 
sång). Man släppte bl a en LP-skiva 1988 (Studio Speldos) med 10 st spår/låtar som ex ”Bad Woman”, Mid-
night may” och ”Lizzard king”. Utgiven i 1000 exemplar på svart samt transparent vinyl. Bandet splittrades 
men återuppstod runt 1992 med två blekingar, ett samarbete mellan Blekinge och Småland, man lirade fort-
farande rock och spelade ex 1992 in en demo (i en sommarstuga i Väbynäs, Ronneby kommun, med hjälp 
av en portabel 16 kanals studio) med tre spår/låtar: ”Waiting for the dawn”, ”Hard for me” och ”None of the 
above”. Bandet var sedan verksamt något/några år och genomförde en del lokala/regionala spelningar etc. 
Info från bl a Göran Larnö. Medlemmar: (Blekinge-versionen av bandet), gitarr - Göran Larnö, Karlskrona, 
sång och keyboard - Johan Harding, Ronneby, bas - Åke Reinholtz, Växjö och trummor - Niclas Campagnol, 
Alvesta.

FLASH 99

Bandet var verksamt under 1980-talet, spelade synthpop, och genomförde en hel del lokala och regionala 
spelningar, och bestod av Pim Pauline Overgaard, Ola Andreason, Arne Eriksen, Magnus Abrahamsson, Pe-
ter Svensson, Jonta Andersson och Majvi Svensson. 1984 spelade man in singeln ”Take Me Tonight” (Hum-
lan Recording Studio), med även låten ”Looking For Your Love”. Bandet gjorde även fler inspelningar, som 
bl a låten ”Black Ship”. 

Flash 99. Foto Bengt Gustafsson.
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FLIGHT CASES

I skarven 1970-1980-tal startade föreningen Ronnebyrock. Vid den tidpunkten fanns det ganska många band 
i Ronneby/Kallinge och hårdrocken dominerade bland stadens rockband. Galor med flera band arrangerades 
bl a på Brunnskvittret, RON och Villa Gymnastiken. Ur detta musikliv bildades Ronneby/Kallinge-bandet 
Flight Cases, som lirad rock och bestod av Per Åke ”Burra” Ohlsson (keyboards), Magnus Lind (bas), Jack 
Johansen (gitarr), Stefan Johansson (gitarr, sång) och Mats Söderbom (trummor). Bandet repade en hel del, 
bl a på Södermarksvägen i Kallinge, och genomförde en del lokala/regionala spelningar som ex 1981 på Ron 
den 22/2, Cafeteatern den 15/3, på Folketshus i Ronneby den 9/6 och i Karlshamn (Rockslaget) den 20/3.

FOIST

Bandet bildades i början av 1990-talet, var verksamt några år, lirade 
hardcore rock/rock, och bestod av Tobbe (gitarr), David (trummor), Jonas 
(sång/throat), Marcus (gitarr) och Filip (bas). Bandet hade en hel del 
lokala och regionala spelningar, bla även en konsert i Kristianstad 1997, 
spelade in en demokassett 1996 (Hitrec, Ronneby) med 8 st spår/låtar, 
medverkade på samlingsplattan ”Penalty” (en hardcore/punk CD) 1996, 
med låtarna I want to smash your stupid face och 71 sec. Education och 
medverkade även på samlingsplattan ”No Fate Volume 2” 1996, med 
låten You did fine.

FRAK

Bildades runt 1987, spelar experimentell techno/experimentell industri-
synth, synthpop, futurepop, /”death ambient”/power electronics blan-
dat med analoga ljudexperiment (en känsla av total anarki...), består av 
Jan ”Zwarre” Svensson, Björn ”Birre” Isgren och Johan Sturesson och gruppen har genomfört oräkneliga 
spelningar både i Sverige och utomlands. Ett av gruppens kännetecken var/är deras live-utstyrsel av folie 

Flight Cases kring 1980-1981. Foto: Peter Bowin.

Foist från demokassett 1996.
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(hatt- och ansiktsmask) och gröna  labbrockar. En legendarisk grupp som sedan 1987 har släppt minst 30 st 
kassett- och vinyl/CD-album, med i genomsnitt 10 spår/låtar; Raggarslakt, Black Dead, Ljudförsök, Medkol, 
Idiosyncrazy, G77T70, It was better in our dusty place, Tempo hits, Lovely fly, Examiner, Elektro standard, 
Alice in acidland, Budget dancing, Hard friends, Jönsadans, Hello nova, Erase, m fl, 23-24 st singlar /EP:
n, medverkat på flera samlingsplattor/kassetter, gjort och medverkar på flera DJ mixar, mm. Skivorna har 
släppts på skivbolag som Börfts Records, Dark Entries, Lux Rec, Kontra-musik, Tsar, Psychic Malmö, Be-
niffer Editions, Draft, o s v. Skivorna/musiken har oftast mottagits väl av recensenter m fl och sett i genom-
snitt brukar dem få höga betyg. Gruppmedlemmarna har även under årens lopp gjort och gett ut solo mu-
sik/skivor, samt producerat andras musik, mm. Swerre, Frak och skivbolaget Börfts Records är ett så viktigt 
inslag i modern svensk musikhistoria att det borde skrivas en bok om deras kulturella insatser. Frak, de folie-
maskerade elektrolegenderna, kommer sannolikt att fortfarande vara aktiva år 2050. Maskerna har varit ett 
inslag sedan bandets allra första spelning 1988, när gruppen inte ville bli igenkända p g a att musiken var så 
pass annorlunda. Folk fick ändå redo på vilka de var, men på den tiden var medlemmarna unga och snabba...

FULL RULLE

Se Blue Jean Bluesband.

GRÖNLANDSBRUTTAN

Ett enbandsband bestående av Jan ”Zwarre” Svensson (bakom bägge personerna B Svensson och J Svens-
son som upphovsmän till låten ”Häxans otäcka dröm” - se nedan), verksamt kring 1990-1991 i Johannishus, 
Ronneby, och spelade EBM/electronic/industri- och synth-pop. Bandet medverkade 1991 på synth-sam-
lings LP:n Faces And Images (samlingsvinyl, 10 band), med låten ”Häxans otäcka dröm”. Tilläggas kan att 
Zwarre parallellt arbetade i/med bl a grupperna Alvars Orkester (Se Alvars Orkester) och Frak (se Frak).

Gruppen Frak (2000-tal). Foto privat.
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HAGA 5

Bildades i början av 1970-talet, var verksamma under 1970-talet, spelade rockig pop- och dansmusik, och 
bestod av Eva Pettersson (sång), Marie Johansson (elbas), Gerd Nilsson (gitarr), Sonny Sandin (gitarr, 
keyboard) och Lasse Andersson (trummor). Före Lasse hade Kenneth Martinsson spelat trummor och Eva 
avlöstes senare av Anne-Li. Bandet, repade mycket, genomförde mängder med lokala och regionala spel-
ningar och spelade bl a ofta på Hotell Linden i Emmaboda, Statt i Kristianstad, Forsaker i Degeberga och i 
Åhus Folkets park. I promotionssyfte gjorde bandet runt 1975 en inspelning av eget låtmaterial i en studio 
någonstans utanför Kristianstad, där alla i bandet fick med sig minst var sitt kassettband. Info från Lasse 
Fagerberg.

HIGH VOLTAGE

I skarven mellan 1970- och 1980-tal star-
tade föreningen Ronnebyrock. Vid den 
tidpunkten fanns det ganska många band i 
Ronneby/Kallinge och hårdrocken domi-
nerade bland stadens rockband. Galor med 
flera band arrangerades bl a på Brunnskvitt-
ret, RON och Villa Gymnastiken. Ur detta 
musikliv bildades Kallinge/Ronnebybandet 
High Voltage, som lirade rock/hårdrock och 
bestod av Gernot Iversen (sång), Tony Kelc 
(gitarr), Anders Blomdahl (gitarr), Göran 
Welin (bas) och Affe Markezic Trummor). 
Andra som spelat i bandet, under en kortare 
eller längre period, är Janne Fredriksson 
(bas) och Paul Gustavsson (trummor). Bandet repade en hel del, genomförde flera lokala och regionala spel-
ningar, släppte 1983 en kassettdemo med tre låtar; ”Deliver us from evil”, ”Danger” och ”Feel my love” och 
medverkade bl a 1986 på samlingsplattan ”The Metal Collection Volume 1” med låten ”End of time”. Vid 

Gruppen Haga 5 (1970-tal). Foto privat.

High Voltage. Foto Peter Bowin. 
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den här tiden hade bandet redan splittrats, och flera av medlemmarna kom att spela med Blekingeband som 
Overheat, Mercy och Turbo. Tilläggas kan att bandet var speciellt aktivt kring 1980-1981, med ex spelningar 
på lokala Cafeteaten, Snäckebacksskolan, Ron och Rockcafeet. Info från bl a Peter Bowin. Tony Kelc var 
senare med i eurodiscogruppen Vienna. 

HIGHWAY

I skarven 1970-1980-tal startade föreningen Ronnebyrock. Vid den tidpunkten fanns det ganska många band 
i Ronneby/Kallinge och hårdrocken dominerade bland stadens rockband. Galor med flera band arrangerades 
bl a på Brunnskvittret, RON och Villa Gymnastiken. Ur detta musikliv bildades Ronnebybandet Highway 
som lirade rock och bestod av Peter Modliba (trummor), Stefan Andreasson (bas, sång), Marie Hultqvist 
(sång), Mats Johansson (gitarr, sång) och Per Håkansson (gitarr). Bandet repade en del, bl a på Norra 
Brunnsvägen/Sveavägen i Ronneby, genomförde en del lokala/regionala spelningar, som ex 1981 på Cafe-
teatern den 9/3, Ron den 12/4 och 11/5 och på Folketshus i Ronneby den 4/6.

HOBO BLUESBAND

Bandet bildades i början av 1990-talet (ev något tidigare), 
var verksamt till början av 2000-talet, spelade soul och blues 
med influenser från bl a Stevie Ray Vaughn m fl, och bestod 
av framför allt Christian Karlsson (bas) och Johan Toll (sång, 
gitarr). Några trummisar har kommit och gått i bandet och på 
skivan ”Greatest hits yet” (2000) spelar t ex Christian Le-
nemark trummor. Bandet repade en hel del, hade lokala och 
regionala spelningar som bl a på Eringsboda bluesfestival 
1998 och som förband till Omar & the Howlers i Karlskrona 
2000. Gruppen gav 2000 ut skivan ”Greatest hits yet” med 5 st 
spår/låtar; Nothing but the blues, life feels good, Magic heart, 
My candy cane och Dead man blues, som spelades in på Radio 
Blekinge. Info från http://johantoll.com/index.html

Highway. Foto Peter Bowin.

Hobo Blues Band. CD-omslag.
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Bandet HOG. Foto Thorbjörn Frennesson.
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HOG

Bandet bildades 1977 som ett punkband; The Drag (se The Drag), Blekinges första bidrag till den svenska 
punkscenens historia och uppträde bl a hösten 1977 i Ronnebys Folkets Hus. Den nyktra publiken blev vett-
skrämda. Bandet existerade i ungefär ett halvårs tid, blev sedan en trio och bytte namn till Hog. Hog repade 
i Backaryd, där en av medlemmarna bodde, genomförde flera konserter och gav ut två egenproducerade LP-
skivor (bl a LP:n ”Off the record” 1980). Hog spelade mycket i Blekinge och hade som främsta merit en för-
bandsspelning till Elvis Costello & The Attractions i Karlshamn. Folkets hus, Reginialokalen i Backaryd och 
Rockgården i Karlshamn var bl a andra spelställen där HOG avfyrade sin egensinniga blandning av punk, 
pop och lite psykedelisk musik. Bandet splittrades 1981, men hann t ex under 1981 att spela på Ron den 
22/2, på Rockcafeet den 22/3, på Ronneby Folkets hus den 19/4 och på Rockcafeet den 21/5. Info från bl a 
Bosse Johansson och Peter Bowin. Medlemmar: Hasse Kjellsson – bas och gitarr, Olle Månsson – trummor 
och Gusse Lanér – gitarr, orgel, munspel och sång. Diskografi: LP:n ”A shot of a lot” 1979 (Däcka Records, 
Tubbarp studio) och LP:n “Off the record” 1980 (Däcka Records, JB studio).

KABYL

I skarven 1970-1980-tal startade föreningen Ronnebyrock. Vid den tidpunkten fanns det ganska många band 
i Ronneby/Kallinge och hårdrocken dominerade bland stadens rockband. Galor med flera band arrangerades 
bl a på Brunnskvittret, RON och Villa Gymnastiken. Ur detta musikliv bildades Ronnebybandet Kabyl, som 
lirade rock/hårdrock, och bestod av Ola Andreasson (gitarr, sång), Fredrik Grenstad (sång), Gert Nilsson (gi-
tarr), Morena Miletic (bas) och Sandro Miletic (trummor). Bandet repade en hel del, på bl a Biblioteket, och 
genomförde en del lokala/regionala spelningar som ex på Ron i Ronneby 1981, på Piraten i Karlskrona den 
4/3 1981, på Rockcafeet i Ronneby 1981 och på Folkets hus i Ronneby den 4/5 1981. Info från Peter Bowin.

Kabyl live i Ronneby 1981. Foto Peter Bowin.
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KEYSTONE

Bandet bildades runt 1980 i Ronneby, var 
verksamt några år på 1980-talet, lirade 
hårdrock och genomförde flera lokala och 
regionala spelningar, samt en del konser-
ter i bl a Småland. Medlemmar: Stefan 
Johansson – sång, gitarr, Johan Hollstrom 
– gitarr, Mats Söderbom – trummor, Ro-
ger Karlsson – gitarr och Magnus Magge 
Lindh – bas. Diskografi: EP:n ”The 
Robber” 1982 (inspelade i Starec Studio, 
Växjö, i januari 1981), med låtarna ”The 
Robber”, ”Burnflame”, ”Chicago” och 
”Boostramper”

KONTRAST-U

Runt 1980 bildades punkbandet Kon-
trast-U av ett gäng gymnasiekillar; Micke 
Fasth (gitarr, sång), Joakim Bowin (trum-
mor), Per ”Lillis” Rosander (bas, sång) 
och Bengt Johansson (gitarr, sång). Ban-
det repade en hel del (Södermarksvägen 
i Kallinge), åkte ofta till bl a föreningen 
Rockslaget i Karlshamn för att lyssna på 

andra band, var verksamma några/något år och genomförde några lokala spelningar som ex på Ron den 22/2 
1981, på Rockcafeet vid två tillfällen på våren 1981 och på Ronneby Folkets hus den 19/11 1981. Tilläggas 
kan att Per Rosander senare bildade rockbandet Dolkows i Malmö, som gav ut några skivor och hade vissa 
framgångar (bandet utsågs bl a till årets nykomlingar av tidningen Slitz 1988). Info av Bosse Johansson och 
Peter Bowin.

Keystone. Foto privat.

Kontrast-U live i Ronneby i början av 1980-talet. Foto: Peter Bowin.
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LANDSLADE

Landslade var ett hårdrocksband från Kal-
linge/Ronneby i slutet av 1980-talet och bestod 
av Roger Wallin (sång), Åke Pettersson (gitarr, 
kör), Marcus Mayer (gitarr, kör), Hempa Pir-
tijärvi (trummor, kör) och Ulf Svensson (bas). 
Man släppte 1988 en kassettdemo med två 
låtar; ”Heartbreaker” och ”Lonely Dream”.

MARBLE ARCH

Bandet bildades i slutet av 1990-talet, var verk-
samt något/några år och bestod av bl a Jonas 
Martinsson och Daniel Johansson. Man var ett 
indiepopband och lirade trallvänlig britpop. 
Bandet spelade ex live år 2000 på Uterock i 
Bräkne-Hoby. Samma år åkte man till Jäms-
hög och spelade in en sexlåtarsdemo, med bl a 
låtarna ”Pinballs” och ”Shes so fine”. Tilläg-
gas kan att Jonas Martinsson senare på 2000-
talet kom att spela med det välomskrivna och 
etablerade(i och utanför Sverige) electrobandet 

Me The Tiger, samt genomförde diverse soloprojekt som dödsmetallbandet Necrosavant. Info från tidnings-
artiklar (BLT, Sydöstran).

MAYDAY
 
Bandet var verksamt något/några år runt 1980-talet, repade en hel del (Rödabergstigen i Ronneby) och 
genomförde några lokala/regionala spelningar som ex på Rockcafeet den 22/3 1981, på Snäckebacksskolan 
den 3/4 1981, på Ron den 12/4 1981 och i Nättraby den 3/6 1981. Fick en replokal av kommunen, på Pers-
borgsskolan. Info från Peter Bowin och Lasse Christensson. Bandet döpte senare om sig till Zir Lady, se mer 
info där.

Gruppen Landslade vid ett gig i Ronneby 1988. Från vän-
ster till höger: Hempa, Marcus, Uffe, Åke och Roger på 
knä. Foto från Swedish HARD N`Heavy Encyclopedia.

Mayday med Isak Juliussen gitarr, Conny Jansson trummor, Kent Bengtsson 
gitarr och Lars-Magnus Christensson bas. Foto från Jan Rume. 
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MIDDLE OF THE HEART

Bandet bildades under 1980-talets första hälft, var verksamt några år, spelade rock, jazz och framför allt 
blues (covers men även eget låtmaterial), och bestod av Anders Gustasson, Peter Bowin, Claes Rylander, 
Kennet Svensson, Patrick Håkansson och Stefan Johannesson. Man genomförde en hel del lokala och regio-
nala spelningar, bl a på diverse bluesfestivaler. 

MILLIWAYS

Bandet bildades på hösten 1995 och var aktivt till ca 1998, från  Ronneby/Listerby-Bräkne-Hoby. Man lirade 
rockig grunge, repade på bl a Musikföreningen Tallet i Bräkne-Hoby, och bestod av Danne Carlson (gitarr 
& sång), Mikael Karlsson (gitarr & sång), Anders F (trummor) och Daniel Osbjerg (bas). Runt 1997 ersatte 
Joakim Geilert Danne på gitarr. Man genomförde en mängd lokala och regionala spelningar och skulle vid 
ett tillfälle ha spelat förband till Kent, men Kent dök aldrig upp. Avslutningsspelningen skedde egentligen 
runt 1998, men år 2000 körde bandet upp till Piteå för att medverka vid en bandgala för osignerade band. 
Bandet förblev osignerade av ett skivbolag. Man hade dessförinnan (1997-1998) släppt en demo-kassett, 
inspelad på Tallet med Lars Lindqvist. Info från Danne Carlson.

MOISTER

Coverband aktivt på 1990-talet. De spelade låtar av bl.a. Black Sabbath, Sonic Youth och Nirvana. Medlem-
mar Mikael Thenor, Christian Cederholm, Martin Persson och Linus Sjödin. Bandet repade i Kallinge och 
spelade bl.a. på Uterock i Bräkne-Hoby. Info från Mikael Thenor och Pär Jonasson.

MR BRAINDEAD AND THE COCONUTS / MR BRAINLESS BAND

Ett Ronneby baserat band som spelade rock/pop, covers, under och i slutet av 1980-talet. Annika kom med 
när Eija slutade, samtidigt kom Tomas Johansson med på sax. Bandet gick även under namnet Mr Brainless 
band på slutet av 1980-talet, med då även Johan Danielsson på gitarr. Info från Per-Åke Olsson, Patrick Hå-
kansson och Johan Danielsson. Medlemmar: Per-Åke Olsson – keyboard, Kenneth Svensson – gitarr, Patrick 
Håkansson – trummor, Joakim Andersson – bas, Lotta Thoraldsson – sång, Olof Gustavsson – gitarr, Eija 
Huotari – sång, Tomas Johansson – sax och Johan Danielsson - gitarr.

Middle Of The Heart inför en jazz- och bluesfestival 1987. Från vänster Patrik Håkansson, Anders Gustavs-
son, Peter Bowin, Kenneth Svensson och Claes Rylander. Foto från Peter Bowin.
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NIGHTCALLS

Ett blues- och coverband i Ronneby från mitten av 1990-talet fram till början av 2000-talet. Gruppen lirade 
mycket runt omkring i Blekinge, som ex på krogar och fester. Man spelade in en egenhändigt producerad 
CD med bluescovers. Hjärtat fanns hos bluesen, men för att få spela mer hade bandet parallellt en coverre-
pertoar. Bandet bestod a Mikael ”Kakan” Persson (sång, gitarr), Fredrik Forsell (bas, sång), Pelle Karlsson 
(gitarr), Håkan Erwing (trummor) och Bosse Johansson (tenorsax, munspel). Info från Bosse Johansson.

OTTE BORENBERG / BLACKES / TWICE AS BLUE ORCHESTRA

Otte Borenberg växte upp i Möljeryd/Kallinge och fick tidigt ett intresse för musik och speciellt blues. I Sve-
rige har Otte spelat i flera bandkonstellationer och gett ut ett antal skivor. Han spelade bas i ett Kallingeband 
redan 1964; Blackes. Därefter, på 1960-talet, flyttade 
Otte utomlands och brukade ex jamma på klubbar 
med olika artister. Han hamnade t ex i USA under 
en period på 1960-talet och jammade bl a med Jimi 
Hendrix. Otte har även varit gift med Hendrix exfru. 
Han kom tillbaka till Sverige och Blekinge i början 
av 1970-talet och spelade bl a i bandet Black Kid & 
The Bluescats (se Black Kid & The Bluescats). Otte 
flyttade sedan till Stockholm, lirade i ett antal band 
och kom åter tillbaka till Blekinge i början av 1990-
talet. På 1990-talet hette ett av Ottes (blues-) band 
Twice As Blue Orchestra, bestod av ex Otte och 
Bernt Overmark, som 1995 släppte CD-albumet As 
Blue As You (EDMP) med 16 st spår/låtar. Otte spe-
lade även in en platta redan runt 1992-1993, men p g 
a strul från skivbolagets sida släpptes den först 2002; 
”Golden Boy”, med 14 st spår/låtar. Andra musiker 
som medverkade på skivan var Göran Mattisson 
(bas), Kjell Andersson (gitarr) och Patrick Andersson 
(trummor). 2004 medverkade Otte på Henrik Venants 
CD-skiva ”Zinedine” (Heartwork Records). Tilläggas 
kan att bluesgitarristen och sångarens liv även blivit 

Gruppen Mr Braindead and the coconuts/Mr brainless band på Karön, Ron-
neby, 1989. Foto Sydöstran, ur Bleinge museums arkiv. 

Twice As Blue Orchestra, skivomslag 1995 med Otte 
Borenberg och Bernt Overmark.
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dokumentärfilm då frilandsfilmaren P A Rudelius följde Otte under åren 1997-2001 (I Blekinge och doku-
mentären, 30 min, sändes i SVT 2003). Otte gick bort 2003.

PERFECT REMEDIES

Ett band med flera olika namn som var aktivt på musikföreningen Tallet i Bräkne-Hoby under 1990-talet och 
bestod av bl a Fredrik Björling (trummor), Tobias Wennersson (gitarr, trummor, sång) och Torbjörn Svens-
son (bas). Man lirade rock och genomförde någon/några lokala spelningar. Info från Danne Carlson.

PLASMA ELECTRONICS

Synthpopband med Eddie ”Messiah” Marcolin, Hasse Dahlgren, Arne Persson och Peter Modliba. 
Tunga texter av Messiah. Info från Jonta Andersson.

PREMIUM BLUES BAND

Bandet bildades i början av 1980-talet, var verksamt några år, spelade soul och blues med influenser från 
Stevie Ray Vauhn m fl, och bestod bl a av Johan Toll som spelade bas. Bandet repade en hel del, hade svårt 
att få spelningar mitt under glamrockseran, men spelade ex 1984 i Bräkne-Hoby för ca 1500 personer i 
samband med ett disco som arrangerades av 5-dagars. Bandet gav inte ut någon skiva eller dylikt men blev 
inspelade av Radio Blekinge på en av bandets spelningar i Kallinge på en rock- och bluesgala (runt 1985). 
Tilläggas kan att Johan kom att fortsätta med musiken och bluesen, i senare band som ex Hobo Bluesband 
och Farbror Tolls orkester.

PRIMALSKRIKETS VÄNNER

Bandet var verksamt i början av 1980-talet, lirade jazzig-reggae pop/rock; både covers och eget låtmaterial, 
och bestod ibland av upp till elva stycken medlemmar som bl a Hans Ferm och Tony Nilson på sång. Man li-
rade till exempel i Ronneby på Ron den 22/2 1981 och på Rockcafeet den 11/5 1981. Man medverkade även 
i Radio Blekinges rocktävling ”Rock82” 1982 (Ronneby), med låten ”Is it you”. Vann gjorde dock Opus Est 
från Jämjö. 

Primalskrikets Vänner. Foto Thorbjörn Frennesson.
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PROBLEM

I skarven 1970-1980-tal startade föreningen Ronnebyrock. Vid den tidpunkten fanns det ganska många band 
i Ronneby/Kallinge och hårdrocken dominerade bland stadens rockband. Galor med flera band arrangerades 
bl a på Brunnskvittret, RON och Villa Gymnastiken. Ur detta musikliv bildades Ronnebybandet Problem 
som lirade rock, var verksamt något/några år, repade en hel del, genomförde en del lokala/regionala spel-
ningar, och bestod av Stefan Jönsson (bas), Jan-Olof Olsson (keyboards), Mats Johnsson (trummor), Dragan 
Mandic (gitarr) och Frank Sjökvist (gitarr).

PSYCHE FORCE

Bandet bildades 1998 av fem killar i Ronneby, man lirade hårdrock/metal, och bandmedlemmar spelade 
parallellt i gruppen Unchained (se Unchained, Karlskrona/Ronneby). På grund av bl a musikaliskt oliktän-
kande, om hur man ville att bandet skulle låta, ville fyra av medlemmarna bli av med den femte, och i början 
av 1999 bildades istället bandet Unchained, som i början bestod av (bl a Psyche Force medlemmar) David 
Blome (gitarr), Gustav Kronkvist (gitarr), Oskar Nilsson (bas), Daniel Christensson (trummor) och Sebas-
tian Viitanen (sång). Tilläggas kan att Psyche Force spelade i länsfinalen i Musik Direkt 1998 och hann även 
med att samma år släppa demon ”Demo-on” med låtarna Justices End, The Necrology och The Tournament 
(senare välspelade Unchained låtar). Info från bl a Encyclopaedia Metallum och Melodic.net

SOLACE

Bandet var verksamt i slutet av 1990-talet, från Backaryd utanför Ronneby, lirade tung rock/hardcore med 
influenser från bl a Fireside och Randy, genomförde en del lokala spelningar i ex Ronneby och bestod av 
Henrik Urbanusson, Kristoffer Andersson, Johan Ronneback och Mattias Olsson. 1996 beskrev BLT dom i 
en artikel som ”enda bandet i byn” (:Backaryd). Tilläggas kan att Henrik, numera bosatt i Skåne, senare spe-
lade med Kristianstads indielegendarer Lavemangsmugglarna och släppte 2015 en självbetitlad debutskiva 
med Blekinge-/Skåne-/Stockholmsbandet Stilla Havet. Info från diverse tidningsartiklar (BLT, Sydöstran).

Gruppen Problem live i Ronneby kring 1980-1982. Foto: Peter Bowin.
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SOUL STRIPPER

Bandet bildades 1988 och var aktivt till runt 1993, från Ronneby/Listerby-Bräkne-Hoby. Man lirade rock, 
rockig pop, repade bl a på ett dagis i Bräkne-Hoby, och bestod av Danne Carlson (gitarr), Paul Nilsson, 
Oskar Forssander (gitarr & sång), Mattias Hultman (bas) och Jon Lindqvist (trummor). Man genomförde en 
mängd lokala, och någon/några regional spelning, på musikhus, bygdegårdar och privata tillställningar. Runt 
1993 genomförde man även en mini-turné i Blekinge med karlshamnsbandet Los Stjärtgroggs. Info från 
Danne Carlson.

SOUNDS

I skarven 1970-1980-tal startade för-
eningen Ronnebyrock. Vid den tid-
punkten fanns det ganska många band 
i Ronneby/Kallinge och hårdrocken 
dominerade bland stadens rockband. 
Galor med flera band arrangerades bl 
a på Brunnskvittret, RON och Villa 
Gymnastiken. Ur detta musikliv bilda-
des Kallinge/Ronneby-bandet Sounds, 
som lirade rock/hårdrock, och bestod 
av Hasse Dahlgren (gitarr, sång), Kent 
Olsson (bas), Kenneth Svensson (gi-
tarr, sång) och Eddie Marcolin (trum-
mor, sång). Bandet repade en hel del, 
bl a på Glasbruket och på Synaregatan 
i Ronneby och genomförde några 
lokala/regionala spelningar, som ex 
1981 på Ron den 12/4, på Rockcafeet 
den 21/5 och i Nättraby utanför Karls-
krona den 3/6 1981. Tilläggas kan 
att när bandet splittrades blev Eddie 
Marcolin sångare i Sölvesborgsbandet 
Mercy, som gjorde ett par LP-skivor, 
för att senare komma med i tunga 
riksbandet Candlemass. Info från bl a 
Peter Bowin och Bosse Johansson.

Bandet Solace, från BLT-
artikel 1996. Foto: Thomas 
Persson.

Bandet Sounds. Från vänster Kent Olsson (Odstål), Hasse Dahl-
gren, Eddy Marcolin och Kenneth Svensson. Foto Peter Bowin.
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Gruppen Tram ca 1984. Foto Sydöstran, ur Blekinge museums arkiv.

TAKE 2

Coverband bildat 1999. Medlemmar Micke Olsson och Patrik Gustavsson. Båda med en dansbandsbakgrund 
i band som bl.a Chaps och Snacks. 

THE DRAG

Punkband bildat 1977 i Ronneby, under en period när klubben Ron fått dit punk/rock-storheter som bl a The 
Jam och The Clash. The Drag kan betraktas som Blekinges första bidrag till den svenska punkscenens his-
toria och uppträde bl a hösten 1977 i Ronnebys Folkets Hus. Den nyktra publiken blev vettskrämda. Bandet 
existerade i ungefär ett halvårs tid, blev sedan en trio och bytte namn till Hog (se Hog). Medlemmar: Hasse 
Kjellsson – bas och gitarr, Olle Månsson – trummor, Gusse Lanér – gitarr, orgel, munspel och sång, Leif 
Ståhl – gitarr, Mats Holtner – gitarr, PG Ström – trummor. Diskografi: två demosinglar våren 1978; ”Sophis-
ticated” och ”Undertaker”.

TRAM

Bandet Tram var från Kallinge/Ronneby och bestod av Håkan Jönsson numera Westlin, Patrik Håkansson, 
Thomas Martinsson, Torbjörn Petersson, Magnus Göransson och Mats Persson. Var till en början en del av 
UNFs satsning på musik i Ronneby där Jack Johansen var en drivande kraft. Vi spelade covers på allt ifrån 
Gasolin’ till Yazoo och även eget material. Vår första sångare Jens Harrysson skrev en del låtar och även se-
nare Thomas. Info från Magnus Göransson. - Vi kände att det fanns ett utrymme mellan synth och hårdrock 
som vi tyckte att vi fyllde. Tror vi höll på mellan 83-85 för att sedan bli medlemmar i andra konstellationer. 
Vad jag vet spelar fortfarande alla medlemmarna i någon form i dag, berättar Magnus Göransson.
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VIENNA

Gruppen Vienna var ett syntpop/eurodisco-band från 
Ronneby, och verksamt under slutet av 1980-talet, med 
medlemmarna Carina Svensson (sång), Tony Kelc, Peter 
Svensson, Abbe och Anders. Vinnare av Zekerock 1987 
och spelade samma år in maxisingeln ”Master Of The 
Game”, med låtarna Master of the game och In to the 
night (Starec Studio). Bandet turnerade sedan runt lokalt/
regionalt och i bl a Göteborg och Stockholm.

Gruppen Vienna signerar skivor i Ronneby. Foto: Claes Jonsson, Sydöstran, ur Blekinge museums arkiv. 

Viennas maxisingel från 1987.
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XL

Bandet bildades i slutet av 1980-talet; Kallinge/Ronneby, var verksamt några år, man lirade melodisk hård-
rock (framförallt eget låtmaterial) och hade några lokala/regionala spelningar. Man släppte 1990 en namnlös 
kassett-demo med 10 st låtar/spår. Tilläggas kan att Gernot tidigare spelat med band som Overheat (se Over-
heat) och High Voltage (se High Voltage), och Isak hade bl a tidigare spelat i band som Mayday (se Mayday) 
och Zir lady (se Zir lady). Medlemmar: Gernot Iversen – sång, Isak Juliussen – gitarr, Magnus Misikangas 
– bas och Conny Olofsson – trummor. Info från bl a Swedish hard n´ heavy encyclopedia.

ZIR LADY

Zir Lady bestod av Anders Jonsson (sång), Conny Jönsson (trummor), Kent Bengtsson (gitarr, sång), Isak 
Juliusson (gitarr), Lars-Magnus Christensson (bas, sång), Carl-Axel Milsten (klaviatur, gitarr, sång) och Tor-
sten Pisch (klaviatur), bildades av medlemmar ur gruppen Mayday ca 1984 och var verksamt till runt 1986. 
Man genomförde en del lokala/regionala spelningar och spelade 1984 in en demokassett i Studio 38 (tekni-
ker: Börje Axelsson), med 4 låtar/spår (eget låtmaterial): ”Where did I go wrong”, ”Thats all”, ”Someone 
like you” och ”Superior. Se även bandet Mayday.

Info från Lasse Christensson: ”Bandet hette från början May Day och vi var aktiva ca 1980-86. Bandet 
bestod från början av Conny Jönsson på trummor, Kent Bengtsson på gitarr, Peter Svenson på gitarr och 
Lasse Christensson på bas. Peter slutade och in kom istället Isak Juliussen på gitarr. Vi repade i Conny 
Jönssons mormor/morfars brygghus på ”Pepparbacken” i Ronneby. Replokalen var 2x5 meter och upp-
värmd med vedkamin. Bandet förstärktes med Anders Jonsson på sång och Johnny ”Puma” på synt. Vi växte 
ur brygghuset och fick istället en replokal av kommunen, på Persborgsskolans skolgård där de hade special-
undervisning. ”Puma” slutade och då kom istället Karl-Axel Milstead och Torsten Pisch in på klaviaturer... 

Bandet XL. Från vänster Magnus Misikangas, Isak Juliussen, Conny Olofsson och Gernot Iversen. Foto från 
Swedish hard n´ heavy encyclopedia.
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här bildade vi bandet Zir Lady (vi funderade även på namnet Seven-Up men vi var ju seriösa så det kunde 
vi inte heta...). Musikstilen kan väl kallas melodiös hårdrock typ Loverboy m fl. Vi hade drömmar att slå ige-
nom och så hade vi kul också förstås! En gång var vi så långt bort som i Sölvesborg och spelade. Vi skulle 
till och med få betalt, procent av inträdet i dörren. Jag tror det var 20 personer i publiken och de kom nog 
för att lyssna på sina kompisar i det andra bandet. Gaget blev total 38kr och 50 öre för oss att dela på!”

Zir Lady demokassett från 1984.
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KARLSKRONA KOMMUN

 
39 STEG

Bandet bildades och var verksamt i början av 1980-talet och bestod 
av Torbjörn Augustinsson (bas), Anders Ståhlberg (sång) och Mikael 
Andersson (gitarr). Runt 1983 tillkom Lars Johan ”Lessy” Svensson 
(trummor) och Mårten Hultgren (percussions). Musiken blev nu råare, 
tyngre och stökigare, men samtidigt hade bandet två repertoarer - en 
med eget material (dansvänlig rock/rockpop) och en med endast gamla 
Joy Division-låtar. Man repade en hel del, spelade sin rock/rockig pop, 
genomförde en hel del lokala och regionala spelningar och släppte runt 
1983-1984 en demokassett med fyra (sex?) låtar. Fram till 1984 hade 
man bl a spelat/gigat på Flamingo, Club 300, Ritz, på bibliotekets hör-
sal, i Tving, på Musikcafeet i Ronneby,i Jämjö/Ramdala, på Piraten, i 
Wämöparken, på Kulturhuset, på Rotundan, på Kulturhuset i Jönkö-
ping och på Tre Backar i Stockholm.

AKUT SKJUT

Bandet bildades runt 1980, lirade punk/punkrock, och bestod av Marcus Mustafa (gitarr, sång), Per ”Lil-
len” Åberg (trummor), Stefan ”Steve” Johansson (gitarr), Niclas ”Piglet” Palmqvist (bas) och Mats ”Masse” 
Persson (gitarr). Niclas spelade vid tiden bandet bildades egentligen i ett annat band, Marcus sjöng i bandet 
Seg Deg och Mats kom bl a från bandet Amöba. ”Det var högt, skramligt och ostämt men det var det som 
kom ur oss och det var grymt. Det lät som fem kåta 14-åriga killar i akut behov av ett skjut. Först hette 
vi Anus Brinner som vi ändrade till SE/PE för en spelning eftersom skolan tyckte Anus Brinner var högst 
olämpligt! Efter det bytte vi till Akut Skjut och spelade nog aldrig mer på en skola” berättar Marcus Mus-

Bandet 39 Steg. Ur tidningsartikel i 
BLT. Foto HG Friberg, BLT. 

Akut Skjut spelar i Sparres aula, Karlskrona.
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tafa 2016. Vid den här tiden, tidigt 80-tal, fanns bl a inte Oden och bandet repade först på Wämöskolan och 
sedan på Maxims och Rotundan, samt hade även spelningar där i början och det var där bandet lärde sig 
att spela live. 1983 spelade bandet in vinylsing-
eln ”Leva i smyg” (Studio voice), med även 
låten Svart. 1984 tryckte bandet själva 500 ex 
av skivan, som både såldes och byttes bort mot 
spelningar. Vid den här tiden hoppade Stefan av 
bandet och Marcus axlade istället gitarren. Bandet 
fick nu många lokala spelningar (man hade redan 
genomfört en massa spelningar), även regionala, 
och bl a på Maratongata 1984 i Militärhemmet 
(Karlskrona), samt en spelning i Karlstad (som 
höll på att döda dem…): Man genomförde även 
spelningar i bl a Stockholm runt 1984-1985. Ban-
det splittrades 1986 i samband med att man skulle 
vara förband åt Europé i idrottshallen i Karlskro-
na, och p g a diskussioner om biljettpriset i rela-
tion till sina fans. Gruppen har återförenats vid ett 
tillfälle, vid nostalgigalan på Sailet i Karlskrona 
2001. Tilläggas kan att låten ”Leva i smyg” finns 
på soundtracket till Lukas Moodyssons film ”Vi 
är bäst!” från 2013. Info från bland annat Marcus 
Mustafa.

Akut Skjut. Från vänster Marcus Mustafa, Niclas Palmqvist, Per Åberg och Mats Persson. Foto privat.

Akut Skjuts singel Leva i smyg/Svart släppt 1984.
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ALICE BABS / MANPHASE

Bandet bildades i början av 1990-talet, var verksamt några år, spelade pop/rockig pop (både covers och eget 
låtmaterial), och bestod av Lennart Zetterfalk (gitarr), Johan Brorsson (bas), Christofer Poppius (gitarr) och 
Peter Fransson (trummor). Bandet repade på Plankan, Karlskrona (Bredgatan), delade bl a replokal med ban-
det Alice Behind Bars, och genomförde några lokala och regionala spelningar. Bandet bytte sedermera namn 
till Manphase. Manphase gör en del lokala spelningar och spelar senare in demokassetten ”Phase 1”, med 
låtarna Kilted Bird, Get Off, Insane och  Respect. Bandet splittrades kring 1995.

ALICE BEHIND BARS

Bandet bildades i början av 1990-talet, spelade allt från pop till rock och grunge, och bestod av Eli Nurbo, 
Robert Säfström, Marcus Wihlborg och Jan Krister Svensson (Räkan). Man repade på plankan i Karlskrona 
(Bredgatan), delade bl a replokal med bandet Alice Babs, och genomförde någon/några lokala spelningar 
inom Karlskrona kommun. Bandet spelade vid ett tillfälle in ett antal låtar (på en portabel studio) på en 
demokassett, vilken blev ganska populär och spelades en hel del på privata bandfester i Karlskrona. Gruppen 
bytte sedermera namn till Eve´s Abortion (se Eve´s Abortion).

Synthgruppen Alliance 1986. Från vänster: Roger Liljegren, Anders Thuresson, 
Christopher Grahn och Sven-Gunnar Pettersson Foto från http://fagerart.se/gamla-
voiceband.html
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ALLIANCE

Gruppen bildades i mitten av 1980-talet, spe-
lade synthmusik, och bestod av Roger Lilje-
gren, Anders Thuresson, Christopher Grahn och 
Sven-Gunnar Pettersson. Man genomförde några 
lokala spelnigar och spelade bl a in en demo i 
Voice studion, Karlskrona  i februari 1986 med 
låtarna; Danger, Danger instrumental, Something 
wrong och Something wrong instrumental. 

AMÖBA

Bandet bildades i slutet av 1970-talet, var verk-
samt till i början av 1980-talet, lirade larmig 
punkrock och mestadels covers och bestod av 
bl a Håkan Holgersson och Mats ”Masse” Pers-
son. Man repade en hel del, på bl a Wämöskolan, 
och genomförde en del lokala spelningar som ex 
i Bibliotekets hörsal i Karlskrona och på Mara-
thon-rocken i Karlskrona 1980 (Sparres aula).  
Runt 1980 lämnar Mats bandet för istället grup-
pen Akut Skjut.

Amöba vid Marathonrocken 1980 på Sparre i Karlskrona. Foto från facebookgruppen ”Carlscrona Punx”.

Håkan Holgersson i gruppen Amöba, live 1980 
på Marathonrocken i Karlskrona. Ur tidnings-
artikel.
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Sångaren och gitarristen Petrus Puchala i bandet Anes-
thesia, live på Lilla Woodstock festivalen 1991. Foto 
från vhs-band.

Anneli Thor Band, spelning på Café Greven, Karlskrona. Foto från Patric Eghammer.

ANESTHESIA

Bildades i slutet av 1980-talet - runt 1989-90, 
lirade hårdrock, både covers samt eget låtmate-
rial, och bestod av bl a Anders Waldemarsson, 
Petrus Puchala, Martin Wikström, Anders Svens-
son, Hans Jacobsson och Kenneth Svedklint. Man 
repade en hel del, genomförde några lokala/re-
gionala konserter som ex på Luciarock på Oden 
i Karlskrona 1990 och på Lilla Woodstock fes-
tivalen på Bastionen i Karlskrona 1991. Bandet 
splittrades runt 1991.

ANNELI THOR BAND

Bandet var verksamt i mitten – slutet av 1990-ta-
let, man lirade latin- och salsainfluerad pop (både 
eget låtmaterial och covers), och genomförde en 
hel del framför allt lokala spelningar som ex på 
Grevagården, Åhléns Café och Bio Bars matsalar. 
Tilläggas kan att bandmedlemmarna var rutinera-
de och duktiga musiker, med lång erfarenhet från 
andra band och musikstilar. Medlemmar: Anneli 
Thor – sång, congas, Joakim Ekberg – trummor, 
Viktor Brodén – bas och Patric Eghammer - gi-
tarr. Info från Patric Eghammer.
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ANTONNS

Bandet bildades runt 1992, lirade punk/punkrock och 
mestadels covers men spelade även eget låtmaterial 
(som ex låtarna Snus & Dus, Fatti Psalm, Mystifika-
tion, Ge mig sex, Avund och Utopia), var influerade av 
bl a Rolands Gosskör och Dead Kennedys, och bestod 
av Tommy ”Totte” Johansson (gitarr), Jerry Backlund 
(sång), Nisse Sjööman (bas) och Peter Fransson (trum-
mor). Andra som även till och från medverka i bandet 
är Macke Wihlborg (trummor), Peter Karlsson (trum-
mor), Rille Hammar (gitarr) och bl a Nicke från Karls-
hamn (gitarr). Bandet genomförde en hel del lokala och 
regionala spelningar, som t ex en på Nej till EU-galan 
1993 på Oden i Karlskrona. Bandet körde även bl a 
”Utopia”-konserter i Blekinge vintern 1993-1994 och 
i Karlshamn, för att få folk att komma in, tog sångaren 
av sig ett plagg per person som kom in och blev tillslut 
naken...

Nisse Sjööman i Antonns berättar; ”Började någon 
gång 1992, replokal då i kulvertarna på Gullberna 
sjukhus. Hösten 1993 hade vi bytt instrument & med-
lemmar så många gånger så vi tyckte att det var dags 

Nisse Sjööman i Antonns vid spelning i Hoglands park 1994, Karlskrona. Foto Sarah Nyman.
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för en turné. Under några veckor åkte vi & länet runt med ”En revolutionär kulturafton”. En turné med så 
många lokala band, Karlskrona, vi kunde få med samt minst ett lokalt band från den stad vi spelade i. Vi var 
krattor & drack mest öl men kul som fan var det. 1994 flyttade vi till Oden & repade vi så ofta vi kunde, det 
var inte så ofta... Dock gjorde vi en fantastisk spelning i Hoglands Park, Lilla Woodstock. NSF filmade oss, 
vi var ju anarkister och vi svarade med att peka finger & kasta blommor på dom. Skivbolaget Rosa Honung 
ville ha låtar till en samlingsskiva, vi styrde kosan mot en studio i Nättraby, Trygve Andréasson, men där tog 
det stopp. Glöden försvann & samtidigt började vi spreta åt olika håll... 1995 kastade vi in handduken. De 
inspelade låtarna? Jag har aldrig hört dom men Trygve har dom nog på något rullband. Rosa Honung fick 
dom aldrig & deras samlingsskiva släpptes aldrig”.

APART

Bandet bildades årsskiftet 1981-1982 och bestod av Jim Wiberg (trummor), Peter Andersson (gitarr, sång) 
och Pär Simonsson (bas, sång). I april 1982 anslöt sig Weine Claesson (gitarr, sång). Gruppen lirade Cal-
lypso-Rockabilly-punk-rock med influenser från Chattanooga, Motorhead, The Kissmakers, m fl, och ge-
nomförde en hel del spelningar. Vid ett tillfälle fick gruppen frågan om sina framtidsplaner och svaret blev: 
There is no future. Gruppen splittrades senare under 1980-talet.

APOLLGON

Bandet bildades 1992, var verksamt några år, lirade dödsmetall/hårdrock, och bestod av (flera uppsättningar 

Bandet Apart. Från vänster Per Simonsson, Jim Wiberg och Peter Anderberg. Foto från Noise-katalogen 
1982.
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och f d medlemmar) Damien Midvinter (gitarr, bas), 
Vlad Morbius (sång), Krille (trummor), Korona 
(trummor), Maniek (gitarr), Sogatha (gitarr), Mankik 
(gitarr), Hans (sång), Mikel (sång), Melin (trummor), 
Andreas (bas), Mike (gitarr) och bl a Roger (gitarr). 
Man släppte tre demos (kassett); ”End” 1993 med 
fem låtar/spår, ”Promo/Reh.” 1994 med åtta låtar/spår 
och ”In Darkness Embraced” med sex låtar/spår. Till-
läggas kan att Damien runt 1996 gick vidare en kort 
tid till bandet De Infernali, ett två-manna elektro-
niskt/dark ambient band med även Jon Nödtveidt.

AVGAS

Avgas var föregångarband till gruppen Slem (Karls-
krona), som bildades 1980, och bestod av två nättra-
bykillar; Thomas Åberg (bas) och Peter Walde (trummor), samt en Ronnebygrabb; Tommy Jeppsson, som 
spelade gitarr och sjöng. Bandet lirade rockig punk, var inte verksamt speciellt länge men repade mycket, 
och genomförde någon lokal spelning i Nättraby och i bl a stadsbibliotekets hörsal i Karlskrona.

BABIES

Pop/synth – new wave/punk-rock. Gruppen bildades 1983, splittrades 1994. Däremellan hände otroligt 
mycket. Medlemmar: Roland Rolle Lundgren, Tommy Axelsson, Anna Brånhede, Jan-Erik Eggis Johans-
son, Johan Eklund, Lars Johan Svensson, L-O Lulle Ivarsson, Mats Borg, Timmy Fagerlund, Mikael Hartle, 
Eddie Wingeståhl och Fredrik Andersson. Diskografi: Singeln “Tomrum“ 1984, LP:n “Babies“ 1985, LP:n 
“Kitsch“ 1988, Singeln “Sommardag på stranden“ 1989, Singeln “Guld i mund“ 1990, Singeln “American 
wrestling“ 1990, Singeln “Yeah! Yeah! Yeah!“ 1990, Singeln “Visan om vilda Matilda“ 1990, LP:n “De vet 
ingenting där de går“ 1990 och Singeln “Om!“ 1991. 

Apollgon. Foto från Encyclopaedia Metallum.

Babies singel Tomrum från 1984. Babies i trappan på Sjöbladsskolan, Karlskrona. 
1984. Rolle Lundgren, Tommy Axelsson, Anna Brån-
hede och Eggis Johansson. Foto privat.
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Backwater på Lilla Woodstock 1993. Från vänster Roger Åstrand, Micke Irefjäll (skymd), Mattias Osbäck, 
Martin Wikström och Peter Olsson. Foto från Roger Åstrand.

BACKWATER

Bandet bildades våren 1992 och spelade hårdrock-covers av  Alice Cooper, Kiss, Judas Priest, Black Sab-
bath och UFO. Bandet var baserat på Hasslö och bestod från början av Micke ”Ålahuet” Irefjäll på trummor, 
Peter ”Peppe” Olsson på Bas och Roger ”Killass” Åstrand på elgitarr. Till den första spelningen på  Lilla 
Woodstock sommaren 1992 på Bastion Aurora ställde  Hjärter Knäckts  Magnus ”Lunk” Lundqvist ,sång 
och Lennart ”Lelle” Alexandersson , kompgitarr upp som tillfälliga medlemmar efter en del övertalning. 
Efter spelningen på bastionen lämnade ”Lunk” bandet medans ”Lelle” stannade kvar som kompgitarrist. Ny 
bakom mikrofonstativet blev den unge och mycket begåvade sångaren Mattias ”Matte” Svensson(Osbäck) 
vars sång passade bandet bra. Backwater och bandet Tasteless, där Matte spelade gitarr och sjöng, delade 
lokal(skrubb) på Hasslö och efter att ha hört honom sjunga med Tasteless och imponerats av hans talang  till-
frågades han om han var intresserad av lite dubbelarbete i bägge banden. Nästa spelning för bandet blev på 
Lussemaran på musikföreningen Oden 1992-12-11. Inför  Lilla Woodstock  1993 ersattes Alexandersson av 
gitarrvirtuosen Martin  ”Ace” Wikström vilket betydde att bandet nu hade två sologitarrister. Bandets reper-
toar hade alltmer koncentrerats kring Alice Cooper och Kiss och vid ett bandmöte några veckor efter Lilla 
Woodstock-spelningen beslöts att göra Backwater till ett renodlat Kiss-coverband. Hösten 1993 lämnade 
Olsson Backwater och ersattes av Anders Waldermarsson. Bandet bytte nu namn till Black Diamond. I slutet 
på 1993 lämnade Åstrand Black Diamond och den kvarvarande kvartetten ändrade bandnamn till Unmasked. 
Backwater gjorde en ”reunion” på Hasslöfestivalen år 2000. Bandet bestod då av Irefjäll, Olsson, Osbäck 
och Wikström. Roger Åstrand gjorde ett gästinhopp på UFO:s gamla slagdänga  Doctor,Doctor. Dom enda 
kända ljudinspelningarna med Backwater är två låtar som spelades in i Åstrands dåvarande lägenhet på 
Kungsmarken  samt ett rep i Hjärter Knäckts replokal på musikhuset Oden våren 1993. Dessa gjordes på 
en 4-kanals Tascam bandporta. Alla som har använt en sådan vet att det nästan är omöjligt att skapa en bra 
slutprodukt. Backwaters spelning på Hasslöfestivalen 2000 finns på video. Text från Roger Åstrand.



151

BACKYARD BULLETS

Trashmetalband aktivt mellan 1994-96. Medlemmar: Leif Pettersson (sång), Joakim Karlsson (gitarr), Kris-
tian Karlsson (bas) och André (trummor). Gav ut en mini-cd. 

BALLERINA

Hårdrocksband från Rödeby aktivt mellan 1990-1992. Medlemmar: Mankan Sedenberg - gitarr/bas/key-
board och Johan Ström - sång/keyboard. Spelade in demo ”Reach Out” med åtta låtar. Info från Mankan 
Sedenberg.

BANZAI

Bandet bildades i början 1980-talet, Nättraby, var verksamt några år, lirade hårdrock och bestod av Jöns 
”Jöppe” Wik (sång), Hans Nilsson (gitarr), Bengt Svensson (gitarr), Conny Olofsson (trummor) och Peter 
Walde (bas). Bandet repade en hel del, genomförde en del lokala och regionala spelningar som bl a på en 
hårdrocksgala i Konserthuset i Karlskrona runt 1985. 1985-1986 spelade man in ett antal demokassetter i 
Voice-studion i Karlskrona (TBV-projekt), med låtar som ”Come on”, ”Got what you need”, ”Penetrator 
Blues”, ”Sweet Desire” och ”You bring me down”. Gruppen medverkade 1986 på samlingsbandsskivan ”To 
africa with love”, med låten ”To africa with love”, och spelade samma år på en rockgala med samma namn i 
Wämöparken.

CD-omslag Backyard Bullets.
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BARFFLIES

Bandet Barfflies var verksamt under 1990-talet och framför under andra hälften, spelade rock/rockig pop/
skatepunk, och bestod av Henrik Volkert (Henke Barffly), Tobbe Barffly, Nicke Barffly och Macke Barffly. 
Man repade ofta, på Oden och på Studiefrämjandet, genomförde en hel del lokala och regionala spelningar 
och medverkade bl a i Musikdirekt. I augusti 1997 spelade man in en demokassett; ”Einstein In Space” (Sal-
tisland Studio), med fyra låtar; Wrapped up, Mindreminder, Who cares? och Obsessed. På demo medverkar 
även Ludwig Volkert (Trumpet) och Linus och Lillen (skrik).

BASTUBOKÖREN

Bandet bildades redan på 60-talet i Bastubo i södra 
Småland, på gränsen till Blekinge. Bandet fick senare 
sin bas i Karlskrona. Bastubokören spelade flummig 
folkmusik inspirerad av Tolkiens fantasivärld. Spelade 
live in på 2000-talet.. Lars Gunnar Hult skrev mycket 
texter Henrik Thörnberg var med o spelade fiol ett 
tag. Andra medlemmar: Assar Fagerström, Gunnar 
Johansson, Peter Johansson och Krister Gustavsson.

BELLMANS VÄNNER

Ett rockband verksamt under 1980-talet, var medlem-
mar i musikföreningen Noise i Karlskrona och bestod 
av Mikael ”Bellman” Karlsson, André Björkman, 
Anders Jönsson, Eskil Zander och Mats Nilsson. 
Man spelade melodiös rock och både covers och eget 
låtmaterial, repade en hel del (genom TBV), genom-
förde några lokala/regionala spelningar och gjorde 
inspelningar (minst två stycken) i Voice studion runt 

1984, producerat av TBV, som ex låtarna ”On the phone” och ”Love to me”. Info från bl a  http://fagerart.
se/gamlavoiceband.html

Krister Gustavsson i Bastubokören. Foto privat.

Barflies demokassett från 1997.



153

BIG ROLFS BLUES BAND

Ett blues- och rockband verksamt under 1980-talet, var medlemmar i musikföreningen Noise i Karlskrona 
och bestod av Roger Olsson, Bosse, Vallan och Rolf Strömbäck. Man repade en hel del (genom TBV), ge-
nomförde några lokala/regionala spelningar och gjorde bl a inspelningar (minst fem stycken) i Voice studion 
runt 1985-1986, producerat av TBV, som ex låtarna ”Big bad blues” och ”Walking down the seaside”. Info 
från bl a http://fagerart.se/gamlavoiceband.html

BILLION DOLLAR BABIES

Ett tributband (coverband), till Alice Cooper, från Karls-
krona som på nittiotalet spelade väldigt ofta lokalt, både i 
krogmiljöer, regelrätta konserter/gig och bl a i Skatehallen 
i Karlskrona 1999, och man åkte även runt i sydsverige och 
spelade Alice Cooper-låtar. Bandet återuppstod även vid 
flera tillfällen för bejublade gig under 2000-talet, och bestod 
av de rutinerade musikerna Victor Brodén (bas), Anders 
Waldemarsson (bas), Leif Pettersson (sång), Magnus ”Man-
kan” Sedenberg (gitarr), Johan Johannesson (gitarr), Jimmie 
Rudolfsson (keyboards) och Ted Wernersson (trummor). 
Bandet återskapade delar av Alice Coopers scenshow med 
dockor, blod och annat spektakulärt.

BLACK DIAMOND

Se Backwater.

BLASTBEAT

Bildades runt 1999, var verksamma några år in på 2000-talet, spelade hård  rock´n´roll och både covers samt 
eget låtmaterial, och bestod av Jens Andersson (sång), Mikael Crona (trummor), Andreas Flyborg (bas), 
Jens Sandin (gitarr) och Pelle Lindeberg (gitarr). Flera av medlemmarna hade tidigare spelat med varandra, i 
andra band, och hade när de bildade bandet under en längre tid verkat i diverse bandkonstellationer runt om 
i Karlskrona. Bandet repade en hel del, bl a på Musikföreningen Oden, och genomförde en del lokala och 
regionala spelningar/gig. Gruppen släppte 2002 en trelåtarsdemo, med Take my ride, I get around och Walk 
the water, inspelad i Saltisland Studio (Karlskrona). 

BRANDKOMMISARIE 
NORDENHIELMS BLUES-
ORKESTER

Bildades våren 1986 (ca 
1985-1986) av Dagge, Janne, 
Jörgen samt Per ”StorePelle” 
Gunaropulos. Man spelar soul, 
folkmusik med rockinslag och 
framför allt blues/Chicago-
blues med influenser från bl a 
Muddy Waters, Willie Dixon, 
Bob Dylan, m fl. 1990 anslöt 
sig Per ”LillePelle” Månsson, 
blott 20 år ung. Gunaropulos 
valde att tacka för sig i mitten 

Leif Pettersson som ”Alice Cooper” i cover-
bandet Billion Dollar Babies. Foto från Leif 
Pettersson.

Brandkommissarie Nordenhielms Bluesorkester, spelning på Kleipeda-
platsen (”Fisken”) 1993 i Karlskrona. Foto från film av Ingemar Lönn-
bom.
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på 90-talet. Kvartetten fick tillökning för några år sedan i form av multiinstrumentalisten, och ungpojken, 
Oskar Appelkvist. Det är, tyvärr, ett ganska ”trött” band vi har att göra med här. De har aldrig, någonsin, ak-
tivt jobbat för att få ett gig, eller för någonting egentligen... ”Vi är som allra bäst, i vårt esse, när vi får sitta 
på krogen och PRATA om vad vi ska göra!” (bandcitat). Tilläggas kan att bandet bl a repade på Oden i slutet 
av 1980-talet - under 1990-talet, haft otaliga lokala och regionala spelningar, som ex 2016 på Café Greven i 
Karlskrona, och bandmedlemmarna har varit aktiva i både tidigare band (tex Gunnar Hopplös) och diverse 
parallella grupper under 1990-talet och framåt.

BUSINESS CLASS HERO

En konstellation delvis av medlemmar från bandet Roadrunners (Se Roadrunners), som var verksamma i 
mitten av - slutet av 1980-talet, ca 1985-1988, och lirade rockmusik. Man genomförde några lokala spel-
ningar, som ex på Lilla Woodstock-festivalen i Hoglands park 1987, och gjorde inspelningar i Voice studion 
1985-1986, producerat av TBV, och bl a låten ”Wasted on the way” som hamnade på ett samlingskassett-
band (Marion-rock) inom det s k Marionprojektet.

CC BLUES BAND

Bluesband som repade på Oden i slutet av 
1980-talet. Inspirerade av bland annat Fabu-
lous Thunderbirds. Hade ett flertal pubspel-
ningar.  

CHIVAS REGAL

Coverband aktivt 1987-1989. Spelade på folkets hus i Nättraby, Hasslö och Jämjö samt även ett par spel-
ningar på Ronneby Brunn. Var även med i Musik Direkt 1989. Största spelningen var på Ronneby Brunn 
i februari 1989 där det var ca 800 personer som lyssnade. Bandet fick 600 kr i gage samt 200 kr i reseer-
sättning. Medlemmar: Erik Gullne, sång och gitarr, Jonas Johansson, gitarr, Patrik Svensson, bas och Björn 
Ullnér, trummor.

Chivas Regal spelar på TBV i Karlskrona. Foto från Erik Gullne.

CC Blues Band. Foto ur infoblad 
om Oden 1989.
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CITIZEN DICKS

Bandet var verksamt i början av 1990-talet, ca 1992-1994, lirade rock´n´roll, grunge, mm, och bestod av 
Rille Hammar (sång), Stefan Mathison (gitarr), Jonas Håkansson (bas), Kim Vang Nielsen (gitarr) och Peter 
Löwenadler (trummor). Bandet spelade på ”Nej till EU”-galan på kulturföreningen Oden 1993.

COLONY 5

Gruppen bildades 1999 av P-O 
Svensson (sång) och Magnus Löf-
dahl, ett synthband som spelar 
synthpop/futurepop och gruppen 
har genomfört en mängd spelningar 
under årens lopp. Magnus lämnade 
gruppen 2001, Johan Nilsson ersatte 
och i början av 2002 anslöt sig Mag-
nus Kalnins till bandet och övertog 
låtskrivandet. 2000 medverkade 
gruppen på en samlingsskiva; ”Sha-
dow Dancing”, med låten ”Liquid 
Love”, och 2001 på samlingsskivan 
”Moment/6” med låten ”Stay. Man 
släppte sedan EP:n/singeln ”Colony 
5” runt 2002, som följdes av första 
albumet ”Lifeline” (12 spår/låtar) 
2002 (släpptes både i Europa och i bl 
a USA). Senare under 2002 släppte 
gruppen även singeln ”Follow your heart”, som följdes av singeln ”Black” 2003 och gruppens andra album 
”Structures” (13 spår/låtar) 2003. Sedan 2003 har gruppen gett ut tre-fyra album, tre-fyra singlar, medverkat 
på flera samlingsplattor (ett 30-tal) och fått material re-mixat och utgivet av andra artister mm. Tilläggas kan 
att gruppen även har  producerat musik och genomfört spelningar under bl a namnet/alias:et C5 och band-
namnet, ska enligt uppgift ha tagits efter ett Star Trek-avsnitt. 

Citizen Dicks live på Lilla Woodstock-festivalen (Hoglandspark, Snäckan) i Karlskrona 1994. Foto: privat.

Colony 5 fotade vid vattentornet på Bryggareberget Karlskrona. Foto 
från Youtube.
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COMA

Bandet bildades 1978 och bestod av Kent Svensson (gitarr, sång), Tommy Bolin och Per-Ola Nilsson (trum-
mor). 1981 anslöt sig Lars ”Fats” Grahm på bas och sång. Bandet lirade tung och skitig rock influerad av 
tidig 70-tals rock. Gruppen genomförde ett 10- till 15-tal spelningar, var även medlemmar i musikföreningen 
Noise i Karlskrona och man spelade på flera av deras lokala och regionala arrangemang.

CONNECTION

Rock-popband verksamt under 1980-talet med bl a co-
vers och eget låtmaterial (svenska texter), med medlem-
marna Rosa Dahlgren (sång), Weine Claesson (gitarr och 
sång), Håkan Grahn (gitarr), Monika Grahn (klaviatur), 
Peter Kjellgren (gitarr), Jan- och Per Niklasson (trum-
mor och slagverk), Dagge Karlsson (bas, sång) och Ola 
Jacobsson (bas). Man släppte singeln ”Mobilsera mod” 
1981, med även låten ”Carry on”. Har även bl a spelat 
in låtarna ”Det fanns en tid”, ”Det är då det bränns” och 
”Ge inte upp nu”. Gruppen medverkade i början av 1980-
talet i Radio Blekinges rockbandstävling, från då Knut 
Hahnsskolans aula i Ronneby och mot bandet Rose (se 
Rose) från Olofström.

Connections singel 1981.

Bandet Coma. Från vänster: Lars, Kent och Per-Ola. Foto Thomas Johansson, ur Noisekatalogen 1982.
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Connection. Sångerskan Rosa Dahlgren 1983. Foto: Ingmar Johanson. Sydöstran, Blekinge museums arkiv.

Connection. Från vänster: Dagge, Janne, Peter, Rosa, Pille och Monika. Sittande Håkan. Foto Thomas Jo-
hansson, ur Noisekatalogen 1982. Bilden beskuren.
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COVER UP

Bandet Cover Up bildades runt 1989, var verksamt t o m 1991, spelade rock och pop-funk covers från 1970-
1980-talet, repade på Strandgården i Karlskrona, och bestod av Mikael ”Smulan” Karlsson, Annicka Nyrell, 
Johan Olsson, Joacim Müllo, Roger Ohlsson/Leif Dristig och Johan Sjöström. Ett projekt med väldigt höga 
ambition, men av flera anledningar blev bandet inte långvarigt. Man genomförde flera lokala och regionala 
spelningar, bl a i Karlskrona på Oden, på torget, på Lilla Woodstock (festival), Ritz, samt tillfälliga bandkon-
stellationer med spelningar och evenemang ordnade av Karlskrona kommun m fl. Bandet spelade in ”Since 
you’ve been gone” och ”Upside down” i Flax studio på Gräsvik. 

CROSSROADS

Rockband från Karlskrona, aktiva ca 
1988-1993, repade på Oden, spe-
lade mest covers men låg även bl a 
Radio Blekinges lista 1991 med egna 
låten “You and me“. Bandet hade 
1992 publikrekordet på Fredagsbör-
sen (gamla Svarta Börsens krog på 
Borgmästaregatan, Karlskrona). Runt 
årskiftet 1990-1991 släppte bandet 
en kassettdemo med sex låtar, gjorde 
en bejublad konsert på Börsen i 
Karlskrona. Tilläggas kan att bandet 
fick äran att avsluta festivalen Lilla 
Woodstock på Bastion Aurora 1991 
i Karlskrona. Spelade i Västervik, 
Torsås och på en stor 60-tals-fest i 
Lyckeby medborgarhus. Medlemmar: 
Leif Egefur sång, gitarr, Johan Melin bas, Per Månsson gitarr, Mats Svensson sång och gitarr och Roger Ols-
son trummor.

Joacim Müllo, Annicka Nyrell, Johan Olsson, Roger Ohlsson och Johan Sjöström i bandet Cover Up i replo-
kalen på Strandgården i Karlskrona (1989-90). Foto från Annicka Nyrell.

Bandet Crossroads, Karlskrona. Stående från vänster Leif Egefur 
och Johan Melin. Sittande från vänster: Per Månsson, Mats Svens-
son och Roger Olsson. Foto från Leif Egefur.
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DARKLAND /DARKLAND 
FRAGMENTS

Spelade tung svartrock. Aktiva 
omkring 1991. Spelade bl.a. 
på Luciarocken på Oden 1991. 
Medlemmar: Jofa (sång), Jerry 
(bas), Kawa (gitarr) och Oscar 
(gitarr). Darkland Fragments är 
samma medlemmar som i Dark-
land fast de spelade lite andra 
låtar, bl.a. covers, under detta 
namn.

DARKNESS

Bandet bildades 1981 och var 
verksamt några år i början av 
1980-talet. Bandet lirade rock-
covers av bl a Pink Floyd och 
Bruce Springsteen och bestod av Jari Moisanen (bas), Jan-Olof Karlsson (gitarr och sång) och Björn Karls-
son (trummor). Gruppen var ganska populär och har som merit minst ett 30-40-tal offentliga spelningar 
bakom sig, bl a i Ronneby ca 1982-1983 med över 1000 jublande åskådare.

Darkness. Från vänster: Jari, Jan-Olof och Björn. Foto Thomas Johansson, ur Noisekatalogen 1982.

Svartrockarna i Darkland. Från klipp ur Sydöstran 12 dec 1991.
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DC MORF

Bandet - ”Sveriges snabbaste 
dansband” eller Daniel Christian 
and thö morfs/DC Morf – bilda-
des runt 1992, av en slump när de 
spelade tillsammans på en konsert 
(medlemmarna spelade alla vid 
tidpunkten i andra band), mest 
som en plojgrej, men fann att de 
trivdes ihop och bildade däref-
ter ett band. Under en period i 
början hette bandet Tre Vise Män, 
innan de blev DC Morf. Gruppen 
spelade punk/rockig punk - snabb 
och livlig musik, tvåtaktspunk, 
som sög musten ur lyssnaren (på 
ett bra sätt) och bestod av Daniel 
”Lillen” Jonsson (sång, gitarr), 
Christian ”Crille” Egefur (bas, 
sång) och Morf (trummor). Alla 
tre var redan ganska rutinerade 
musiker 1992, med flera band 
(punk, rock) bakom sig som t 
ex USSA, Killing Traktors och 
HIV, man repade på Oden och 
genomförde en hel del lokala 
och regionala spelningar, liksom 
några konserter i bl a Stockholm. 
Man spelade bl a som förband till 
samt tillsammans med Charta 77, Köttgrottorna och Cosa Nostra. Bandet spelade t ex även 1993 på Nej till 
EU-galan på Oden. Man lirade en del covers, av ex Aska Kask/Strebers, men körde framförallt eget låtma-
terial. 1993 släppte man en demokassett (”Svärjes snabbaste dansband”) som innehöll fyra låtar; ”Utanför”, 
”Reklam”, ”Svarta tårar” och ”Blod”, samt medverkade på Odens Jubileums CD (Pama Records 1993) med 
låtarna ”Atomålderns Träl” och ”Glad och God”. Tilläggas kan att bandet i samband med inspelningar till 
Odenplattan, även började spela in låten ”...Blod/Minnen eller verk”, men som inte blev klar. Av demokas-
setten sålde bandet hundra stycken på två veckor (!). 1993-1994 släppte man en kassett med fyra live-låtar 
från en lokal konsert. Bandets debutskiva ”24 tr” släpptes 1994-1995, ett kassettband, och innehöll 14-15 
låtar. Många av bandets låtar var skrivna av Jimme Persson, vän och indirekt manager till/för bandmedlem-
marna. Bandet splittrades 1995, men har vid flera tillfällen återförenats i olika konstellationer för konserter 
på bl a 2000-talet.

DE ALLIERADE

Gruppen bildades i början av 1990-talet, med medlemmar ur bl a bandet Rebels In Public som spelade i 
bägge banden, under en period, spelade framför allt 1970-1980-tals rock men även rockig pop (covers) och 
bl a en lite annorlunda version av låten ”Drunken Sailor” (Sea Shantyn). Bandet bestod av Fredrik Egefur 
(sång, gitarr), Joakim Ekberg (gitarr), Joakim Friberg (gitarr), Fredrik Bjarkå (bas) och Martin Gustavsson 
(trummor). Martin Svanberg ersatte Martin Gustavsson på trummor, sista året innan man splittrades (runt 
1993-1994).  Bandet repade på Oden, Karlskrona, och genomförde en del lokala spelningar som vid flera 
tillfällen på fritidsgårdar i Karlskrona kommun, på 34:an och på Odens-arr som bl a Luciadagen-galan 1991, 
1992 och 1993. Man ställde även upp i Musik Direkt-tävlingen 1993 och höll nästan (nästan) på att ta sig till 
Riksfinalen. Efter att bandet hade splittrats fortsatte en av medlemmarna med musik i band, Joakim Friberg, 

DC Morf live 1995 på Luciarocken, Oden. Foto: privat
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som bytte gitarren mot trumpinnar och 
kom att spela en längre period med bandet 
Sinn Fenn från Karlskrona.

DEAR DEAD DAYS

Bandet bildades i början av 1990-talet, var 
verksamt under 1990-talet (medlemmarna 
spelade även i andra band), spelade synth 
rock/pop, och bestod av Tomas Persson 
(Karlskrona) och Marcus Eriksson (Ron-
neby) som tillsammans spelade/program-
merade syntar samt lirade bas, gitarrer, 
trummor, mm. Bandet repade mycket, 
hade någon/några lokala spelningar och 
släppte runt 1994-1995 skivan/demokas-
setten ”Dear Dead Days” (PP production), 
med 8 st spår/låtar: This child has grown, 
Myself, Sweet Liar, Circle, Must be fed, 
Breaking faith, Porno (would you) och 
Forgotten messiah. Två av låtarna spela-
des in i Karlskrona; HitREC studio, 1992, 
och resterande på Öland i Studio Miklaton 
(1994). Bandet splittrades av flera anled-
ningar under andra hälften av 1990-talet. 
Tilläggas kan att Marcus, efter ett långt 
musikaliskt uppehåll, skrev UmeåPrides 
officiella låt ”Constantly in love” 2010, och man passade då även på att återuppliva gruppen.

De Allierade. Ur Odens musikförteckning 1992. 

Gruppen Dear Dead Days demokassett 1994-1995



162

DECEPTION

Bandet bildades runt 1980, Hasslö, lirade hårdrock och man spelar fortfarande rock (om än inte lika ofta…) 
varje år på ex Hasslöfestivalen, Karlskrona. Bandets debutspelning var på Maratongalan i Militärhemmet i 
Karlskrona 1982. Medlemmar: Thomas Åberg – sång, gitarr, Richard Larsson – gitarr, Mats ”Sta’a” Petters-
son – bas och Jimmy Klimpen Svensson – trummor. Diskografi: Demo 1983 med låtarna Fast Life och Run 
For Your Life, demo 1984 med låtarna Nuclear War och The Spirit, Singeln Night After Night 1985 (Voice 
studio), med även låten Way Of Life. 

DEFIANCE

Punk/skatepunkband aktivt mellan 1995-97, repade på Porslinan i Karlskrona. Spelade 1996 in demokas-
setten ”Enough is Enough” med fem låtar i Saltisland studio i Karlskrona. Medlemmar: Henrik Axelsson 
trummor, Andreas Lindberg bas, Daniel Lineskär gitarr, Erik Markusson gitarr, Linus Norda sång och Little 
Juan kör.

DER SNORKELZ

Se Gröna Hissen, Gambettas Ballong.

DESPERADOS

Bandet bildades i början av 1980-talet av medlemmar från det splittrade bandet Gunnar Hopplös Band, var 
verksamt några år, lirade rock´n´roll som bl a Jimi Hendrix covers men även eget låtmaterial, och bestod av 

Deception ca 1983. Foto: privat
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Jörgen Nordenhielm (sång), Janne Petterström (gitarr), Per Gunaropulos (gitarr), Frasse (bas) och Tomas 
Stridhed (trummor). Dessa idag i viss mån fortfarande aktiva (andra grupper) rockreliker från Karlskrona 
hade en hel del spelningar, lokalt och regionalt, som ex på Maratongalan 1984 på Militärhemmet, Karls-
krona. Bandet var i Voice studion 1985 och spelade in låtarna ”Ingenting som jag vill ha” och Dizzy” och 
”Ingenting som jag vill ha” hamnade 1986 på ett utgivet kassetband (en slags demo), samlingsskiva med 15 
st TBV band som gjort inspelningar i Voice studion 1985-1986, producerat av TBV/Marionprojektet. Info 
från bl a http://fagerart.se/desperados.html

DICTIONARY

Bandet Dictionary var verksamt i början och mitten av 1990-talet, spelade indiepop/rockig Radioheadpop, 
och bestod av Markus Andersson (trummor), Erik Sjövik (bas), Eric Zetterfalk (gitarr), Mikael Gustavs-
son/Gomilsek (gitarr) och Henrik Boman (sång, gitarr). Man repade en hel del, hade en mängd lokala och 
regionala/rikstäckande spelningar och var bland annat husband 1996 på Jaramas i Karlskrona, en stor fullrig-
gare som användes som en slags restaurang med fulla rättigheter (bryggan/piren vid Kungsbron). Bandet var 
med och starta upp en musikförening i Karlskrona, MF KNA, som skulle verka för att anordna fler konserter 
för band mm, men den blev tyvärr inte långvarig. Man medverkade vid ett tillfälle i Sydost TV, i samband 
med en Jaramas-spelning, när de var i Karlskrona och filmade. Likaså var lokal-tv (Tv4) där och spelade 
in bandet i något direktsänt kvällsprogram, runt 1996, och bl a Jeppson från bandet The Ark skötte rattarna 
vid mixerbordet. Bandet var med i Tv-programmet (SVT) ”Nordens Talang” 1997, där gick det inget vidare 
men var en nyttig  erfarenhet. Innan bandet splittrades 1998 hann man spela in en demo med 11 spår/låtar. 
Tillägas kan att 1999 bildade två av medlemmarna; Eric och Mikael, det stockholmsbaserade bandet Echo-
rec, vilket blev någolunda framgångsrikt, men splittrades 2002 och då bildade samma gamla medlemmar i 
Dictionary istället det mer framgångsrika bandet Hello Kinski.

Dictionary 1996 live på Jaramas (tillfälligt på Kungsbron) i Karlskrona. Foto Håkan Kjellgren.
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DIFFERENCE UNLIMITED

Bandet bildades i slutet av 1970-talet och ansågs 1979 vara ett fortfarande ungt men ändå etablerat band i 
Karlskrona, med en melodiös, mjukare typ av rockmusik. Samtidigt hade man en stor bredd och spelade allt 
(covers samt eget låtmaterial) från jazz och folkton till rockmusik, med akustiska instrument som bl a flöjt. 
Bandet bestod av Jimmy Bergsten, Jan Tulle Erdefelt (trummor), Dag Dagge Carlsson (bas), Weine Claesson 
och Peter Johansson (flöjt, sång). Man repade en hel del och hade en del lokala/regionala spelningar som ex 
Lilla Woodstock-festivals gig i Karlskrona 1977-1979, på Masten utanför Karlskona 1979 och på Noise-arr/
konsert i Konserthuset i Karlskrona ca 1978-1980. Efter att bandet splittrats, fortsatte flera av bandmedlem-
marna i andra olika konstellationer/band och minst två av dom är fortfarande aktiva musiker.

DIRTY DOGS OF HARDCORE

Bandet bildades i slutet av 1980-talet, var verksamt några år, man lirade hardcore/punk och mest eget låt-
material, och bestod av bl a Johnny Stäveborn, Pellesson och Petter ”Pitten” Svensson. Man repade en hel 
del och genomförde en hel del lokala/regionala spelningar som ex på Musikforum-arr i Karlshamn 1989 och 
1990 på Oden-arr i Karlskrona.

DIST

Rockband bestående av Ted Karlberg, Joakim Mattisson, Paul Melen och Jöns ”Jöppe” Wijk. De lirade egna 
låtar och covers, bl.a. Black Sabbath-låten Paranoid. Bandet fanns omkring 1984-1985. De lirade på Mara-
tonrock 1984 på Militärhemmet i Karlskrona. Info från Paul Melén.

DRAHMA

Bandet var verksamt i slutet av 1970-talet, från Marieberg och repade på bl a Sunnaskolan och Hattfabriken, 
lirade rock och pop (mestadels covers, men även eget låtmaterial), genomförde några lokala/regionala spel-

Foto på bandet Difference Unlimited ur tidningsartikel om Lilla Woodstock i Hoglands park 1979. Överst 
från vänster Jan Tulle Erdefelt,  Weine Claesson o Jimmy Persson. Där nere Peter Johansson o Dagge 
Carlsson. Foto privat.
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ningar och bestod av Leif ”Livy” Nilsson på sång, Jan ”Tulle” Edefelt på sång, Janne Niklasson (trummor), 
Percy Gustavsson (gitarr), Mats Cederholm (klaviatur), Björn Melin (bas) och Peter ”Pigge” Kjellgren. Info 
från Björn Melin och Janne Niklasson.

EARTHWING

Bandet bildades 1984, var verksamt t o m runt 1986-1988, lirade rock/hårdrock och mestadels eget låtmate-
rial, och bestod av Maxe Axelsson (gitarr), Ola Persson (bas), Per Trossmark (sång) och Lukas Torstensson 
(trummor). 1986 hoppade Lukas Torstensson av bandet och ersattes av Hans Wernered. Man repade bl a i en 
stuga utanför Kristianopel mellan åren 1984-1986 och genomförde några lokala/regionala spelningar. Bandet 
skrev en hel del låtar, gjorde inspelningar i Voice-studion i Karlskrona runt 1986-1987 och originalmedlem-
marna återförenades ex 2010 för en helg i Pama Studio 3 och spelade in låten ”Warlords Tale”, som skrevs 
1984. Info från Lukas Torstensson.

EMERGENCY

Rockbandet Emergency bildades i slutet av 1970-
talet och var verksamt t o m 1981, då flera av 
medlemmarna istället startade bandet Ösregn 
(1970-talsrock). Medlemmar: Mats Lundberg 
- sång och gitarr,  Anders Lutz - sång och bas, 
Bengt-Olof Olsson - gitarr, Jens Olsson - trummor 
och  Gunnar Svensson - sång, klaviatur. Släppte 
EP:n ”Emergency!” 1980 (Studio: LG Sound), 
med låtarna ”Blomstertid”, ”Vad är det för me-
ning”, ”Rock mot droger” och ”Sorrow”

Gruppen Emergency från EP-omslag 1980.

Drahma live 1977 på Dragsö Camping. Till vänster sångaren Leif  Nilsson och till höger basisten 
Björn Melin. Foto t.v. ur Odens fotosamling i Blekinge museums arkiv. Foto t.h. från Björn Melin. 
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EPISODE

Soft rock/popgrupp från Karlskrona, verksamt i början av 
1990-talet, och bestod av Patrick Putte C Svensson/Sahlin 
– sång, gitarr, Joakim Müllo –gitarr, kör, Per Andersson 
– bas, gitarr, keyboards, kör, Magnus J Axelsson – gitarr 
och Leif Dristig – trummor, kör. Gruppen släppte 1990 
singeln Over And Over (PAMA studio), med även låten It 
All Comes To You. 

EQUINOX

Ett Sturköbaserat band (även medlemmar från Lyck-
eby) verksamt ca 1977-1980 och som fångades av den 
då nya engelska vågen; punken. Bandet bestod av bl a 
Kent Svensson (Lewenhagen) och Håkan Broström. Man 
spelade ex 1980 i Karlskrona på musikfest i Hoglandspark 
(Lilla Woodstock). Tilläggas kan att Kent på 2000-talet bl 
a spelat med blues- och rockbandet Blue Pigs (Karlskrona/
Ronneby).

EVELYN

Bandet bildades 1971, när två originalmedlemmar av bandet Jim Leslie Group byttes ut. Gruppen spelade 
allt från akustisk gitarrmusik till hårdrock beroende på uppdrag och situation. Och bandet hade ganska regel-
bundna spelningar i länet.  En av höjdpunkterna var en spelning på Ronneby Brunn inför ca tusen skolelever. 
”Ett framträdande på sjuttiotalet kunde börja med två killar med akustiska gitarrer och avslutas med ett 
gäng rock & roll-låtar” (Citat av/info från Stefan Lindberg). Runt 1973 splittrades bandet. 1974 öppnade två 
av de f d medlemmarna (Stefan och Anders) musikaffären Voice Musik i Karlskrona. Medlemmar: Stefan 
”Stiffe” Lindberg - gitarr, Lars-Erik Larsson - gitarr,  Anders ”Lazy” Abrahamsson - bas och Janne Arlehall 
- trummor.

Gruppen Episodes singelomslag 1990.

Evelyn spelar unplugged på Wämöskolan, Karlskrona. Bandet var utlånat till ett antidrog-pro-
gram, en faktavecka om droger. Foto: Blekinge Läns Tidning 1973.



167

EVE´S ABORTION

Bandet bildades i början av 1990-talet, som Alice Behind Bars, spelade allt från pop till rock och grunge, 
och bestod av Eli Nurbo, Robert Säfström, Marcus Wihlborg och Jan Krister Svensson (Räkan). Man repade 
på plankan i Karlskrona (Bredgatan), delade bl a replokal med bandet Alice Babs, och genomförde någon/
några lokala spelningar inom Karlskrona kommun. 
Bandet spelade vid ett tillfälle in ett antal låtar (på en portabel studio) på en demokassett, vilken blev ganska 
populär och spelades en hel del på privata bandfester i Karlskrona. Gruppen bytte sedermera namn till Eve´s 
Abortion. Som Eve´s Abortion började bandet mer spela ösig punkrock/tyngre pop/punk, gör en del lokala 
och regionala spelningar och spelade bl a senare in en demokassett med låtarna ”False and real”, Who´s bet-
ter than me”, ”Corruption”, ”I am” och ”Never needed”.

FBI

Ett coverband från Karlskrona, verksamt några år på 1980- och 1990-talet, hade några lokala och regionala 
spelningar och bestod av Peter van Darve, Johan Melin, Magnus Berg, Charles Lakey och Bengt. 

FJÄRILBANDET

Bandet var verksamt i slutet av 1980-talet – början av 1990-talet, spelade både rock och experimentell 
elektronisk musik (programmering) i kombination med gitarr, trummor och bas (lite som om Kraftverk, The 
Doors och The Mission hade repat samtidigt i ett alldeles för litet rum), och bestod av Hannes Norda (bas), 
Tommy Johansson (gitarr), Jerry Backlund (gitarr) och Jörgen Sigfridsson (trummor). Bandet spelade myck-
et för att de tyckte det var kul i allmänhet med musik, repade på bl a Plankan, Oden och Wämöskolan, och 
genomförde någon lokal spelning. Man medverkade på samlingsskivan/LP-skivan ”Embellishment Collec-
tion 1” (Börfts Records) 1990 med låten ”Pleas Honey”. Inspelat i en tagning i musiksalen på Wämöskolan, 
Karlskrona. Info från Hannes Norda.

Bandet FBI 1992. Från vänster: Peter van Darve, Johan Melin, 
Magnus Berg, Charles Lakey och Bengt. Foto: Sydöstran, Blekinge 
museums arkiv.
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FRU MATTSON

Se Gunnar Hopplös band.

FUBBIX

Punkband bildat under 1980-talets andra hälft. Spelade Oi-punk. Hette tidigare Sveas Asar. Medlemmar: 
Johnny Nilsson trummor, Henrik bas och Dan Johansson gitarr. Repade på Gräsvik och var medlemmar i 
föreningen Artister Mot Droger. Deltog i Musik Direkt 1988.

FÖRSTA HJÄLPEN

Bandet bildades i april 1982, var verksamt några år i början 
av 1980-talet, spelade rockig pop lite punkigt med ALLT 
som influenser, och bestod av Kamilla Karlsson (gitarr), 
Anne Andersson (bas), Nute ”Animal” Nilsson (trummor) 
och Pia Bergdahl (sång). Bandet repade mycket och hade 
någon/några lokala spelningar. Pia hade tidigare spelat i 
bandet Komplex, medan de andra medlemmarna var debu-
tanter.

GAMBETTAS BALLONG 

Under åren 1972-1973 gick det en våg då det bildades 
många rockband, så kallade källarband (efter var banden 
normalt repade för någonstans). Ett av de här banden i 
Karlskrona var Gambettas Ballong, som bildades 1973 
och var verksamt, med i stort samma manskap och med en 
slags egen stil inom rockmusiken, till början av 1980-talet. 
Gruppen hette från början Mjäking Tune, men två band-
medlemmar slutade och Nils-Olof Ljunggren kom med och 
därmed ändrade man namn till Gambettas Ballong. Mellan 
1973 och 1977 spelade man enbart instrumentalmusik, men 
så kom Jörgen Nordenhielm med i bandet som sångare. 
1978 tillkom Per Gunaropulos på gitarr. Man repade en 
hel del som källarband, fick en hel del lokala/regionala spelningar/arr genom bl a Noise som ex skoldanser, 
musikfester och konserter och låtmaterialet bestod till störst del av eget material. Som ex på spelningar kan 

Fubbix. Gitarristen Dan och basisten Henke. Bakom trummorna Johnny Nilsson. Foton från Johan Nilsson.

Första Hjälpen. Stående Kamilla och Nute. 
Sittande Pia och Anne. Foto Thomas Johans-
son, ur Noisekatalogen 1982. Bilden besku-
ren.
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Gambettas Ballong juni 1976 vid Musikforums konsert i Karlshamn. Från vänster: Nils-Olof Ljunggren, 
gitarr, Ulf Jartelius, bas, Peter Dahlqvist, trummor, Klas Hallqvist, gitarr. Foto från Peter Dahlqvist.

Gambettas Ballong, spelning på Jändelsskolan i Jämjö 1979. Nordenhielm står med armarna i kors och 
väntar på nästa sånginsats. Medlemmar från vänster: Ulf Jartelius, bas, Jörgen Nordenhielm, sång (klari-
nett?), Peter Dahlqvist, trummor Klas Hallqvist, gitarr, Nisse Ljunggren, gitarr. Foto Sydbild.
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nämnas i juni 1976 samt 1979 vid Musikforums konserter i Karlshamn, på Jändelskolan, Jämjö, i Karlskrona 
1979 och på Masten, Kristianopel, i Karlskrona 1979. Runt 1980 ombildades gruppen till att bli Gunnar 
Hopplös band (se Gunnar Hopplös band). Info från bl a Ola Hallqvist och Peter Dahlqvist. Tilläggas kan att 
delar av gruppen, efter att man splittrats, spelade på en musikfest i Hoglandspark i Karlskrona sommaren 
1980 under namnet Mjäking Tune och tillsammans med medlemmar/ett hoppkok från Gröna Hissen/Der 
Snorkelz. Man spelade även bl a 1993 på Carlscronafestivalen i Östersjöhallen. Medlemmar: Ulf Jartelius 
(bas), Jörgen Nordenhielm (sång, munspel, klarinett), Peter Dahlqvist (trummor), Klas Hallqvist (gitarr), 
Nils-Olof Ljunggren (piano) och Per Gunaropulos (gitarr). Även diverse inhopp av Mikael Ekedahl (elpia-
no)

GASGUZZLER

Bandet bildades runt 1999-2000, lirade rock´n´roll/
punkrock/hårdrock och mestadels eget låtmaterial, var 
verksamt några år och bestod av Jim Wiberg (trum-
mor), Morgan Karlsson (gitarr), Daniel Johnsson 
(bas) och Richard Hammar (sång, gitarr). Samtliga 
gamla musikrävar. Man repade en hel del, genom-
förde ett antal lokala/regionala spelningar, spelade in 
en demo runt 2000-2001, blev men den signade på 
det tyska skivbolaget People Like You och gav 2001 
ut debutskivan (CD/LP) ”Less pop, baby!” med 17 st 
spår/låtar. Några låtar hamnade senare bl a på diverse 
samlingsskivor (punkrock) runt 2001-2002. Hette 
tidigare Kenny Rogers.

GLORY LORDS

Bildades ca 1985, var verksamt till ca 1990, man 
lirade rock´n´roll/hårdrock inspirerat av bl.a. Deep 
Purple, och bestod av Leif Pettersson, Fredrik Björkman, Joakim Nilsson och Johan Johannesson. Leif läm-
nade bandet 1986. 

Gasguzzlers skivomslag 2001.

Glory Lords på Lilla Woodstock 1986. Foto från Leif Pettersson.



171

GOATFUCKERS

Bandet bildades i februari-mars 1981 och 
lirade punk/punkrock eller ”Getrock” med 
Chattanooga, 4-skins (Oi-band), m fl influen-
ser. Bandet bestod av Peter Walde (trummor), 
Ulrik Suhr (bas), Stefan Åberg (gitarr), Tho-
mas Åberg (gitarr), Tony ”Sharky” Carlsson 
(vrål). Deras ideologi var att inte se på världen 
så allvarligt och att bl a inte skaffa någon synt. 
Gruppen genomförde många spelningar 1981-
1983 på bl a lokala scener som Rotundan, 
Viktoriagård, hörsalen, Gamla Hattfabriken, 
Sparre och Club 300, vilka ofta slutade med 
kaos och gitarrmisshandel. Nämnas kan att 
Walde och Thomas Åberg spelade parallellt i 
Karlskrona punkbandet Schlem/Slem (våren 
1980 - våren 1983).

GREEN BULLET BLUESBAND / BEER-
DRINKERS

Green Bullet Bluesband var ett bluesband 
från Karlskrona, verksamt ca 1990-1991, och 
bestod av Kent Lewenhagen (gitarr), Mikael 
Ahlberg (trummor), Michael Palez (sång, 

Goatfuckers. Överst från vänster: Stefan, Peter, Ulrik. 
Nederst från vänster: Thomas och Sharky. Foto Thomas 
Johansson, ur Noisekatalogen 1982. Bild beskuren.

Green Bullet Bluesband. Från vänster Kent Lewenhagen, Mikael Ahlberg, Michael Palez samt Mats ”Sta’a” 
Petersson. Året är -90/-91. Foto Sydöstran.
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munspel) och Mats ”Staa” Petersson (bas). Bildades av Mikael och ”Staa”, två lumparpolare, och man 
jammade en hel del (bas och trummor) innan Kent och Mikael kom med i bandet. Man debuterade på Lilla 
Woodstock-festivalen 1990 i Hoglandspark, Karlskrona, som Beerdrinkers, men bytte namn och spelade se-
dan ex på Luciarock på Oden 1990, Sommarbörsen med gruppen Brandkommisarie Nordenhielms, på Lilla 
Woodstock-festivalen 1991 och genomförde ett flertal gig på anrika Piraten i Karlskrona. På nyårsaftonen 
1991-92 råkade bandets sångare, Michael Palez, ut för en allvarlig olycka som tyvärr kostade hans liv till 
slut. Bandet upphörde, medlemmarna la ner musicerandet ett tag, men man återuppstod senare under 1992 i 
en ny skepnad i form av gruppen Hofs. Info från Mikael Ahlberg.

GROOVER

Heavy metal-band (groove heavy metal) aktivt mellan 1994-1999. Medlemmar: Mankan Sedenberg - gitarr, 
Ted Wernersson - trummor, Anders Waldemarsson - bas och Per Englund - sång. Spelade in det outgivna 
albumet ”Slave to the Rhythm”. Info från Mankan Sedenberg.

GRÄNSLÖSA MÄN

Punkband aktivt omkring 1986. Medlemmar: Joakim Olsson bas, Kevin Johannesson trummor, Morgan 
”Bobbo” Strömbring gitarr och sång och Ventura Kjellman gitarr. Joakim Olsson gick sedan med i hård-
rocksbandet Hammerdown. 

GRÖNA HISSEN

Progg/rockband från Karlskrona, med flera 
uppsättningar, och verksamma i slutet av 
1970-talet – början av 1980-talet (bildades 
ca 1979), med medlemmarna Jan-Erik ”Eg-
gis” Johansson (bas), Ulf Jartelius (bas), 
Ingvar Pettersson (bas), Roland ”Rolle” 
Lundgren (trummor), Peter Palmqvist 
(gitarr), Mats Netterwall (sång/gitarr), Mat-
tias Lennartsson (sång/gitarr) och Johan 
Häggström (sång/gitarr). Bandet släppte 
en singel 1980, med låtarna ”Ute” och 
”Samhällets fiende No 1”. Två av bandets 
medlemmar (Eggis och Rolle) gick vidare 
till gruppen Babies efter att Hissen slutat 
gå. Eggis spelade även senare bl a med den 
ökända rockgruppen Babylon Blues från 
Malmö, mellan åren 1988-1991. Mats & 
Peter spelar fortfarande ihop i coverbandet 
Lost & Found i Stockholm. Tilläggas kan 
att delar av gruppen spelade på en musik-
fest i Hoglandspark i Karlskrona sommaren 
1980 under namnet Der Snorkelz och även med medlemmar/ett hopkok från det splittrade bandet Gambettas 
Ballong, under namnet Mjäking tune. Info från bl.a. Peter Palmqvist.

GRÖTEN KOKER

Rock- och popgruppen Gröten Koker var verksam i början av 1990-talet, ca 1991-1993, ett coverband, och 
utgjordes av Jocke Friman, Caj Karlsson, Björn Melin, Göran ”Ögat” Mattisson, Ingvar Pettersson och bl a 
Patrik ”Padda” Persson. De spelade ex på skeppet Jarramas mellan åren 1991-1993, under sommar halvåret, 
när det låg vid Skeppsbrokajen i Karlskrona, och lokalt på badstränder, dagis, äldreboenden och Karlskrona 
kommun-arr. Info från Björn Melin. 

Gröna Hissen, Karlskrona, från singelomslag 1980.
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GUDS GÅVOR

Gruppen bestod av delar av tidigare 
punkbandet Akut Skjut, men mot 
tidigare lirade man nu mer sofistikerad 
rock. Medlemmar: Marcus Mustafa, 
Mats Persson och Niclas Palmqvist. 
Döpte om sig till Mystery. 

GUNNAR HOPPLÖS BAND

Bandet bildades runt 1979, var verksamt några år på 1980-talet, spelade rock influerad av Jethro Tull, Jimi 
Hendrix, ZZ Top, m fl, och bestod av Per Gunaropulos (gitarr, sång), Ulf Jartelius (bas), Jocke Pålsson 
(trummor) och Jörgen Nordenhjelm (sång, gitarr). Man spelade framför allt covers, men även eget låtmate-
rial. Bandet, repade en hel del, genomförde en mängd lokala och regionala bejublade spelningar, under olika 

Gröten Koker spelar på Jarramas (ca 1992). Foto: privat.

Guds Gåvor, ca 1986. Från vänster: 
Marcus, Mats och Niclas. Foto Sydös-
tran. Ur Blekinge museums arkiv.
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namn och konstellationer eller skepnader som t ex Gambettas, Fru Mattson och Per-henrys trio. Man spelade 
bl a i Västerås 1980. Gruppen har återförenats vid flera tillfällen under 1990- och 2000-talet, ex 1996/-97-
2000 (med då Lukas Torstensson på trummor), på Parkfesten i Wämöparken (Karlskrona) 2003 och man 
spelade ex sommaren 2016 (20/8) på Café Greven i Karlskrona. Sättningen bestod då av Per Gunaropulos 
(gitarr, sång), Klas Hallqvist (gitarr), Ulf Jartelius (bas) och Mikael Ahlberg (trummor). Nuförtiden är det 
inte enbart covers som gäller utan bandet har en hel del eget låtmaterial på repertoaren. Info från bl a Mikael 
Ahlberg. Bandnamnet är en ordlek på Pers efternamn. 

HAMMERDOWN

Hårdrocksband aktivt mellan 1986-88. Spelade Europe-inspirerad hårdrock. Medlemmar Leif Pettersson 
(gitarr och sång), Per Jonsson (trummor), Morgan Österström (gitarr), Peter Karlsson (keyboard) och Jonas 
Hildingsson (bas). Bildades och repade för första gången i Wämöskolans musiksal men fick snart tillgång 
till en replokal i källaren i en av de gamla kasernerna på Gräsvik. Gjorde sedan flera spelningar i östra delen 
av länet, framförallt på fritidsgårdarna. Spelade också på Lilla Woodstock och deltog i Musik Direkt 1988. 

Gruppen Gunnar Hopplös Band 1982. Från vänster: Jocke, Ulf, Per och Jörgen. Foto ur Noisekatalogen 
1982. Bild beskuren.
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Spelade in två demokassetter i SMM-studion på Gräsvik varav en av dessa skickades in som bidrag till 
Rock-SM. Bandet blev dock inte uttaget till tävlingen. Låtarna spelades dock några gånger i SR P4 Radio 
Blekinge. Peter Holmqvist (fd Karlsson) berättar 2017: Hammerdown hade en liten men trogen skara fans 
som följde med på spelningarna runt om på fritidsgårdar i östra Blekinge. Första spelningen på ett skoldis-
ko i Rödebyskolans matsal fick t o m ett omnämnande i tidningen, dock inte p g a det i vårt tycke fantastiska 
framträdandet, utan efter en brandkårsutryckning då pyrotekniken stod mitt under en rökdetektor. Efter ut-
vädring av lokalen kunde vi sedan köra klart konserten. Lite draghjälp hade vi dock av händelsen då vi fick 
ryktet om oss att rocka så hårt att brandkåren måste komma på konserterna. Hur gick det för Hammerdown 
då? När Chapmanskolan flyttade ut delar av sin verksamhet till Gräsvik-området i slutet av 80-talet fick 
bandet lämna sin replokal. Även musikföreningen AMD (artister mot droger) fick därmed lägga ner verk-
samheten. Försök gjordes att hålla liv i bandet b l a i TBV:s replokal ”Brädan” på Bredgatan, i ett gammalt 
torp i Spandelstorp och slutligen i föräldrarnas garage. Från att tidigare bara kunnat gå ner till replokalen 
och spela med någon (i nio fall av tio var det någon där) till att helt stå utan en fast samlingspunkt där in-
strumenten kunde stå uppställda gjorde att luften till slut gick ur bandmedlemmarna och det rann mer eller 
mindre ut i sanden utan att bandet officiellt upplöstes.

HANGOVER

Bandet bildades 1981, lirade rock (covers samt eget 
låtmaterial) och spelade sedan överallt, t o m som ett 
av sju förband till Europe och ex på en hårdrocksgala 
1985 i Konserthuset i Karlskrona. Man spelade in en 
kassettdemo runt 1985 (Insp i Voice-studion), med 
5 spår: Man splittrades 1986, men har återuppstått 
vid flera tillfällen under 2000-talet och är från och 
till fortfarande ett existerande band. Bandet spelade 
t ex på Sailet i Karlskrona 2002, tillsammans med bl 
a grupperna Akut Skjut och The Bones, och har även 
spelat på Bränteknuvafestiven. På Sailet hoppade Jim 
Wiberg (tidigare i Apart) in på trummor och på t ex 
Bränteknuvafestivalen spelade Per Gunaropulos gitarr 
i bandet. Tilläggas kan att bandet återuppstod till två 
tredjedelar runt 2006-2007, med ny trummis, och sam-
manställde en ny demo. Info från bl a Anders Peters-
son Medlemmar: Tony Engman - gitarr och sång, Mats 
Kullberg - sång, Anders Petersson - bas, Mikael Crona - trummor, samt Bosse Axelman - trummor.

Anders Petersson i Hangover live på Bränte-
knuvafestivalen. Foto: privat.

Hammerdown på Tundrans scen 1988. Foto från Leif Pettersson.
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HEADACE

Rockband från Hasslö. Medlemmar 
Stefan Carlson, Torbjörn Bredberg 
och Anders Widerberg. Verksamma 
på 1970-talet och långt senare spelade 
bandet ett antal år tillsammans på Hass-
löfestivalen, Karlskrona. Foto och info 
från Torbjörn Bredberg.

HEADLESS

Hårdrocksband från Rödeby/Spjuts-
bygd aktivt mellan 1985-1986. Med-
lemmar: Mankan Sedenberg - gitarr, 
Robert Pettersson - trummor, Tom 
Johansson - gitarr och Tim Johansson 
- bas. Info från Mankan Sedenberg.

HEADLESS CROSS

Hasslöband bildat runt 1999-2000, 
ett tributband till Black Sabbath och 
döpt efter en av deras plattor – klas-
sisk hårdrock á la 80-tal, och bestod av 
Roger Åstrand (gitarr), Micke Irefjäll 
(trummor), Mats Pettersson (bas) och Per 
Karlsson (sång). Man genomförde en del 
lokala/regionala spelningar, som ex 2002 
på Bränteknuvafestivalen i Karlskrona, 
men intresset avtog och bandet dog ut runt 
2003. Dessförinnan hade bl a sångaren; 
Per Karlsson, lämnat bandet runt 2001 för 
istället gruppen Unchained (se Unchai-
ned) och likaså Mats Pettersson. Delar 
av det ursprungliga bandet återförenades 
2005, med då Tony Karlsson på sång och 
Mathias Eriksson på bas, för att blåsa liv i 
de gamla Black Sabbath-låtarna och man 
både spelade för skojs skull samt försökte 
få spelningar mm.

Headace. Från höger Stefan Carlson, Torbjörn Bredberg och An-
ders Widerberg. Foto privat.

Headless Cross-affisch med bandmedlem-
marnas autografer. Foto Åsa Brodén.
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HEADON

Hårdrocksband. I Headon var det två uppsättningar. Först var det Jonas Carlsson bas, Roger Ohlsson trum-
mor, Mats Persson gitarr, Mats Kullberg sång och Mats Löfgren gitarr/klaviatur. Den andra uppsättningen 
var Jonas Carlsson bas, Roger Ohlsson trummor, Niclas Johansson gitarr och sång, Johan Wideblad klavia-
tur. De gjorde några demokassetter och spelade bl.a. med kristna hårdrocksband på Wämögalan arrangerad 
av Pingstkyrkan. Jonas Carlsson och Niclas Johansson blev sedan medlemmar i bandet Tyron.

HELLRE ÄN BRA

Bildades ca 1978, genomförde bl a en kata-
strofal spelning på Sturkö Folkets hus samma 
år, splittrades och startade upp igen kring 
1979-1980 och med en delvis ny sättning. 
Man spelade ex live på Chapmanskolan (au-
lan inför sittande publik) 1979 tillsammans 
med bandet Motvind, på Lilla Woodstock-
festivalen i Karlskrona 1979, på Sail-galan i 
Wämöparken 1980, som förband till legenda-
riska Malmö-bandet Problem 1980 på Piraten 
i Karlskrona. Vid spelningen i Wämöparken 
bytte bandet speltid och kom därför att missa 
att få spela live i TV. Gruppen ombildades 
runt 1981-1982 till bandet Prins Sihanouk. 
Medlemmar: Paul Ivarsson – trummor, 
Tommy Axelsson – gitarr , P-O Mazetti 
– bas, sång. Tillfälliga medlemmar: Jan Jana 
Persson (gitarr), Christer Gustafsson, Göran 
Andersson. Tidningen Kvällsposten utsåg i 
en artikel bandet till ett av Sydsveriges fem intressantaste band 1980. Info från Tommy Axelsson.

Headon. Från vänster: Mats Löfgren gitarr, Mats Kullberg sång, Roger Ohlsson trummor, Jonas Carlsson  
bas och Mats Persson gitarr. Foto från affisch inlånad från Jonas Carlsson.

Hellre Än Bra, live på Piraten, Karlskrona 1980-03-08. 
Förband till Malmöbandet Problem. På bilden Mazetti och 
Tommy. Foto från Tommy Axelsson.
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HIV (1)

Ett punkband verksamt i mitten av 1980-talet som bestod av Joakim Sundeman (bas), Peter ”Gummit” Gum-
messon (trummor) och Christian Hansson (gitarr). Man genomförde några live-gig som ex på Rotundan i 
Karlskrona 1986. Info från Facebook.

Hellre än bra 1980 i Wämöparken. Foto från Tommy Axelsson.

Bandet HIV på Oden 1990. Foto privat.
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HIV (2)

Bandet HIV bildades runt 1990, var verksamt en kort period i början av 1990-talet, lirade rock- och punkco-
vers och något eget låtmaterial, och bestod av Christian Egefur, Mackan, Henrik Malm och Tommy Johans-
son. De unga punkarna inledde ex Luciarock på Oden 1990.

HJÄRTER KNÄCKT

Pop/rock – en del covers men mest eget låtmaterial inspirerat av 
1970- och 1980-talsrock. Medlemmar: Gunnar Lindén, Lennart Alex-
andersson, Mikael Johansson och Magnus Lundquist, Daniel Jonsson 
och Erika Karlsson. Tidigare/senare medlemmar: Anette Romlin/Ky-
lengren (kör). Gruppen bildades runt 1990. Släppte ett antal demos, 
spelade in en singel i Pama Studio, Kristianopel, som släpptes 1992. 
Deltog med två låtar (Han ser nya dagar gry och Flickan och Kråkan) 
på Musikföreningen Odens jubileums-CD 1993. Man genomförde en 
hel del lokala/regionala spelningar, som ex på Helsingborgfestiva-
len, Lilla Woodstock i Karlskrona 1991 och som förband till Staffan 
Hellstrand i Ronneby 1991/1992. En av bandets första spelningar var 
på Lucia-rock på Oden 1990. Man deltog även i Musikdirekt 1991.

Hjärter Knäckt ca 1992. Bakre från vänster: Gunnar Lindén, Lennart Alexandersson, Mikael Johansson 
och Magnus Lundquist. Sittande: Daniel Jonsson och Erika Karlsson. Foto: Mattias Mattisson, Sydöstran, 
Blekinge museums arkiv
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H.O.T.S

Spelade melodiös hårdrock och gjorde mycket eget material. Aktiva år 1987-1989. Replokal på Gräsvik i en 
källarlokal i ett av regementshusen ihop med flera andra band och Styrmansgatan. Spelningar: Musik Direkt 
lokal- och länsuttagning 1988. Rock SM 1988, Frisam flyktingevenemang i Hoglands Park Snäckan, Skol-
konsert Tullskolan. Spelade in ett par demokassetter samt blev intervjuade i Radio Blekinge. När de kom 
vidare till länsfinalen i Musik Direkt 1988 löd omdömet om bandet så här: Juryn tyckte att stämsången var 
bra och att sångerskan hade härlig röst. Likaså var det ett plus att Ni hade modet att inte fylla alla tomrum 
utan låta musiken vara luftig och fin. Ni bör nog jobba på att skaffa lite mer stadga i tempot, och att vara 
lite mer utåtriktade på scenen. På det hela taget är musiken bra och har en del originella kvaliteter. Med-
lemmar: Matz Arnström, gitarr, sång, Christina Vermandis (fd Carlsson) bas, sång, Patrik Idrén, gitarr, Roger 
Liljeström, keyboard, sång och Tomas Hilmersson, trummor. Låtskrivare: Matz Arnström och Christina 
Vermandis. Info från Christina Vermandis.

Hjärter Knäckt från singelbaksida  1992.

H.O.T.S. Från vänster: Roger Liljeström, Tomas Hilmersson, Christina Vermandis (f.d. Carlsson), Patrik 
Idrén och Matz Arnström. Foto från Christina Vermandis.
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HSM2

Medlemmar: Sven-Gunnar Petersson – keyboards, Patrick Idrén – bas, Markus Karlsson – gitarr, Matz Arn-
ström – sång och gitarr och Tomas Hilmersson – trummor. Bandet lirade pop/rock och var verksamt under 
en period på 1980-talet, repade på Gräsvik, gjorde några lokala spelningar (discon, skoldanser, fritidsgårdar). 
Info från Sven-Gunnar Petersson.

HÖG SPÄNNING

Bandet bildades sommaren 1979, var verksamt en period i början av 1980-talet, spelade rock/rockig pop, 
och bestod av Hans Södergren, Mario Loncar, Mats Freij, Hans-Inge Elofsson och Stefan Lundqvist. Bandet 
repade mest, men genomförde några lokala spelningar 
på bl a skoldanser/ungdomsgårdar.

INCROWD

Bandet bildades runt 1975, från Marieberg (Karlskrona) och repade bl.a på Sunnaskolan och Hattfabriken, 
var verksamt till 1977, lirade rock och pop (mestadels covers, men även eget låtmaterial), genomförde några 
lokala/regionala spelningar och bestod av ”Livvy” på sång, Jan Tulle Erdefelt på sång efter Livvy, Janne 
Niklasson (trummor), Steve Lindström (gitarr), Björn Melin (bas) och Peter ”Pigge” Kjellgren (gitarr).

IN TRANCE

Bandet bildades i februari 1982, var verksamt en period därefter. Man spelade hårdrock både egna låtar och 
covers av Thin Lizzy, Iron Maiden, Blackfoot, Scorpions, m fl, och bestod av Per-Ola Andersson (gitarr, 
sång), Johan Olsson (sång, gitarr), Peter Hultgren (trummor) och Johan Danielsson (bas). Johan och Johan 
hade tidigare spelat i det lokala bandet Svea Substans, från Sturkö, och Per-Ola och Peter hade bl a jammat 
med gitarr-virtuoserna Thylén och Andy Pate. Info från Johan Danielsson och Per-Ola Andersson.

HSM2 uppträder i Wämöskolans gymnastiksal, Karlskrona, under 7UP 5år. 7UP var en musikfest som ar-
rangerades på skolan för eleverna. Foto Jonas Eckerbom.
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JAZZÅ

Bandet bildades i slutet av 
1981 av medlemmar ur det 
tidigare halvstorbandet Kom 
Och Skräm Mig/KOSM, var 
verksamt en kort period i bör-
jan av 1980-talet, spelade en 
blandning av jazz-funk-latino, 
och bestod av Ulf ”Bitte” Ap-
pelqvist (gitarr), Lasse Karls-
son (trumpet), Anders Alsén 
(elbas) och Lasse Andersson 
(trummor). Gruppen genom-
förde någon regional och några 
bejublade lokala spelningar 
1982 i Karlskrona, som t ex en 
Amnestykonsert den 13/3, på 
Piraten den 26/3, på Club 300 
den 25/4, på CarnevalRock i 
Wämöparken den 14/8 och på 
Konserthuset i Karlskrona den 
28/8. Tilläggas kan att gruppen även stod för musiken under Per Chenons musikdrama ”Den lilla männis-
kan” (1982-1983).

In Trance. Stående från vänster: Johan Olsson, Per-Ola Andersson, Peter Hultgren. Sittan-
de: Johan Danielsson. Foto: Thomas Johansson, ur Noisekatalogen 1982.

Gruppen Jazzå och hunden Zappa. Från vänster: Anders, Lasse K, Lasse 
A och Ulf. Foto: Thomas Johansson, ur Noisekatalogen 1982
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Jim Lesley Group. Från vänster: Christer Eklund (sittande på stolen) trummor, Lennart ”Assar” Fagerström 
sologitarr, Carl-Axel Ottosson kompgitarr och sång, Göte Pettersson (sittande) bas och sång och Benny 
Dahlin (stående) orgel. Foto Ateljé Floberg.
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JIM LESLEY GROUP

Rock/pop. Jim Lesley Group bildades ur Torskorsbandet Skins. De spelade mest covers (bl.a. Creedence, 
Jimi H, Ten Tears After och Jethro Tull), men även egna låtar. Replokaler var bl.a. SGU i Lyckeby, Lyck-
ebyskolans källare och i Jändelskolan, Jämjö. Medlemmar: Göte Pettersson bas och sång, Christer Eklund 
trummor, Lars-Erik Larsson sologitarr och Carl-Axel Ottosson kompgitarr och sång. Andra medlemmar var 
Lennart ”Assar” Fagerström, gitarr, Stefan ”Stiffe” Lindberg, gitarr och Janne Arlehall, trummor. Bandet 
bildades ca 1968 och hade under ett par år regelbundna spelningar. De spelade lite runt om i Blekinge med 
spelningar i bland annat Berggården, Karlskrona, IOGT Karlskrona, Ramdala medborgarhus, Tavernan på 
Statt och en minnesvärd spelning vid Krigsmans Erinran i Amiralitetskyrkan. De spelade även utanför länet, 
bl.a i Perstorps skola. Vid några spelningar hade de stänkt täckfärg på sina kläder och belyste scenen med 
ultraviolett ljus för att få till en häftig effekt samt tillverkat en egengjord ”stroboskop” med en vinylspelare 
som stod på högkant och där skivan hade hål och belystes bakifrån av en projektor. 1972 bytte gruppen 
namn till Evelyn (Se Evelyn), då två originalmedlemmar hade bytts ut: Stefan Lindberg ersatte Carl-Axel 
och Anders ”Lazy” Abrahamsson ersatte Göte. Runt 1973 upplöstes Evelyn (info av Stefan ”Stiffe” Lind-
berg). Info från Carl-Axel Ottosson och Göte Pettersson.
 

KAPELL JOHANSSON

Bandet bildades 1980, var verksamt i början av 1980-talet, spelade en tät melodilös rock-pop med Johnny 
Thunders som förebild, och bestod av Mårten Hultgren (gitarr, sång), Staffan ”Stoffe” Johansson (trummor) 
och Lars ”Gessan” Gezelius (bas). Bandet hade en hel del lokala och regionala spelningar, bl a som förband 
till gruppen Nine Below Zero i Karlshamn 1982, samt ett par spelningar i Stockholm. 

Jim Lesley Group spelar i Berggården, Karlskrona. Från vänster: Lars Larsson, Göte Pettersson, Janne 
Artlehall och Stefan Lindberg. Foto privat.
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KAPTEN RUTER & THE NAUTILUS

Bandet bildades i början av 1980-talet, Lund/Karls-
krona-Ronneby, var verksamt några år, spelade 
ska/powerpop, och bestod av Mats Netterwall (sång, 
gitarr), Klas Hallqvist (gitarr, sång), Nils Ljunggren 
(piano), Rutger Lorenson (bass) och Peter Dahlkvist 
(trummor). Bandet genomförde några lokala och regi-
onala spelningar. 1982 deltog man i Radio Blekinges 
Rocktävling, tillsammans med tio andra grupper, med 
bl a låten ”Mer vin till bordet”. 1982-års vinnare blev 
Opus Est, Karlskrona... Bandet släppte vinylsingeln 
”Samma gamla jakt” (Apollo, inspelad hos Lundaton) 
1983, med låtarna Samma gamla jakt (cover på Four 
Tops ”Same old song” 1965) och Pavlovs hund. Enligt 
pressrelease försökte distributören av skivan (Svenska 
media AB) få detta till en sensommar hit, genom att 
erbjuda 5000 kronor till den radio-DJ som spelade 
skivan flest gånger under juli-augusti (!).  

KARAT 24

Hårdrocksband bildat 1985. Medlemmar: Joakim Nilsson trummor, Sebastian Troëng bas, Leif Pettersson 
gitarr (även trummor), Johan Johannesson gitarr och Fredrik Björkman sång. Debutspelningen skedde på 
Wämöskolans musikfest 7UP. Kort därefter hoppade Joakim av och Leif ersatte honom på trummor. Hösten 
1985 får de replokal på Gräsvik och tillsamman med flera andra band bildas föreningen Artister Mot Droger 
(AMD). 1986 får de ny basist och bandet byter namn till Glory Lords.

Kapell Johansson. Från vänster Mårten Hultgren, Lars Gezelius och Staffan Johansson. Foto: Thomas Jo-
hansson, ur Noisekatalogen 1982 

Kapten Ruter & The Nautilus singelomslag.
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KARAVAN

Rockbandet Karavan startade kring 1980 och höll på till 82-83. Bandet bestod av Rosa Dahlgren sång, Peter 
”Pigge” Kjellgren gitarr, Percy Gustavsson gitarr (ersattes senare av Veine Claesson gitarr och sång) Göran 
”Ögat” Mattisson bas och sång och Tommy Hedberg trummor. Karavan gjorde en liten rockopera som kalla-
des ”Sagan om Manfred Hönskatt rock mot droger” som de turnerade flitigt i skolorna med i södra Sverige! 
De hade till och med en stor turnébuss. Info från Björn Melin.

Bandet Karat 24, 1985. Från vänster: Joakim Nilsson, Fredrik Björkman, Leif Pettersson, 
Johan Johannesson och Sebastian Troëng. Foto från Leif Pettersson.

Rockbandet Karavan. Från vänster Percy Gustavsson, Ros-Marie Dahlgren, Tommy Hedberg, Göran Mat-
tisson och Peter Kjellgren. Foto från Odens fotosamling, i Blekinge museums arkiv.
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KARLSKRONA SS

Gruppen Karlskrona SS bildades runt 1980 och var ett lovande ungt punkband som bestod av Håkan ”Spe-
nan” Lönnberg, Mats Andersson, Joachim Johansson, Mats Hellman, Per-Åke ”Fisen” Gustavsson. Bandet 
lirade några covers men även eget låtmaterial som låtarna ”Jag hatar svenskar” och ”Penny”. Man repade 
lite, hade någon/några lokala spelningar men splittrades omkring 1981-1982. Mats och Mats återförenades 
senare i bandet Public Toys.

Citat från Mats Andersson 2016:
”Karlskrona SS bildades hösten 1980 av mig, Mats Hellman, Joachim Johansson, Per-Åke Gustafsson och 
en trummis som var duktig men som jag inte minns namnet på. Jag skulle ha spelat bas men jag var för 
långsam på att lära mig så Hellman fick spela bas och jag fick sjunga. Jag skrev alla texter och Joakim 
som var den ende som egentligen kunde spela gjorde musiken. Vi repade så där 6 gånger sedan hade vi en 
konsert på Flamingo. Det var inte så mycket musik som något annat... Jag sjöng inte utan bara skrek och låg 
ned på scenen. Jag hann i alla fall spotta Hellman och Per Åke i ansiktet. Hellman bara skrattade men Per 
Åke blev så chockad att han aldrig rörde en gitarr igen. Jag förolämpade även  publiken. Händelsen finns 
kortfattat beskriven av Ulf Fembro i boken om Chapmanskolan.. Sedan ville de gamla proggarna slänga ut 
oss från Noise. Jag behöver knappast tillägga att det var bandets första och enda spelning”

Mats Andersson i Karlskrona SS. Collage av Jörgen Skagert. 
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KENNY ROGERS

Se Gasguzzler.

KENTUCKY FRIED CHILDREN

Bandet var verksamt i slutet av 1980-talet – början av 1990-talet, spelade allt från rock/rockig pop till synt-
hpop, och bestod av Hannes Norda (bas), Tommy Johansson (gitarr), Johan ”Mums” Johnsson (gitarr) och 
Jerry Backlund (trummor). Bandet repade en hel del, på bl a Oden, Wämöskolan och Plankan, och genom-
förde några lokala och regionala spelningar. 

KICKING HORSE

Bildades 1996, är fortfarande aktiva, lirar rock, och består av de rutinerade musikerna Assar Lindén (gitarr & 
sång), Conny Olofsson (trummor & sång) och Tomas Rantatalo (bas & sång). Bandet har genomfört framför 
allt lokala spelningar, som ex på Aspö, Kastellet, sommaren 1997 och 1998, Konserthuset i Karlskrona 2000 
och på Playbar i Karlskrona 2014. 2013 släppte man albumet ”Psychodynamic Loudness” (LOL studios pro-
duction), och 2015 släppte man singlarna ”Live to win” (LOL studios production)och ”Say” (LOL studios 
production). Info från FB, Spotify.

KILLING TRAKTORS

Bandet var verksamt under en kort period slutet 
av 1980-talet - i början av 1990-talet, ca 1989-
1991, lirade punk och punkrock, och bestod av 
Mange Pettersson & Daniel Lillen Johnsson från 
USSA, Samt Pellesson från Suburban Rebels 
& Ubbe från No Solution Bandet repade en hel 
del, på bl a Oden, och genomförde en del lokala 
spelningar som ex på Luciarocken på Oden 1990 
där man lät gitarrerna tjuta och rösterna skorra. 
Efter att bandet splittrats, gick bl a Lillen vidare 
med bandet DC Morf.

Kentucky Fried Children 1991. Foto privat.

Killing Traktors, Oden 1990. Foto privat.
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KING FRAT

Bandet bildades 1980, var verksamma några år i början av 1980-talet, lirade hemmagjord rock utan influ-
enser och bestod av Joakim Schultz (trummor skrik), Peter Svensson (gitarr, sång), Patrick Wester (gitarr, 
sång), Anders Pettersson (gitarr, sång) och Lennart Refwelin (bas, sång). Bandet kan möjligen ha tagit band-
namnet från filmen ”King Frat” (Räkna med bråk), som kom ut 1979. De genomförde ett flera lokala och 
regionala spelningar, flera i Nättraby Folkets hus, och siktade på en USA-turné 1996 (enligt info ur Noiseka-
talogen 1982), vilken tyvärr aldrig inträffade.

KOCKUMS HJÄRNVERK

Bildades i februari 1976, var verksamma även under 1980-talet, spelade rock´n´roll i ett vitt begrepp med 
blues- och funkinfluenser, och bestod av Ola Hallqvist (sång, gitarr), Torbjörn Claesson (gitarr, sång), An-
ders Rydén (klaviatur, sång), Jörgen Jonsson (bas), Svannte Sennerhall (trummor) och Jocke Johansson (tek-
niker; bandet hade eget PA-system). I slutet av 1970-talet – början av 1980-talet tillkom även Scott McIsaac 
på sax. Bandet, repade mycket, har ett hundratal spelningar i sydsverige bakom sig och har både synts och 
hörts på lokal- och riks-TV och radion. 1981 släppte bandet EP:n/singeln ”Orientens Mystik”, med låtarna 
Orientens mystik, Aldrig mera 41, Pirat och LTO. 1982 åkte bl a bandet på skolturné i Rikskonserters regi 
och genomförde under åren 1982-1983 en egen turné. Se även bandet Nam Nam.

King Frat. Från vänster Joakim, Patrik, Peter, Anders och Lennart. Foto Thomas Johansson, ur Noisekata-
logen 1982.
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KOM OCH SKRÄM MIG

Bandet bildades på och var verksamma un-
der 1970-talet och början av 1980-talet, ett 
halvstorband som spelade rock/pop/funkig 
jazz. Bandet repade en hel del och gjorde 
ett flertal bejublade lokala och regionala 
framträdanden, som ex en samkonsert 
(förband till) med Red Mitchell Communi-
cations, på Knut-Hahnsskolan, klubbspel-
ningar i Karlshamn, på Lilla Woodstock-
festivalen i Karlskrona 1979, på Masten 
1979, på Piraten 1980, på Smålands nation 
i Lund den 27/2 1981, på Flamingo den 
19/3 1981 och på Drottningsskär den 16/7 
1981. När bandet splittrades runt 1981 
bildade fyra av medlemmarna det mer 
jazzspelande bandet Jazzå (se Jazzå). El-
ler som en medlem av gruppen minns det; ”Från allra första början bestod bandet av bröderna Alsén och 
Appelqvist. Sedan utökades bandet till några fler. Vid ett (eller kanske ett par) tillfälle var vi elva personer, 
två extra trumpetare och en slagverkare till. Det var en ganska rörlig konstellation. Ibland var vi fler, ibland 
var vi färre. Nånstans på vägen byttes också namnet till Jazzå. På slutet var vi fyra stycken kvar”. (Lasse 
Fagerberg (Andersson), från www.lassefagerberg.se/kosm-jazza.htm). Medlemmar (urval): Ulf ”Bitte” Ap-
pelqvist – gitarr, Staffan Appelqvist – saxofon, Fredrik Alsén – trumpet, Anders Alsén – bas, Lasse Karlsson 
– trumpet, Christer Appelqvist – trummor, Lasse Andersson (Fagerberg) – trummor, Lars-Magnus Österberg 
– piano, clavinet och Ulf Ottosson – trummor.

Kockums Hjärnverk live i Hoglands park i Karlskrona runt 1981. Foto Thomas Johansson,  ur Noisekatalo-
gen 1982.

Delar av gruppen Kom Och Skräm Mig 1980 på Piraten i 
Karlskrona. Foto privat.
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KOMPLEX

Bandet bildades hösten 1981, var verksamt några år, lirade punkrock med mycket moll och bestod av An-
nelie ”Verkö” Carlzon (gitarr, sång), Jeanette Olofzon (bas) och Anne-lie Olauzon (trummor). Karlskrona 
första tjejband. Bandet repade intensivt, genomförde en del lokala och regionala spelningar och medverkade 
bl a på en samlingskassett (Larms) 1982.

KOMPROMISS

Bildades i slutet av 1970-ta-
let, var endast verksamt en 
kort period, spelade punk-
rock inspirerade av storheter 
som Ebba Grön, Joe Jackson, 
Stiff Little Fingers och Thore 
Skogman, och bestod av Chris-
tian Carlsson, Per Simonsson, 
Anders Hilding och Gustav 
Linge. Bandet repade en hel 
del och hade någon lokal spel-
ning (ungdomsgård/skoldans) 
och något gig på Noise-arr. 
Spelade på Sail-galan i Wämö-
parken 1980 som spelades 
in av SVT och visades som 
pausreportage vid direktsänd-
ningen av Rock 300, den stora 
musikgalan i idrottshallen i 
samband med Karlskronas 
300-årsjubileum.

Komplex spelar, troligen under Karlskronakarnevalen. Foto Sydöstran.

Per Simonsson i Kompromiss vid spelningen i Wämöparken som SVT spe-
lade in. Foto från VHS-band i Föreningen Gamla Carlskronas arkiv. 
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KONRADS KALASKLISTER

Bandet bildades hösten 1981, var verksamt ett tag på 1980-talet, spelade Be-Pop med influenser som Mo-
torhead och Mahatma Ghandi, och bestod av Christian Carlsson (gitarr, taktmaskin, synth, sång), Tommy 
Nilsson (Gitarr, sång, vocoder, synthar) och Stefan ”Feffe” Johansson (bas, synth, sång). Bandet repade en 
hel del, genomförde några lokala och regionala spelningar och hade bl a en mycket visuell scenshow.

KREATÜR

Metal/punkband som var aktivt i mitten av 1990-talet. Kreatür bestod av Daniel ”Lillen” Johnsson, Marcus 
”Mackan” Petersson, Stefan Mathisson, och Thomas Friman. Ett kortlivat band som bara gjorde ett fåtal 
spelningar, bl.a. på Lilla Woodstock på Stumholmen 1994.

KRIS

Bandet bildades i oktober 1981 och fanns 
under en kort period 1981-1982, lirade rockig 
pop med bl a Rolling Stones som förebilder, 
och bestod av (blott 11 respektive 12 år gamla) 
Pär Hjalmarsson (orgel), Johan Ström (gitarr), 
Anders Johansson (trummor), Christian Lundin 
(bas) och Måns Håkansson (gitarr). Bandet 
repade mycket och hade några spelningar, bl a 
på ett discotek i Rödeby.

Daniel ”Lillen” Jonsson från gruppen Kre-
atür under repetition i musikhuset Oden, 
Karlskrona, maj 1995. Foto: Andreas Roth-
stein, Blekinge museums arkiv.

Bandet Kris. Foto Thomas Johansson, ur Noisekatalogen 
1982. Bild beskuren.
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KRISTI STRIDSMÄN

Bandet bildades runt 1984 och bestod av Per ”Simon” Simonsson (gitarr, sång), Fredrik Andersson (bas), 
Stefan Johansson (gitarr) och Jim Wiberg (trummor). Bandet uppstod ur splittrorna av gruppen Profan Relik 
(Per och Fredrik), som splittrats efter interna bråk, och man fick nu ett mer rockigare sound än tidigare, med 
mer attityd. Man repade en hel del, bl a på Hästö, genomförde en del lokala/regionala spelningar och spe-
lade ex in en demo på Hästö, hos Stefan Johansson (föräldrahemmet). Bandet upplöstes när Per flyttade till 
Stockholm, runt 1985.

KRÄK TORKELS

Punband som spelade egna låtar med lite KSMB/Ebba Grön-stuk. Deras enda spelning var på Lilla 
Woodstock i Karlskrona i början av 80-talet. Basisten Jonas Carlsson gick sedan över till hårdrocksbandet  
Headon och därefter Tyron. Info från Jonas Carlsson.

Kristi Stridsmän ca 1984-85. Från vänster: Stefan Johansson, Per Simonsson och Fredrik 
Andersson. Trummisen Jim Wiberg saknas på fotot. Foto från Jörgen Skagert.



194

KULTUR

Bandet bildades våren 1981, var verksamt en period därefter, lirade dyster pop med influenser från Joy Divi-
sion, The Cure, TT Reuter, New Order, m fl, och bestod av Mikael ”M.A. Punk” Andersson (gitarr), Anders 
”Ketches” Ståhlberg (sång), Kent ”de Ville” Lindqvist (trummor) och Torbjörn Augustinsson (basgitarr). 
Bandet repade mycket och genomförde någon lokal spelning.

KÅRE KOLVES PUBKAPELL

Ett coverband aktivt på 1990-talet. Medlemmar Roger Ohlsson trummor, Victor Brodén bas, Magnus Ar-
widsson keyboard, Marcus Arwidsson gitarr och Roger Holmberg sång. Info från Johan Danielsson.

KÄLLARBARN

Punkband i stil med KSMB och Ebba Grön. Medlemmar Paul Melén, Magnus Åkeborn och Mats ”Masse” 
Persson. Magnus hade tidigare spelat i bl.a. T42 och Mats i bl.a. i Akut Skjut. Bandet fanns i mitten av 1980-
talet och gjorde en del lokala spelningar, bl.a. på Rotundan i Karlskrona. Info från Paul Melén.

LANDBROGATAN

Bandet bildades i slutet av 1960-talet och var ett utav flera proggband i början av 1970-talet, och bestod av 
bl a Gunnar Johansson, ”Assar” Fagerström, Keith Carlsson, Peter Johansson och Kalle Andreasson. 1969 
till runt 1973 fanns det i huvudsak två rockband i Karlskrona som hade någorlunda regelbundna spelningar: 
Jim Leslie Group och Landbrogatan. Spelningarna var ofta av typen ett entimmes uppträdande på skoldan-
ser. Landbrogatans frontfigur var den numera bortgångne Gunnar Johansson, som senare bl a bildar och spe-
lar med Johanssons Blues Band samt lirar keyboard i Brandkommisarie Nordenhielms Bluesorkester. Bandet 
var lite av ett kollektiv, i den tidens anda. Info från bl a Stefan ”Stiffe” Lindberg.

Bandet Kultur. Från vänster: Mikael, Torbjörn, Kent och Anders. Foto Thomas Johansson, ur Noisekatalo-
gen 1982. Obs bilden beskuren.
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LASER JESUS

Stockholmsband bildat 1988 som spelade 
en blandning av avantgarderock med inslag 
av punk, traditionell jazz, funk, rhythm & 
blues och soul. Bestod ursprungligen av Per 
Simonsson (sång, gitarr), Per-Olof Mazetti 
(trummor) och Hasse Pihl (saxofon). Några 
månader efter starten tillkom Fredrik Ottedag 
på gitarr och Mårten Hultgren på bleckblås 
samt gitarr. Per, Per-Olof och Mårten var 
ursprungligen från Karlskrona och hade spe-
lat i band som Profan Relik (Per) och Prins 
Sihanouk (Per, Per-Olof och Mårten) och Jo-
hanssons Kapell (Mårten). 1988 släppte man 
en kassettdemo med låtar som ”Diesel Dea-
th”, ”Cannibal Ball” och ”King Overhead” 
och började turnera/lira live ganska intensivt. 
Man spelade ex på Hultfredsfestivalen 1989, 
spelade/spelades i radio och tv och uppträde 
även på Arnhem Internationaal Audio Visual 
Experimenteel Festival (AVE) i Arnhem, 
Nederländerna. Genombrottet kom 1989 när 
man kom med samlingsalbumet Bommen 
Bandstand Vol. 1, med låten ”Diesel Death”, och signades av skivbolaget City Records i Stockholm. På City 
Records släppte man 1989 albumet ”In Hi-Fi”. Bandet splittrades 1990, efter mycket turnerande men åter-
uppstod 1994 för att spela in albumet ”Religion”. Bandet splittrades på nytt 1995 och musikerna gick vidare 
till andra musikaliska projekt. Info från bl a Per Simonsson, Wikipedia, www.laserjesus.com, www.kryxal.
com, www.discogs.com.

LATEX

Bildades runt 1982, gruppen var väldigt kortlivad (några månander), spelade rock/rockig pop, och bestod av 
Tommy Hedberg (trummor), Weine Cleasson (sång, gitarr), Björn Melin (bas) och Mats Cederström (klavia-
tur). Tilläggas bör att gruppen hade en så att säga inofficiell medlem i Jan ”Tulle” Svensson (Erdefelt), som 
skrev alla texter. Bandet repade en del, genomförde någon lokal spelning. 1982 deltog man i Radio Bleking-
es Rocktävling (Ronneby), tillsammans med tio andra grupper, med bl a låtarna (eget låtmaterial) ”Central 
park”, ”Efter floden”, ”Framåt”, ”Hemligheter” och ”Som du vill”. 1982-års vinnare blev dock Opus Est 
(Karlskrona). Bandet splittrades kort därefter.

LAVA

Bandet var verksamt i slutet av 1970-talet - början av 1980-talet, från Marieberg (Karlskrona) och repade på 
bl a Marieberg, lirade rock och pop (mestadels covers, men även eget låtmaterial), genomförde några lokala/
regionala spelningar och bestod av Jan ”Tulle” Erdefält (sång), Björn Melin (bas), Janne Niklasson (trum-
mor), Percy Gustavsson (gitarr) och Mats Cederholm (klaviatur). Info från Jan Erdefält och Björn Melin.

LEVEL 1

Funk. Coverband som spelade Level 42-låtar. Medlemmar: Sven-Gunnar Pettersson keyboard, Ulf Ottosson 
sång och bas, Roger Ohlsson trummor och Johan Sjöström gitarr. Sven.Gunnar och Ulf var båda med i funk-
banden Master Funk och Omega innan de bildade Level One. De genomförde flera lokala spelningar bl.a. på 
Stortorget i Karlskrona. Spelade på Rockscen Blekinge Festival i Karlskrona sommaren 2017.

Laser Jesus på promotion-foto från 1988. Foto från www.
laserjesus.com.
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LINE OUT

Bandet bildades i början av 1990-talet, var verksamma till 1993, lirade mestadels covers och materialet 
omfattade framförallt klassisk rock som Jimi Hendrix och Sky High framfört med en pumpande och sugande 
blues-drive. Gruppen bestod av Jocke Friman (sång), Fredrik Andersson (gitarr, kör), Martin Svacha (trum-
mor) och Ingvar Pettersson (bas). Gruppen repade i Nättraby, ovanför raggarklubben Prowlers, och förutom 
diverse lokala spelningar på ex Piraten och under Karlskronafestivalen 1993, på Lilla Woodstock-festen i 
Hoglandspark, medverkade man på Musikföreningen Oden´s Jubileums-CD 1993, med låtarna ”Justice” och 
”Fire”. Bandet spelar fortfarande, delar av den ursprungliga sättningen, och är fortfarande ett bluesrockband. 
Info från bl a Joakim Friman.

Level 1 sommaren 2017 vid rep inför Rockscen Blekinge Festival juli 2017. Från vänster Sven-Gunnar Pet-
tersson, Ulf Ottosson, Roger Ohlsson och Johan Sjöström.

Line Out. Foto från affisch i trappan på Musikhuset Oden.
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LÄNSMANS DILEMMA

Hårdrocksband från Sturkö aktivt mellan 1974-77. Medlemmar: Leif Larsson (gitarr, sång) , Christer Gus-
tavsson (gitarr, munspel), ”Kabbe” Svensson (trummor), Roger Andersson (trummor), Bengt Israelsson & 
Tommy Axelsson (bas, sång), Kent Svensson (gitarr, sång) och Sven-Anders Andersson (sång). Spelade 
hårdrock, oftast eget material med svenska texter av bandledare Leif, samt covers av exempelvis UFO. 
Största lokala hit var tveklöst Leifs låt ”Min Gamla 37:a”. Viktigt band för rocken på Sturkö! Info från 
Tommy Axelsson.

MAGIC SESSION

Bandet bildades i början av 1990-talet och var verksamt några år, lirade mestadels covers och materialet om-
fattade blues/klassisk rock som Hendrix, Stevie Ray Vaughan, m fl. Gruppen bestod av Johan Melin (bas), 
Thorkel Karlsson (gitarr), Robert Pettersson (trummor), Ola Karlsson (sång) och Karin Johansson (kör). 
Gruppen, förutom diverse spelningar, medverkade bl a på Musikföreningen Oden´s Jubileums-CD 1993, 
med de egetskrivna låtarna ”Too Bad” och ”The Sky”.

MAGNUS, TEACHERS & FRIENDS

Bandet bildades i början av 1980-talet, var verksamt några år, spelade framför all 60-tals rock/pop (covers), 
och bestod av Pontus Stenshäll, Magnus, Mats Pettersson, Olof Oddman och Ulf Fembro. Olof ersattes se-
nare av bassisten Jörgen Jonsson (Nam Nam). Bandet repade en hel del, genomförde några lokala/regionala 
spelningar och spelade även i Stockholm m fl platser. Man spelade bl a på Maratongalan 1984 på Militär-
hemmet, Karlskrona. Gruppen släppte 1985 (inspelat 1984) vinylsingeln ”You ain´t good to me”, med lå-
tarna You ain´t good to me” och Woman (Why do you treat me so bad). Man medverkade i radioprogrammet 
”Musik i Blekinge”, Radio Blekinge, runt 1984-1985, med samtal/intervju varvat med förinspelat material 
(covers) som låtarna ”A Whiter shade of pale”, ”Good golly miss Molly”, ”I saw her standing there”, ”Mr 
tamburine man” och ”Slow down”. Bandet spelade runt 1985-1986 in musik på TBV, Voice studion (Karls-
krona) och en av låtarna; ”You ain´t good to me”, hamnade sedan på ett kassettband/samlingsband med 14 
andra band/låtar som del av TBV:s Musikpaket/Marionprojektet.

Länsmans Dilemma (runt slutet 1974-början 1975). Taget på gig på Sturkö Folkets Park. Från vänster: 
Bengt Israelsson, Christer Gustavsson/Bergqvist, ”Kabbe” Svensson och Leif Larsson. Saknas på bilden 
från original-gänget sångaren ”Svenne” Andersson. (Personen i bakgrunden är okänd av fotografen. En 
gästsångare som han inte minns namnet på). Foto från Christer Gustafsson/Bergqvist.
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MAMMON

Bandet Mammon bildades runt 1990-1991, 
var endast verksamma något år i början 
av 1990-talet, spelade hårdrock, rock och 
mer melodiös rockig pop, och bestod av 
kusinerna Gert Sjöberg (Sång, gitarr) och 
Magnus Sjöberg (sång, klaviatur, och övriga 
instrument). Man hade spelat musik länge 
och Magnus var i början av 1980-talet aktiv 
i bandet Thalamus, Karlskrona (se Thala-
mus). Bandet repade en hel del och ge-
nomförde någon lokal spelning och släppte 
två singlar (vinyl); ”Mammon” 1990 med 
låtarna When our rainbow fades away och 
Do you, samt ”Scan Link” 1992 med låtarna 
Scan Link och Vi har farit fram. Bägge ski-
vorna är inspelade i Urshult, Småland.

MANPISS

Band sammansatt av medlemmar från Karlskronabanden Manöver och Piss Vademecum. 

Mammon 1990. Foto: privat.

Fotot i ovan, gruppen Magnus, Teachers & Friends från singelomslag 1985



199

MANÖVER

Bandet bildades i början av 1980-talet, runt 1980-1981, var verksamt något/några år, lirade rock (mestadels 
covers, som t ex låtar av Ramones, men även eget låtmaterial) och bestod av Magnus Möller, Peter Joakim 
”JJ” Johansson, Magnus Olsson och Mats-Åke ”Macke” Petersson. Man repade en del och genomförde en 
hel del lokala och regionala spelningar, som ex på Club 300 runt 1981, på Vedebyskolan i Karlskrona 1981 
och på Lilla Woodstock-festivalen i Hoglandspark, Karlskrona, sommaren 1981. Sistnämnda gig var ett av 
bandets första spelningar och denna gång med Johan Svensson på trummor. Info från Magnus Möller. Till-

läggas kan att delar av bandet även 
genomförde live-spelningar i början 
av 1980-talet med delar av Karlskro-
nabandet Piss Vademecum, och då 
under namnet Manpiss.

MAO

Band som spelade indierock. Spelade 
mycket lokalt och regionalt men även 
i bl.a Stockholm (gemensam turné 
med Karlskronabandet Mystery). 
Spelade på Hultfredsfestivalen 1987. 
Förband till Sator i Karlskrona 1989. 
Medlemmar: Martin Elmberg (sång, 
bas), Johan Petersson (trummor), 
Roger Persson (sång, gitarr) och 
Torbjörn Ericsson (keyboards). Dis-

Manöver live på Lilla Woodstock-festivalen, Hoglandspark, Karlskrona, 1981. Foto från Magnus Möller

Mao. Foto privat.
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Mao spelar på 
Hultsfredsfesti-
valen 1987. Foto 
privat.



201

kografi: Singeln ”An hour” 1987 (SMM) med även låten ”Strange Girl”, singeln ”Love Train” 1988 (SMM) 
med även låten ”Belladonna”. Bandet har även spelat in eget låtmaterial som ”Back to the frontline”, ”Back-
wards walking”, Comission”, ”Flames” och ”Kings park”. Spelade ibland live ihop med gruppen Mystery, 
då under namnet Maostery.

MARLOWES

Rockgruppen var verksam under några år i slutet av 1980-talet – början av 1990-talet, lirade både covers och 
eget låtmaterial. Bandnamnet kommer ifrån Raymond Chandlers hårdkokta detektiv Phillip Marlowe, och 
spelningar av bandet brukade döpas till ”Music Investigation Tours”. Gruppen spelade under namnet Marlo-
wes level 1 på Submarine i Karlskrona 1988-1989, i samband med Lucia, samt bl a på Piraten i Karlskrona 
den 18/1 1992. Man släppte en CD-singel 1992; Keep my dreams alive, med låtarna Keep my dreams alive 
och Don´t think. Medlemmar: Jörgen Lindgren – sång, gitarr, Michael Ed – gitarr, Stefan Lundqvist – bass, 
Mats Johansson - trummor

MASTER FUNK

Funkband från första halvan av 1980-talet. Blev senare bandet Omega. Medlemmar: Ulf Ottosson, Sven-
Gunnar Pettersson, Staffan ”Stoffe” Johansson, Stefan Andersson och Karin Nelson. Spelade bl a på Mara-
tongalan 1984 på Militärhemmet, Karlskrona.

MATCHA BAND

Se Rapid.

MC75

Bandet bildades 1999 som ett ”jobb-band” på dåvarande Helikopterbataljonen på F17, Ronneby. MC75 är 
den militära benämningen på helikoptrarnas flygbränsle. Ett coverband, framförallt blandad rockmusik, 
som under 2000-talet gjort en hel del lokala/regionala spelningar av olika de slag. Av originalmedlemmarna 

Tre av fyra medlemmar i gruppen Marlowes. 
Foto privat.
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återstår tre och bandet kompletterades 2008 med trummisen Marcus. Tilläggas kan att Johan Melin spelade 
bas ca 1985-1989 i det numera kultförklarade heavymetal-bandet Scratch (se Scratch). Medlemmar: Thomas 
Engström – sång, gitarr, Torbjörn Jönsson – gitarr, Johan Melin – bas, sång och Marcus Åhlund - trummor. 
Info från Facebook.

MIDVINTER

Gruppen bildades 1992 av med-
lemmar ur bl a banden Apollgon 
och Fogbound, lirade metal/
dödsmetall, och bestod av Da-
mien Midvinter (sång), Tobias 
”Kheeroth” Fjällström (sång), J.F 
(bas), S.K (trummor), Vlad Mor-
bius (1993-1995, sång), Kristof-
fer ”Wrath” Olivius (1995, bas), 
Kristeian (Krille, 1993-1995, 
trummor), Andreas Nilsson (1995, 
gitarr) och bl a Anders ”Zathanel” 
Löfgren (trummor). Man släppte 
en demo (kassett) 1994; ”Midvin-
ternatt” med fem låtar/spår, samt 
ett CD-album 1997; ”At the sight 
of the apocalypse dragon” med 
åtta låtar/spår. Gruppen splittrades 
kort efter att man släppt CD-albu-
met 1997 (som fick bra recensio-
ner), men återförenades 2006 (till 
vissa delar).

MIKE N´ THE MEGABITES

Bandet Mike N’ The Megabites bestod av Michael Helling som lirade popiga rocklåtar i början av 1990-
talet, eget låtmaterial, och spelade in hos Magnus ”Maxe” Axelsson i Kristianopel (PAMA-studio) utanför 
Karlskrona. Han spelade 1992 in en cd-skiva i studion, där bl a Leif Dristig medverkar på trummor, Annicka 
Nyrell körar och Maxe la bas och gitarr. Info från Annicka Nyrell

MJÄKING TUNE

Se Gröna Hissen, Gambettas Ballong.

MORAL MAJORITY

Bandet bildades runt 1981-1982, var endast verksamt en kort period, lirade rock/rockig pop (Typ New Or-
der), och bestod av Torbjörn Augustinsson (bas), Per Stålberg (gitarr), Eva Löfgren (sång) och Marie Fors-
berg (trummor). Bandet genomförde någon lokal spelning. 

MR WALKER

Bandet bildades runt 1986, var verksamt t o m 1989, spelade rock- och popcovers från 1960-1980-talet, 
repade på vinden till Motorgården i Nättraby, och bestod av Staffan Larsson, Spidde Carlsson, Jens Olsson, 

Midvinter. CD-omslaget till fullängdaren ” At the sight of the apoca-
lypse dragon” släppt 1997.
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Mats Lundberg och Annicka Nyrell. Bandet genomförde fler lokala och regionala spelningar, bl a i Karls-
krona på Oden, på Lilla Woodstock (festival), på pubar/restauranger, m fl platser, samt hade spelningar med 
tillfälliga bandkonstellationer på evenemang ordnade av ex Karlskrona kommun. Tilläggas kan att Annicka 
1989 började spela med bandet Cover Up, Karlskrona.

MYSTERY 

New Wave/Rockband som bildades runt 1986-1987 av i stort samma medlemmar som ur banden Akut Skjut 
(1980-1986) och Guds Gåvor (ca 1986-1987); Marcus Mustafa (gitarr, sång), Niclas ”Piglet” Palmqvist 
(bas) och Mats ”Masse” Persson (trummor), med den skillnaden att Mats nu spelade trummor. Gruppen 
genomförde en hel del lokala och regionala spelningar, även gig i södra och västra Sverige liksom i Stock-
holm och bl a på Ultra huset i Handen. 1988 släppte man vinylsingeln ”Watch me”, med låtarna Den Vackra 
Synden och Till Louise. Vid den här tiden började Torbjörn Eriksson från bandet MAO att spela keyboard i 
gruppen. 1990 släppte man femlåtars mini-EP:n ”Dåren och havet”. Runt 1990 flyttar bandet till Göteborg, 
utom Niclas som först senare ersätts först av MAO:s bassist Roger och sedan av Jens Högsander. 1992 spe-
lar man in singeln ”Dåren å havet” och i samma veva hoppar Mats av bandet och ersätts av Jan Lundblom. 
1994 gör Mystery sin avskedskonsert på Magasinet i Göteborg. Medlemmar: Markus ”Mackan” Mustafa 
(Sång, gitarr), Nicklas ”Piglet” Palmqvist (Bas), Mats ”Masse” Persson (Trummor), Torbjörn ”Tobbe” 
Eriksson (Keyboards). Under de första åren brukade man även spela live ihop med gruppen MAO, ett annat 
Karlskronaband, då tillsammans, under namnet Maostery,

Bandet Mystery. Från vänster: Marcus ”Mackan” Mustafa, Niclas ”Piglet” Palmqvist och Mats ”Masse” 
Persson. Foto från Niclas Palmqvist.
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NAM NAM

Nam Nam var ett popband, rock/rockig pop, från 1980-talet som hade sin storhetstid mellan åren 1982-1985. 
Bandet hette tidigare Kockums Hjärnverk. I bandet ingår Ola Hallqvist (sång), Torbjörn Larsson (sång, 
gitarr), Per ”Svannte” Sennerhall (trummor), Johan Estberg (Keyboard), Anders Rydén (keyboard, klavia-
tur, sång) och Jörgen Jonsson (bas). Man repade en hel del i kombination med otaliga lokala, regionala och 
riksspelningar/konserter. Man medverkade även i flera tv-program. I början av 1980-talet var det många 
runt Karlskronas musikliv som trodde att det verkligen skulle lyfta för Nam Nam. Men bandet vägrade t 
ex låta sig fotograferas för tidningen Okej, de vägrade skriva kontrakt med bandet Europes skivbolag och 

Nam Nam på 2000-talet. Foto Ola Åkeborn, BLT.

Nam Nam på scen vid Rockscen Blekinge Festival sommaren 2017. Foto Stafan Andersson.
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de vägrade spela in de låtar som den ti-
dens hetaste producent ville. Bandet gick 
sin egen väg och ansåg att musik inte var 
underhållning utan ett sätt att uttrycka vad 
man tyckte, och att man skulle göra det 
högljutt. Ola Hallqvist utsågs 1984 till 
”80-talets rockröst” av Aftonbladet. Runt 
1982-1983 spelade bandet in demo/promo 
singeln (vinyl)”Våroffer” (Namusic), med låtarna Våroffer och Attack, 1983 kom albumet/vinyl-LP:n ”Hej” 
(Namusic), med 12 st spår/låtar, och 1984 släppte gruppen singeln (vinyl) ”Hund på jakt” (Namusic) med 
låtarna Hund på jakt samt Jag kan försvara. Några fåtal gånger har bandet återsamlats, bl a 1993 för spelning 
på Carlscronafestivalen i Östersjöhallen, 2005 på Stortorget i Karlskrona under Stadsfesten och 2013 då man 
spelade på Hasslöfestivalen utanför Karlskrona. Vid detta tillfälle var bandet förstärkt med Anna Ekberg 
(sång), Jenny Forss (Sång), Johan Danielsson (gitarr) och Johan Harding (keyboard). I samband med denna 
spelning gjorde man också två helt nya låtar; ”I girighetens tid ” och Minns du framtiden”. Sommaren 2017 
spelade man på Rockscen Blekinge Festival i Karlskrona.

NEW ACTION

Bandet New Action bildades 1988, var verksamt till 1991, lirade rutinerad rock´n´roll/hårdrock inspirerade 
av bland annat Mötley Crüe och LA Guns (de spelade covers men även eget låtmaterial), och bestod av 
Johan Johannesson (gitarr), Leif Pettersson (sång), Kevin Johannesson (trummor) och Victor Broden (bas). 
Bandmedlemmarna repade en hel del, bl a på Oden, var rutinerade musiker då alla hade spelat i band länge 
och genomförde en mängd lokala och regionala spelningar. Man spelade bl a Lilla Woodstock-festivalen i 
Hoglands park, Karlskrona, 1989 och 1990, samt på Luciarock på Oden 1990. Information från Leif Petters-
son.

Bandet New Action live på Oden 1991. Foto från Leif Pettersson.
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NO BLAME

Bildades på 1990-talet och var som mest verksamma i mitten av 90-talet, spelade hårdrock och bestod av 
Stefan Sjöström, Mattias Mårtensson, Håkan Svensson, och Kristian Lilja. Även Jimmy Svensson var med 
en tid men ersattes av Håkan. Bandet repade på Oden och hade några lokala spelningar, men var inte verk-
samma mer än något/några år innan man splittrades. Info från Kristian Lilja.

NORMAN BATES

Bildat ca 1997, var endast verksamt nåt år, spelade 
”Horrorpunk” och både eget låtmaterial och covers av bl 
a Motorhead, Misfits och Ramones. Medlemmar: Nisse 
Sjööman, bas, kör, Mikael Sandström, sång, Lars ”Las-
se” Johansson, gitarr, Peter Norrma, gitarr och Marcus 
Pettersson, trummor. Bandet repade på Plankan, fritids-
gården i Kungsmarken och på Oden och genomförde 
några lokala spelningar.  Info från Nisse Sjööman.

No Blame. Från vänster Kristian Lilja, Mattias Mårtensson och Stefan Sjöström. Foto från Kristian Lilja.

Reklamaffisch för gruppen Norman Bates 
spelning i Hoglands park 1998.
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OLLE BRASS OCH FLYGET

Bandet bildades i april 1982, var endast verksamma en kort period, lirade pop med engelska influenser och 
bestod av Ingrid Pettersson (klaviatur), Johan Hjelm (gitarr, sång), Mats-Åke ”Macke” Pettersson (trummor, 
percussion) och Urban Öjhage (bas). Bandnamnet är sannolikt taget från Alvar Zackes bok från 1957 med 
samma namn... Bandet repade mycket, med ambitionen att nå ut till så många som möjligt men endast ett 
fåtal spelningar genomfördes.

OMEGA

Se Master Funk.

OPUS EST

Opus Est bildades runt 1975 av ett gäng unga killar som spelade ”enkel rock” och jazz-rock tillsammans: 
bl a Kent Olofsson  på gitarr, Anders Olofsson på trummor/flöjt och Torbjörn Svensson på bas. Gruppen 
kallade sig Krishna, med replokal i Duverum, Jämjö, och rörde sig mer och mer mot att spela progressiv 
rock och var influerade av band som Genesis, Yes och ELP. 1978 tillkom Håkan Nilsson på sång/flöjt, runt 
1978-1979 bytte gruppen namn till Opus Est och 1979 tillkom även Leif Olofsson på keyboard. Mellan 

Olle Brass och Flyget. Mats-Åke ”Macke” Pettersson, Tage, Johan Hjelm och Urban Öjhage. Ingrid Pet-
tersson saknas på bilden. Foto Thomas Johansson, ur Noisekatalogen 1982. Obs bilden beskuren.
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åren ca 1978-1982 repade bandet mycket och spelade själva in, på kassett, flera av sina extremt långa och 
musikaliskt komplicerade alster (Opus) som bl a ”The High Mass” (23 min), ”The Rise And Fall Of The 
Kingdom Shieldmoor” (uppdelad i fem stycken, minst 30 min), ” Four Metamorphoses” (uppdelad i fyra 
stycken, minst 30 min), ”Seven Deadly Sins” (uppdelad i åtta stycken, minst 60 min) och ”Love Dreams” 
(uppdelad i tre stycken, ca 25 min). Dessutom repade man och spelade in låtar som bl a ”Watchman of live”, 
”The touch” och ”Ode to a nightgale”. Majoriteten av nämnda låtmaterial framfördes akustiskt. 1982 läm-
nade Torbjörn bandet. 1983 vann Opus Est Radio Blekinges rocktävling, priset var fri tillgång till en mobil 
inspelningsstudio under sju dagar, bandet spelade in åtta låtar och med två sedan tidigare inspelade låtar 
släppte man LP:n ”Opus I” (åtta spår/låtar fick plats, de resterande två tillkom senare på en CD-utgåva 2003 
med även lite annat låtmaterial). Bandets andra skiva; ”Opus II”, släpptes 2006, med 8 st spår/låtar från åren 
1979-80 och 1983-1984. Bandet splittrades 1983, men återförenades under en kort period 1984 för att spela 
in de sista o-inspelade låtarna ”Springtime”, ”Winter”, ”Marie-Claire” och ”Square the circle”. Mellan 1978 
och 1984 hade bandet endast genomfört ca 20 spelningar, lokalt, regionalt och t ex i Danmark.

PAINKILLAZ

Bildades i slutet av 1990-talet, var verksamma några år i början av 
2000-talet, spelade rock, hårdrock och  mestadels covers men även eget 
låtmaterial, och bestod av Mattias Osbäck (sång), Mankan ”Blakk” 
Sedenberg (gitarr), Anders Waldemarsson (bas) och Hempo Hildén 
(trummor). Bandet hade en hel del lokala och regionala spelningar och 
medverkar bl a på skivan ”The heaviest encyclopedia of Swedish Hard 
Rock and Heavy Metal ever!” 2013, Stark Music, (bonusskiva som 
medföljer boken The heaviest encyclopedia of Swedish Hard Rock and 
Heavy Metal ever!) med låten Lost my religion. Tilläggas kan att bandet 
har studioinspelat (riktigt bra) låtmaterial från runt 2000-2001, som 
dock aldrig släppts på skiva; låtar som Stone cold, Religion, Curse the 7 
day, Jackhammer och Fear.  

Opus Est från Jämjö i samband med att gruppen vunnit Radio Blekinges musiktävling i slutet av 1983. Vin-
sten var att få spela in i studio i en vecka Foto: Christer Peterson, Sydöstran, Blekinge museums arkiv.

Gruppen Painkillaz 2001. Foto 
privat.
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PAMPUSH / HÅKANS DAMER

Håkan Jönsson bildade i slutet av 1970-talet bandet Pampush som bestod av en kompgrupp (bl a med Stefan 
Lindberg på gitarr och Leif Ohlsson på bas), blåsare från regionmusikkåren och en doakör med fyra tjejer 
från kommunala musikskolan, där Håkan undervisade i sång. Bandet var verksamt några år och hade ett par 
lokala och regionala spelningar/konserter. När nämnda doakör uppträdde själva, tillsammans med Håkan 
Jönsson, kallades de inofficiellt för Håkans Damer och bestod av Catharina Somehagen, Sanna Källman, 
Inger Pettersson och Catarina Andreasson. 1981 gjorde tjejerna en inspelning i Voice lokaler i Karlskrona 
– två år innan studion egentligen var klar och inspelningen gjordes med temporär bandare och ett mixerbord, 
och av tre låtar; Dream a little dream, Scotch and soda och What the worlds need now. Info från http://fage-
rart.se/hakansdamer.html.

PARADOLLS / NASTY

Hårdrocksband från Rödeby. Medlemmar: Johan Ström - sång, Mankan Sedenberg - gitarr, Jörgen Lindqvist 
- gitarr, Lars Göransson - bas, Robert Pettersson - trummor och Mikael Persson (från Ronneby) - keyboard. 
Aktiva 1987-1989. Spelade in flera demos; ”Young Warriors” med tre låtar, ”In the middle of nowhere” med 
fyra låtar, ”First Strike” med fyra låtar och ”That girl” med två låtar. Deltog i Rock-SM 1987. Ändrade namn 
till Nasty 1988. Info från Mankan Sedenberg.

PATE AND THE WOORMS. 

Pop och proggrock, Medlemmar Anders Karlsson, Lennart Karlsson. Jörgen Ragnarson, Patrik Franke och 
Melker Forsén. Bandet spelade mest mest egna låtar. Bandet aktivt i slutet av 1970-talet till början av 1980-
talet. Alla utom Anders gick sedan vidare med bandet Tape. Anders bildade bandet Pate Band. Info från 
Patrik Franke.

PATE BAND

Bandet bildades i februari 1982, var 
verksamma några år i början av 1980-
talet, lirade hårdrock med influenser av 
bl a Charlie Christian, Van Halen, 38 
Specials, Blackfoot, m fl, och bestod av 
Anders ”Andy Pate” Karlsson (gitarr), 
Anders ”Fred Wolfe” Lutz och Leif 
”Garret” Svensson. Bland meriterna kan 
nämnas att Anders lirade med och hade 
spelat in en skiva med bandet Emer-
gency, Leif hade spelat i bandet Svea 
Substans och Anders Karlsson hade 
spelat med bandet Pate and the Woorms. 
Bandet repade mycket och genomförde 
en antal lokala och regionala spelningar.

Pate Band. Från vänster Anders Lutz, 
Anders Karlsson och Leif Svensson. 
Foto Thomas Johansson, ur Noisekata-
logen 1982. Obs bilden beskuren.  
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PAUL MELÈN BAND

Aktivt mellan 1995-1996 och 2013-idag. Bandet bestod av Paul Melén, Mats ”Flax” Nilander gitarr, Sven-
Gunnar Petersson keyboard, Roger Ohlsson trummor och Jan-Erik Andersson bas. Man lirade rockig pop 
(både eget låtmaterial och covers) och spelade en hel del lokalt. Paul Melén Band återuppstod runt 2013, 
som ett pop- och rockband (influerade av ex Ted Gärdestad, Winnerbäck, Gyllene tider, Lundell, m fl.), med 
replokal på Gullberna park och med senare flera lokala/regionala spelningar som ex förband 2014 till The 
Quireboys på First Hotel i Olofström och spelning på Aspan i Ronneby. Bandet utgjordes nu av rutinerade 
musiker som Hempo Hildén (trummor), Jens Albertsson (bas) och Niclas Höglind på gitarr. Info från Paul 
Melén, diverse tidningsartiklar (BLT, Sydöstran) samt Facebook.

PAUL MELÉN OCH POETERNA

Pop/rockband aktivt ca 1990-95. De spelade egna låtar på svenska.  Medlemmar: Paul Melén sång, Anders 
Pettersson bas, Kenny Heilert gitarr och Stoffe Johansson trummor. Spelade bl.a. i Simrishamn och på Lilla 
Woodstock i Karlskrona. Info från Paul Melén.

Paul Melén. Foto från Paul Melén.
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PER-HENRYS TRIO

Se Gunnar Hopplös band.

PER & THE OUGADOUGOU 
BLUES QUARTET / BOOGIE-OU-
GIE BAND

Bildades runt 1994, bl a ur resterna av 
bluesbandet Brandkommissarie Norden-
hielms efter att Per Gunaropulos lämnat 
bandet, spelade/spelar stenhård rockig 
blues, är fortfarande aktiva, och bestod 
av tex (bandet hade flera konstellatio-
ner under t ex mitten av 1990-talet) Per 
Månsson, Dagge, Janne, Jörgen Norden-
hielm, Sture Elldin och Mattias Schertell. 
Senare tillkom Per ”Svannte” Sennerhall 
på trummor. Han hade sprungit på Mat-
tias och Per, som hade en bokad spelning 
på La Bodega i Karlskrona, frågat ifall 
de behövde en trummis och svaret blev; 
”Inga problem, men du får inget betalt”. 
Per minns även, när han blivit medlem i 
gruppen, resan inför en spelning i Göte-
borg; ”Jag fick köra bilen till en spelning 
i Göteborg en gång och minns att jag 
frågade Per: Var ska vi?. Han svarade: 
Det vet väl du? Du kör ju bilen” (Källa: 
BLT-artikel om Per den 25/3 2011). Tilläggas kan att man spelade under flera konstellationer och under en 
period spelade bl a Stefan Jonasson (Boppin´Steve & The Playtones m fl band) med gruppen, liksom Samuel 
Andersson (munspel) som ersatte Sture Elldin i bandet runt 1994-1995, och Bengt Lindell (trummor). Ban-
det har genomfört en mängd lokala och regionala spelningar och har spelat på i stort alla bluesfestivaler i 
Sverige. Man har släppt två CD-album/skivor, ”We got to talk” 1999 (13 spår/låtar) och ”Second Jive” 2005 
(Pama Records, 14 spår/låtar).

PILSNERS

Bluesrockigt band aktivt mellan 1988-90. Medlemmar Ulf Westerholm gitarr, Patrik Johansson bas, Ola 
Johansson trummor, Anders Hjortsberg gitarr och Peter Johansson sång. Repade på Bredgatan i Karlskrona 
(TBV). Bandet lirade både eget material och covers, bland annat ZZ Top. Info från Ulf Westerholm.

PISS VADEMECUM

Punkband som fanns ca 1980-82. Medlemmar Lars Johan ”Lessy” Svensson trummor, Magnus Olsson bas, 
Ola Camnet gitarr. Bandet spelade på Piraten i Karlskrona 1980. Spelade in i studio i Växjö, bland annat 
låten ”Jag Mår Bra”. Info från Lars Johan ”Lessy” Svensson.

Per and the Ouagadougou Boogie-Oogie Band 1999. Från vän-
ster: Per Månsson, Sång, gitarr, Bengt Lindell, Trummor, Samuel 
Andersson, munspel, sång, Mattias Shertell, bas. Foto privat.

Collage av Jörgen Skagert.
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PLACE PIGALLE

Bildades i slutet av 1970-talet, lirade rockig, lite punkig pop influerade av bl a Ultravox, Dire Straits, Sex 
Pistols, m fl, oc bestod av Magnus Olsson (sång, bas), Joachim Johansson (gitarr, sång), Hans Södergren 
(klaviatur), Ulf Jönsson (el-fiol, synth, gitar) och Mats-Åke Pettersson (trummor). Bandet genomförde en 
del lokala och regionala spelingar, samt gjorde bl a en studioinspelning ca 1980 (demokassett).

PRINS SIHANOUK

Runt 1981-1982 ombildas Karlskronagruppen Hellre Än Bra, Mårten kommer in på gitarr och sång, och 
Roger klistrar fast trumpinnarna och Prins Sihanouk bildas. Bandet var verksamt ca 1982-1983 med en hel 
del lokala spelningar, som 1982 på Rotundan, Karlskrona samt några regionala spelningar. Gjorde några 
klassiska gig på puben Jollen 1982-83 och hann dessutom med att spela utomlands i Helsingör innan bandet 
upplöstes. Avskedsgig var på Lilla Woodstock-festivalen i Karlskrona 1983. Medlemmar: Mårten Hultgren 
– sång, gitarr, Tommy Axelsson – gitarr, P-O Mazetti – bas, sång, Roger Andersson – trummor. Info från 
Tommy Axelsson. Bandet återförenades för Rockscen Blekinge festival på Fisktorget i Karlskrona 2017.

Place Pigalle. Joachim, Magnus, Åke och Ulf. Hans saknas på fotot. Foto Thomas Johansson, ur Noisekata-
logen 1982. Obs bilden beskuren.  
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Prins Sihanouk, live 1982 på Rotundan, Karlskrona. Foto från Tommy Axelsson.

Prins Sihanouk 1982. P-O Mazetti, Tommy Axelsson, Mårten Hultgren och Roger Andersson. Foto från 
Tommy Axelsson

Tommy Axelsson i Prins Siha-
nouk vid Rockscen Blekinge 
Festival sommaren 2017. Foto 
Stefan Andersson.
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PROCESSIONSMINISTERIET / PROCESSION M

Bandet Processionsministeriet/Procession M bildades hösten 1984 av delar av f.d. bandet Profan Relik, 
spelade rock´n´roll och postpunk/punkrock, och bestod av bl a Lars Johan ”Lessy” Svensson (gitarr, sång), 
Fredrik ”Fidde” Andersson (bas), Lars-Göran Nilsson (trummor), Lenny Mostberg (trummor, en tid efter 
Lars-Göran) och Jörgen Nordenhjelm (sax). Man repade en hel del och hade flera lokala och regionala 
spelningar. Bandet släppte en kassettdemo 1984; ”Statens Arv”, med låtarna Nya tiden, Röd natt, Timmen, 
Under solen, Paraden och In-Memoriam. Man medverkar även på en samlingskassett; ”En Svensk Ti-
ger”(1985), med låtarna ”Nya tiden” och ”Jag vill skjuta dej”. Bandet upplöstes 1987.

PROFAN RELIK

Bandet bildades runt 1981, var verksamt till ca 1983, lirade punk/new wave inspirerade av band som t ex 
Dead Kennedys, Discharge, m fl, och bestod av Per ”Simon” Simonsson (gitarr), Jörgen Nyberg (sång), Lars 
Johan ”Lessy” Svensson (trummor) och Fredrik ”Fidde” Andersson (bas). Medlemmarna kom från tidigare 
rock/punkband som ex T42, Piss Vademecum, Apart, Terapi, TV3, etc. och blev betraktade lite av samtida 
band som en ”supergrupp”. Gruppen genomförde en mängd bejublade lokala spelningar, bl a på Rotundan 
i Karlskrona 1982, och regionala, bl a i Växjö 1982-1983. Bandet gav 1983 ut vinylsingeln ”De levande 
skulle avundas de döda”, med låtarna När träden brinner, Är du beredd och Ensam kvar. Bandet återuppstod 
runt 2013-2014, efter en 32 år lång vila, för att repa på nytt och för nya spelningar, bl a på Playbar i Karls-
krona 2014. Spelade även på vernissagen för utställningen ”Rockscen Blekinge 69-99” på Blekinge museum 
2016 samt på Rockscen Blekinge Festival på Fisktorget i Karlskrona sommaren 2017. Bandet spelade också 
in fyra låtar i december 2016. Profan Relik är numera förstärkt med saxofonisten Martin Ålenius. Info från 
Per Simonsson och Jörgen Nyberg. 

Processionsministeriet live 1985, Stadt Hamburg Malmö, som förband till Strindbergs. Foto: Sydöstran, 
Blekinge museums arkiv.
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Bandet Profan Relik på Rotundan 
i Karlskrona 1982. Från vänster 
Simon, Lessy, Fidde och Jörgen. 
Foto privat.

Profan Relik efter spelningen på Rockscen Blekinge-vernissagen 22 oktober. på Blekinge museum. Från 
vänster: Fredrik ”Fidde” Andersson, Jörgen Nyberg, Lars Johan ”Lessy” Svensson, Martin Ålenius och Per 
”Simon” Simonsson. Foto Jonas Eckerbom, Blekinge museum.
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PUBLIC TOYS

Bandet bildades i januari 1982, var verksamt 1982-1983, lirade punk (Oi!) med 4-skins och Sex Pistols som 
influenser. Medlemmar: Mats Andersson (sång, lämnade dock gruppen ganska tidigt), Per ”Simon” Simons-
son (gitarr), Mats Hellman; Richard ”Sigge” Norlin (bas), Hans Lundström (trummor) och Ola Carlsson 
(gitarr). Under bandets första fyra månader hann de, bortsett att repa, med en del bl a lokala spelningar och 
att vara förband till gruppen Attentat. Mats Andersson och Mats Hellman hade varit med i Karlskrona SS. 
Simon hade t ex tidigare spelat i bandet Terapi, Sigge hade spelat i bandet Sigge Spy SS, Hans hade varit 
trummis i Terapi och Punk-Ola hade spelat med bandet Piss Vademecum - trots sina unga år var bandet re-
dan halvrutinerade musiker. En av låtarna de skrev var ”Sommardag på stranden”, en låt som senare bandet 
Babies skulle göra cover på och ge ut på singel (dock i väldigt annorlunda form). Bandet splittrades runt 
1983 och Per då började spela med bandet Profan Relik.  

PUDGY

Bildades runt 1999, var verksamt under en period i slutet av 1999 och början av 2000-talet, lirade fram-
för allt rock´n´roll, och bestod av Mattias Almén, Jonas Almén, Ludvig Volkert, Niklas Åkesson och Mats 
Tollstam. Bandet satsade på refränger och ansåg att verser mm endast var till för att förstärka refrängkäns-
lan. Man ville få tillbaka den melodiösa raka rocken som de ansåg gått förlorad. Bandet tog nästan till sig 
all musik, från synt till hårdrock och från pojkband till grunge. Bandet repade ganska mycket, replokal på 
Pantarholmen, och genomförde en hel del lokala och regionala spelningar av olika slag. Man spelade ex 
2002 på Bränteknuvafestivalen. Bandet spelade sammanlagt in tre demokassetter, den tredje kom runt 2002. 
Tilläggas kan att Ludvik, efter att bandet splittrats, gick vidare i band som bl a Rockabillygruppen Cash is 
King och spelar idag i Herr Ludviks orkester; ett musikaliskt skickligt band och är ett mycket anlitat cover-
band i Karlskrona och består förutom Ludvig, av Johan Ros och Johnny Stäveborn.

Public Toys spelar på Flamingo Club 1982. Från vänster: Per ”Simon” Simonsson, Mats Andersson och  
Mats Hellman. Foto från Jörgen Skagert.
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RAMPANT

Gruppen bildades i början av 1980-talet, spelade tung melodiös hårdrock/AoR och mestadels eget låtmate-
rial men även covers inspirerade av Judas Priest och bl a Gary Moore, och bestod av Peter Svensson (sång), 
Tommy Nilsson (gitarr), Jari Moisanen (bas), Peter Håkansson (trummor) och Hans Johansson (gitarr). 
Nämnas bör att Hans Johansson och Peter Svensson hade innan Rampant bildades spelat tillsammans i minst 
sju år, från mitten av - slutet av 1970-talet, och de övriga medlemmarna hade också spelat musik länge och 
kom från tidigare verksamma band mm. Bandet hette från början inte Rampant, utan man var tvungna att 
bytta namn p g a att bandnamnet redan fanns (lokalt). Bandet satsade på att bli duktiga och repade mycket, 
men hade framför allt en hel del lokala spelningar i/inom Karlskrona kommun. Vid ett tillfälle, runt 1983-84, 
gjorde gruppen en inspelning i Radio Blekinges studio och av sex låtar; Heavy metal rock´n´roll, Heaven för 
metal, Give me highway to heaven, Fire burning out, Nuclear bomb och Remeber tonight. I samband med 
inspelningen gjordes ett längre radioreportage om gruppen och musiken/hårdrocken. Bandet splittrades runt 
1984-1985, varefter bl a Tommy Nilsson och Hans Johansson bildar gruppen Tyron (se Tyron).

RAPID

Bandet bildades i början av 1980-talet, var endast verksamma en kort period på 1980-talet, och spelade slät 
rock-pop, och bestod av Mario Loncar (gitarr, sång), Mats Freij (gitarr, sång), Stefan Lundquist (bas) och 
Hasse Elofsson (trummor). Bandet hette ursprungligen Matcha Band, och hade ett 10-tal lokala spelningar 
innan de bytte namn. Sedan genomfördes ännu ett antal lokala och regionala spelningar och bandet gjorde 
även en studioinspelning, som tyvärr inte ledde till någon singel etc.

REBELLION

Gruppen var verksam i slutet av 
1980-talet - början av 1990-talet, 
lirade rock/hårdrock, och bestod av 
Stefan Mathisson (bas), Daniel Hoff 
(gitarr), Richard Hammar (trummor) 
och Marcus Petersson (gitarr, sång). 
Gruppen, förutom diverse lokala och 
regionala spelningar, medverkade bl 
a på Musikföreningen Oden´s Ju-
bileums-CD 1993, med egna låten 
”Night time fear”. Många minns nog 
bandet som extremt samspelta och 
oerhört duktiga. 

REBELS IN PUBLIC

Bandet var verksamma en period 
i början av 1990-talet, lirade både 
covers och eget låtmaterial, och 
framförallt rock. Gruppen bestod av 
Jonas Karlsson (sång, gitarr), Fredrik 
Bjarkå (bas, kör), Joakim Ekberg 
(trummor, kör). Av alla bl a lokala 

spelningar bandet gjorde kan nämnas på Karlskronafestialen 1989, som förband till Levellers. Man med-
verkade på bl a på Musikföreningen Oden´s Jubileums-CD 1993, med de egna låtarna ”River of pain” och 
”What do I know”. Låtarna släpptes även på en demo (kassett) samma år. Bandmedlemmarna var samtidigt 
aktiva i andra band och Joakim (även en duktig gitarrist) kom senare att bla spela trummor med bandet Sinn 
Fenn från Hasslö, Karlskrona.

Rebellion. Foto från Odens jubileums-cd 1993.
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ROADRUNNERS

Bandet har kallats Karlskronas stolthet 
och var verksamt från cirka 1965 och in 
på 1970-talet. Någon egen låt, men annars 
mestadels pop- och rockcovers från 1960-
talet av ex Hollies, Kinks, Yardbirds, m fl. 
Repade i mitten av/slutet av 1960-talet på 
bl a ”gamla Konsum”-lokalen i Karlskrona. 
Man genomförde en hel del lokala och 
regionala spelningar, som ex lägenhetsgig, 
på alla småklubbar som fanns i Karlskrona 
under senare hälften av 1960-talet och på 
bl a Club a GoGo i Ronneby. 1968 med-
verkade man i en TV-inspelning i Malmö 
för SVT och programmet Tivolivat. Bandet 
stod för programmets popinslag och mima-
de till sin förinspelade version av Moody 
Blues-låten ”Nights in White Satin”. 
Medlemmar: Lars ”Boogie” Lennartsson 
(basgitarr, sång), Kjell ”Trisse” Anders-
son (sologitarr), Arne ”Adolf” Adolfsson 
(trummor), Rolf Olsson (gitarr, sång, orgel) 

Roadrunners på våren 1967, i Handelshamnen Karlskrona. Från vänster: Lars ”Boogie” Lennartsson (bas-
gitarr, sång), Kjell ”Trisse” Andersson (sologitarr), Arne ”Adolf” Adolfsson (trummor), Rolf Olsson (gitarr, 
sång, orgel), Thomas ”Knodden” Johansson/Thaung (gitarr). Foto: Christer Petersson.

Roadrunners i parken Malmö vid TV-inspelningen av låten 
”Nights in white satin” som sändes i TV 1968. Från vänster 
Lars  ”Boogie” eller ”King Kong” Lennartsson bas, Håkan 
Lundqvist klaviatur, Kjell ”Trisse” Andersson sologitarr, 
Thomas Lundahl trummor, Thomas ”Knodden” (Johansson) 
numera Thaung kompgitarr. Foto från Thomas Lundahl.
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och Thomas ”Knodden” Johansson/Thaung (gitarr). Senare medlem: Thomas Lundahl (trummor) som kom 
från bandet Keats. Bandet, eller delar av originaluppsättningen, återförenades för spelningar i Ronneby 2010 
och i Karlskrona 2011. Bandkonstellationen 2011 då under namnet Substitute, utgjordes av Thomas Lun-
dahl, Thomas ”Knodden” Thaung, Alf Carlsson, Håkan Grahn, Joacim Müllo och bl a Björn Lindmar. Info 
från Thomas Lundahl.

RUBBER SOUL BAND / RUBIN SOL BAND

Bildades i början av 1990-talet, var verksamt under 1990-talet, 
spelade företrädesvis Beatleslåtar blandat med annat från sextio- 
och sjuttiotalet, och bestod av Lars-Göran Sandén (sång, gitarr), 
Gert Friberg (sång, gitarr), Christian Tirtirau (gitarr, sång), Morgan 
Arvidsson (bas) och Lasse Fagerberg (trummor). Bandet hette från 
början Rubber Soul Band, men genom en felaktig presentation inför 
en konsert bytte man namn till Rubin Sol Band och fanns i lite olika 
konstellationer. Man spelade mest på fester och t ex bröllop men 
även på bl a Plankan i Karlskrona 1995 och 1998, på Hantverksfö-
reningen i Karlskrona 1995, 1997 i Folkets hus i Rödeby och 1999 
samt 2000 på Old Cave i Karlskrona. Gruppen spelade i februari 
1996 in en CD i TBV-studion i Färjestad på Öland och skivan finns 
endast i sex exemplar. Info från Lasse Fagerberg.

Delar av bandet Rubin Sol Band 
(1990-tal). Foto privat.

Roadrunners 1967 års version. Från vänster: Lars ”Boogie” Lennartsson,  Kjell ”Trisse” Andersson, Tho-
mas ”Knodden” Johansson/Thaung, Arne ”Adolf” Adolfsson,  Rolf Olsson. Foto från Facebook.
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SANDROS

Bandet bildades i maj 1981, var verksamt en relativt kort 
period i början av 1980-talet, spelade vad de själva kallade 
”Kwist-rock-pop”och bestod av Arto Jukola (bas), Lars 
Mattsson (trummor), Kent Andersson (gitarr) och Tommy 
Nilsson. Bandet gjorde ett antal lokala och regionala 
spelningar, som ledde till skandal-omskrivningar i pressen, 
vilket kan förklaras av att bandet i allmänhet ”gillade att 
göra uppror” i kombination med avsaknaden av utrustning 
som mikrofoner mm...

SCHLEM / SLEM

Bandet bildades våren 1980, ur spillrorna av bandet Panik, och man repade i Nättraby fritidsgård strax 
utanför Karlskrona. Vid bandets första spelning på Sunnadalsskolan i Karlskrona vägrade bandet sluta spela 
och någon fick slutligen bryta strömmen. Vid ett senare tillfälle var man förband åt finska hårdrocksgruppen 
Hanoi Rocks på Piraten. Gruppen medverkade på skivan ”Svenska tonårsgrupper vol 3” 1981, med låten 
”Moder Svea” fast felskrivet som låten ”Gustavs barn”. Man splittrades våren 1983 och tre av medlemmarna 
kom att bilda bluesbandet CC Cowboys. Medlemmar: Dan-Erik Edqvist – sång, Hans Nilsson – gitarr, Tho-
mas Åberg – bas och Peter Walde – trummor.

Gruppen Slem live i Wämöparken 1982. Från vänster Hasse Nilsson, Dan Karlsson, Peter Walde och Tho-
mas Åberg. Foto från Jörgen Skagert.

Sandros. Foto Thomas Johansson, ur Noise-
katalogen 1982. Obs bilden beskuren.
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SCRATCH

Bandet bildades i Nättraby runt 1981 under annat namn av då 
13-åriga Niklas Olausson och 14-åriga Mats Johansson, var 
verksamt till 1987,spelade rock/hårdrock, och bestod av Anders 
”Andy T” Folbert (gitarr), Niklas ”Nico Noon” Olausson (sång), 
Johan ”John Mell” Melin (bas)Mats ”M.J Masen” Johansson 
(trummor) och Peter ”Pete Meat” Wilhelmsson (gitarr). Grup-
pen släppte vinylsingeln ”Scratch” 1985, med låtarna ”Before 
the rain” och ”Metal breaker”. Basen övertogs 1986 av Tor-
björn ”Toba”Andersson och man spelade in en demo under 
namnet Kazandra i Voicestudion med låtarna People, Angel of 
the night och Crazy Love. Alla inspelningarna producerades av 
Mats”Flax”Nilander. Samma år vann man Rock-SM-uttagningen 
och fick representera Blekinge i klassen ”band under 20 år”.
Gruppen medverkade även på samlingsskivan ”To Africa with 
love” 1985-1986 (Voice Studion, Karlskrona), med låten ”To 
africa with love” skriven av Niklas. 6 band som medverkat på en 
stödgala i Wämöparken samma år deltar på plattan. Tilläggas kan att bandets första singel såldes i 1500 ex-
emplar, snabbt, och är idag hett eftertraktad av skivsamlare världen över. Ett exemplar såldes via Tradera för 
ca 7000kr. I slutet av bandets tid medverkade även Per-Ola Andersson live på keyboard. I December 2017 
släpps singeln Before the rain/Metalbreaker tillsammans med dom 3 låtar som nämns ovan via skivbolaget 
”Cult Metal Classics”. Info från Niklas Olausson.

SHANAHAN

Gruppen Shanahan bildades under första hälften av 1980-talet, spelade rock med eget låtmaterial, och bestod 
i början av Johan Danielsson gitarr, Johan Olsson gitarr och sång, Peter Hultgren trummor och Markus 
Olsson bas. Markus byttes sen ut av Jan-Åke Andersson och Peter byttes ut av Paul Ekberg. Sven-Gunnar 
Pettersson tillkom på keyboards, Bandet delade replokal med flera andra band i en röd stuga vid Lyckeby 
ridskola, och hade en hel del lokala och regionala spelningar. 1985 släppte man en demokassett med fyra 
låtar; Feel I´m getting old, Woman in black, City of evil och Cold hearted woman, som döptes till ”Woman 
in black” p g a även en svarthårig och svartklädd tjej på framsidan av kassetten. 1985 släppte man även en 
andra demokassett, med bl a låten ”City of evil”, 1987 spelade man in ytterligare en demokassett med bl a 
låten ”Terry´s on the run” och 1988 gav man ut en sista demo med låtarna ”Time” och ”I dont know”. 1986 
medverkade även delar av gruppen på samlingsskivan/samlingsbandskivan ”To Africa with love”, med låten 
”To africa with love”. Gruppen splittrades runt 1989. Info från Johan Danielsson. 

Gruppen Shanahan ca 1986-1987. Foto: Sydöstran, ur Blekinge museums arkiv.

Scratch singel från 1985, idag ett efter-
traktat samlarobjekt som går för stora 
summor på auktioner.
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SELMAS BROSKBAND

Bandet kommer från Hasslö och Hasslö Musikförening, och spelar covers från 1960-talet till nutid. I hu-
vudsak pop och rock  på pubar, privata fester och idrottsarrangemang. Man är influerade av Rolling Stones, 
Gary Moore, Mark Knopfler och bl a Deep Purple, vilket märks i låtvalen. Bandet började spela redan på 
1970-talet och Boje Andreasson samt Jan Christer Olsson har funnits i Selmas sedan starten. Man har ge-
nomfört en mängd lokala och regionala spelningar, som t ex i Sölvesborg 2016, på Hasslödoppet och på 
Hasslöfestivalen från starten 2000 och sedan varje år fram till 2016. Selmas Broskband hade inte stått på en 
scen på många år innan starten av Hasslöfestivalen år 2000, men började efteråt sedan repa regelbundet igen 
och genomföra spelningar. Selmas Broskband nuvarande medlemmar: Jan Christer Olsson (Notten) – sång, 
Roger Svensson – gitarr, Mattias Hellholm – gitarr, Martin Mark – keyboard, Mats Nilsson – trummor och 
Boje Andreasson – bas. Tidigare 1999-2000: Karl-Gustav Börjesson – gitarr, Jimmy Svensson - trummor
Anders Jönsson – gitarr. Originaluppsättning: Karl-Gustav Börjesson – gitarr, Roger Svensson – gitarr, Jan 
Christer Olsson (Notten) – sång, Boje Andreasson – bas, Stefan Ottosson (Biffen) – trummor och Lennart 
Hallén – gitarr. Info från Hasslö Musikförening hemsida, Facebook.

SINN FENN

Bandet bildades på 1980-talet, Hasslö, spelade rock, folkmusik/irländsk folkmusik och både covers samt 
eget låtmaterial och bestod av Caj Karlsson, Per Westerholm, Paulus Linden, Stefan Ottosson och Jimmy 
Svensson. Runt 1995 ersatte Joakim Ekberg Jimmy på trummor, men Jimmy återvände senare till bandet. 

Selmas Broskband. Foto från Hasslö musikförenings hemsida.
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Man har gjort otaliga lokala spelningar och konserter i Karlskrona, samt regionala och större gig runt om i 
Sverige. Splittrades runt 2000. Återförenades 2010 för en spelning på Hasslöfestivalen i Karlskrona. Ban-
det fortsatte därefter repa, genomförde några lokala spelningar, släppte 2011 sedan en EP med bl a låten 
”Smeker som en vind...stångar som en tjur” och därefter följde fler lokala spelningar som bl a på Scandic i 
Karlskrona och en konsert på Östersjöhallen 2011. Bandet har sedan gjort en och annan lokal och regional 
spelning, bl a i Köping 2013 och på slottslängorna i Sölvesborg 2014, samt spelat till och från på den årliga 
Hasslöfestivalen fram till idag. 2013 släppte bandet även en dubbel-CD; ”Livet är en fest”, en sorts sam-
lingsskiva med 30 st låtar. 

Diskografi: Vinylsingel 1990 med låtarna ”Hej Gosse” och ”Farväl” (inspelad i en studio i Fågelmara), 
vinylsingeln ”Varför är Sven kriminell?” (PAMA) 1991 med låtarna Varför, Svenn kriminell och Kosackval-
sen, mini-albumet (CD) ”Sinn Fenn” (PPM) 1995 med låtarna Angelica, Nu är det nog, Herr Axelssons liv 
och leverne och Klättrarna, CD-albumet ”Usling” (Nonstop records) 1996 med 13 st spår/låtar och CD-albu-
met ”Häxa” (Nonstop records) 1999 med 12 st spår/låtar.

SISTA SKRIKET

Bandet bildades 1980, var verksamt något/några år i början av 1980-talet, spelade rock typ Rolling Stones, 
och bestod av Hans Eklundh (gitarr, sång), Pelle Nilsson (bas), Anders Lindqvist (gitarr) och Bengt Lindell 
(trummor). Bandet repade mycket och gjorde några få lokala och regionala spelningar.

SKYMNING

Bandet bildades på sommaren 1978, Saltö, Karlskrona, var verksamt något/några år, spelade rock (mesta-

Sinn Fenn. Foto privat.
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dels covers men även eget låtmaterial), 
och bestod av Per-Anders Hansson, Göran 
Abrahamsson, Jens Malmborg och Håkan 
Pettersson. Per-Anders och Göran köpte 
sonika varsin elgitarr 1978 och frågade 
några veckor senare ifall kompisarna Jens 
och Håkan ville vara med i en rockgrupp. 
Det ville de gärna. Frågan är hur många 
miljoner musikgrupper som faktiskt bildats 
på ett liknande viss? Sannolikt flera mil-
joner, och vem tackar liksom nej till en 
möjlighet att eventuellt få bli rockstjärna? 
Bandet repade mycket, Jens skrev de flesta 
texterna och musiken hjälpte alla åt med 
och man hann genomföra ett antal lokala 
spelningar innan gruppen splittrades p g a 
musikaliskt oliktänkande.

SPECIAL FORCES

Ett hårdrocksband från Hasslö och Nättraby, Karlskrona, verksamt i slutet av 1980-talet och början av 1990-
talet, lirade mestadels covers men även eget låtmaterial, bestod av bl a Mattias Osbäck, Danne, Erik och 
Mattias Hoff, och spelade bl a på Luciarock på Oden 1990.

SPECTRUM

Bandet bildades i slutet av 1970-talet, var verksamt några år och man var medlemmar i musikföreningen 
Noise i Karlskrona. Ett fyrmanna-rockband från Jämjö utanför Karlskrona, med bl a Magnus Persson och 
Magnus Andersson, som lirade rock och även symfonirock-stucket - ett stort och snyggt ljud med bra vo-
coder-effekter på bakgrundssången (både covers och eget låtmaterial). Man repade en hel del (genom bl a 
TBV) och genomförde några lokala/regionala spelningar som ex 1979 på Musikforum i Karlshamn, på Lilla 
Woodstock-festivalen och på Masten utanför Karlskrona. Bandet gjorde bl a inspelningar (minst 3 st) i Voice 
studion runt 1985-1986, producerat av TBV, som bl a låtarna ”Magnus Persson”, ”Spectrum Explorers” och 
”Spectrum Sunset on the mountains”. Info från bl a http://fagerart.se/gamlavoiceband.html

Gruppen Skymning ca 1979. Foto privat.

Bandet Special Forces 1990. Foto privat.
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STINAS ORKESTER

Bandet bildades i oktober 1981, var verksamt en period i början av 1980-talet, spelade rock-pop i moll, och 
bestod av Stina Johansson (trummor), Helena Malmsten (gitarr, synt, stråkmaskin), Anders Ståhlberg (bas) 
och Sten Östensson (gitarr). Bandet experimenterade med olika uppsättningar, genomförde några lokala 
spelningar, bl a som förband till gruppen  KSMB, och satsade på att spela in en singel (vilket tyvärr inte 
hände).  

STRENG VANDAHLEN UPA

Bildades våren 1982, var endast verksamt en kort period, spelade lugn typ pop, och bestod av Martin Sund-
qvist (gitarr), Mats Quarford (mansolin), och Per Johansson (cittra). Bandet repade en hel del och hade 
någon/några spelningar lokalt, bl a på ett scoutmöte.

STURE MED LÄPPEN / SANKT GÖRAN & STAKEN

Bandet bildades på sommaren 1982, var verksamt t o m runt 1986, spelade pop, rock, experimentell mörk 
synthpop/rock och kunde låta som Imperiet, Ebba Grön (mjuk punk), och bestod av Klas Ljungkvist, Per 
Balazsi, Magnus Forsbrand, Jörgen Lindgren, Olof Öberg och Conny Klack. Parallellt spelade ungefär 
samma bandmedlemmar, bytte dock delvis instrument etc., med bandet Sankt Göran & Staken. Bandet 
repade en hel del, i bl a Lyckeby, och genomförde en hel del lokala och regionala spelningar som bl a 1984 

Stinas Orkester.  Från vänster: Stina, Helena, Sten och Anders. Foto Thomas Johansson, ur Noisekatalogen 
1982. Obs bilden beskuren.
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på Maratongalan på Militärhemmet, Karlskrona. En Sture spelning var inte bara en rockkonsert utan mer 
som en happening där oftast något utflippat hände. Som ex kan nämnas ”skrotgiget” på Rotundan, Gräsvik 
runt 1983-1984, då få bandmedlemmar dök upp och resterande riggade synthar och trummaskin, slog på en 
massa skrot och slog sönder en gitarr. Gruppen spelade in minst två demokassetter, en kassett med låtarna 
”Buskarna på Vemö”, ”Arne Månsson” och ”Bauta”, en kassett med en cover på Brända Barns låt ”Som en 
man, som ett tåg” och flera kassetter med live-inspelningar. Man spelade även in i Voicestudion vid två till-
fällen 1984 och 1985, finansierat av Studiefrämjandet, och låten ”Historiens soptipp”, hamnade på en kassett 
utgiven av TBV i samarbete med Marionprojektet. Mycket av Stures musik spelades på lokalradion, samt i 
programmet Lilla Bommen, Sveriges Radio. Info från bl a blogspot och bloggen ”Köttiga bitar”: http://par-
tajters.blogspot.se/2012/06/det-kommer-mera.html.

SURPRIZE / TEENAGERS

Medlemmar Jörgen Nyberg, Jörgen Ragnarsson, Patrik Franke samt Mats Wendt. Susanne Johansson var 
med under en kortare period. Aktiva mellan 1975-1979.

SVEAS ASAR

Punk/Oi-band. Repade på Gräsvik ca 1986. Medlemmar Johnny Nilsson trummor, Henrik bas och Dan Jo-
hansson gitarr. Blev senare bandet Fubbix.

SVEA SUBSTANS

Bildades i slutet av 1970-talet, verksamt till runt 1982, spelade rock, och bestod av Leif Svensson trummor, 
Johan Olsson (sång och gitarr), Johan Danielsson (gitarr), Johan Wiedeblad keyboard, Anders Wassberg 
gitarr samt Ulf Pettersson bas. Bandet, från Sturkö, hade någon lokal spelning. När det splittrades gick Leif 
till gruppen Pate Band (se Pate Band) medan Johan Olsson och Johan Danielsson bildade bandet In Trance 
(se In Trance). Info från Johan Danielsson. 

SYREBRIST

Band från Hasslö. Medlemmar (från vänster på fotot): Gunnar Lindén (Evenbratt), Magnus Lundqvist, Per 
Jonsson, Lennart Alexandersson och Mikael Irefjäll. Bandet vann 1:a pris i rockgalan i Nättraby gymnastik-
sal 1989.

Syrebrist från Hasslö. Foto: Matz Arnström, Sydöstran, ur Blekinge museums arkiv. 
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T42-collage. Original av 
Jörgen Skagert.
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T42

Gruppen T42 bildades på hösten 1981, var verksamt några 
år på 1980-talet, lirade råpunk och ösa-ösa som sina influ-
enser Discharge, Disorder, Exploited, Motorhead, 4-skins, 
m fl, och bestod av Magnus Åkeborn (sång), Fredrik 
”Fidde” Andersson (bas), Conny Olofsson (trummor) och 
Kent Sjökvist (larmgitarr). Bandet repade en hel del, hade 
en hel del lokala och regionala spelningar och fick ut sitt 
budskap; ”Jag vägrar stuffa - jag vägrar Poga, och punks 
not dead för helvete”, ganska tydligt…

Eller som sångaren Magnus Åkeborn beskriver bandet 
T42´s historia: 

”1981 bildades Karlskronabandet T42. Det fanns en 
tidigare konstellation med Piggy från Karlshamn på sång 
under namnen Pommac Pomada och Beeberkopf Brot-
hers under en kort tid. Men sen föddes T42 med Magnus 
Åkeborn på sång, Kenth Sjöqvist på gitarr, Conny Olofs-
son på trummor och Fredrik Andersson på bas. Vi hade 
replokal på Wämöskolan, med egen nyckel så våra rep var 
lika mycket musikskapande som fritidsgård och festlokal. 
Ambitionerna var höga. Snabbast och hårdast i Sydsverige. 
Inspirerade av Discharge, Cockney Rejects, Motorhead 
och The Exploited repade vi intensivt. Vi skrev ett antal 
egna låtar och avslutade alltid vårt set med samma tre fyra 
covers. Vi spelade ett antal gånger i Karlskrona, Nättraby 
och Karlshamn. Vår spelning i Bibliotekets Hörsal spela-
des in på en enkel bandspelare och blev en ökänd tillställ-
ning. Öl såldes hemligt av figurer i Balaclava-huvor och 
hela publiken var som en gisslan då ett stort antal raggare 
stod utanför och väntade som hungriga vargar. Efter att 
spelningen med Jonny Thunders blev stoppad (vi skulle 
vara förband) lades bandet ner och alla medlemmar bör-
jade i andra band. Sommaren 2014 återbildades T42 för en spelning, tillsammans med Profan Relik på Play 
Bar. Fullt hus och fullt ös. T42 passade då också på att gå in i studio och spela in sex gamla låtar”. 

TAKE COVER

Ett coverband verksamt i Karlskrona några år i slutet av 1990-talet – början av 2000-talet. Man lirade fram-
för allt 1980-talscovers och bestod av bl a Therese Andersson på sång och Robin Åkerman på trummor. 
Bandets första riktiga spelning var på puben Kings Crown i Karlskrona nyårsafton 1999. Man spelade även 
2016 när Kings Crown återuppstod för en kväll på Konsthallen i Karlskrona.

TANTRUM

Band aktivt 1990-1992. Spelade progressiv hårdrock. Medlemmar: Mankan Sedenberg - gitarr, Fredrik 
Jonasson - gitarr, Ted Wernersson - trummor, Victor Brodén - bas och Johan Ström - sång. Spelade in demo 
”No Evil Child” med fyra låtar. Var även med på samlingsplattan ”Scandinavian Calling” fast då med Leif 
Pettersson som sångare. Spelade live en del, bland annat på Lilla Woodstock 1991 på Bastion Aurora, Karls-
krona. Info från Mankan Sedenberg.

T42. Foto från Jörgen Skagert.
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TAPE

Bandet bildades i april 1981, var verksamt en kort period i 
början av 1980-talet, spelade brutal pop, och bestod av Jörgen 
Ragnarsson (gitarr), Melker Forsen (trummor), Patrick Franke 
(bas), Gustav Linge (fiol, gitarr, harpa) och Lennart Karlsson 
(klaviatur). Bandet repade en hel del och hade ett antal Noise-
spelningar, samt bl a en spelning på Strandgårdens övervåning 
och man spelade 1984 på Maratongalan på Militärhemmet, 
Karlskrona.

TASTELESS

Bandet var verksamt några år i början av 1990-talet och spelade melodiös rock, både covers och eget låtma-
terial, och bestod av Mattias Svenson (sång, gitarr), Ola Ulvås (gitarr), Trygve Andreasson (bas) och Thomas 
Friman (trummor). Gruppen, förutom diverse spelningar mm, medverkade bl a på Musikföreningen Oden´s 
Jubileums-CD 1993, med de egna låtarna ”Tasteless Youth” och ”Don´t you know that I love you”.

TEENAGERS FROM MARS

Coverband aktivt 1991-93 då de hade fem spelningar och återbildat 2009 för några festspelningar. Medlem-
mar Martin Elmberg, Johannes Odgren och trummaskinen Evert. Bandet körde låtar av bl.a. Misfits (band-
namnet taget från Misfits låt Teenagers from Mars), Tom Petty, Billy Idol, Ramones, Clash, Ebba Grön m.fl. 
Info från Martin Elmberg.

TERAPI

Bandet bildades i början av 1980-talet, li-
rade rockig punk hellre än bra, och bestod 
av Per ”Simon” Simonsson (bas, sång), 
Hans Lundström (trummor) och Cristian 
Karlsson (gitarr, sång). Bandet var verk-
samt till ca 1982, hann med att repa en hel 
del (i källaren på Tullskolan), genomföra 
några lokala spelningar bland annat som 
förband till Tant Strul på Piraten. Bandet 
spelade även i Ronneby vid ett tillfälle. 
Info från Per Simonsson och Christian 
Karlsson.

THALAMUS / FANGORN

Bandet Thalamus bildades i början av 1980-talet, var verksamt några år med både lokala och regionala spel-
ningar, lirade rock/hårdrock (även akustiskt), och bestod av Per-Ola Jacobsson (bas, sång), Krister Jacobsson 

Terapi live i Karlskrona ca 1980. Foto från Jörgen Skagert.

Tape. Patrik, Jörgen och Melker. 
Gustav och Lennart saknades vid fo-
totillfället. Foto Thomas Johansson, 
ur Noisekatalogen 1982. Obs bilden 
beskuren.
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(gitarr, sång), Joakim Pålsson (trummor) 
och Magnus Sjöberg (klaviatur, sång). 
Bandet spelade 1981 in vinyl-EPn (demo, 
inspelad i Kivik) ”Thalamus” med låtarna 
Valfläsk, Timmen är slagen, Love grows 
och Livets paradis, och man medverkade 
1982 på hårdrockssamlingsplattan ”Rock-
beast” (Pang Records), med låtarna Den 
tappre soldaten och Mean old Rock´n´roll 
(se sid 98).

THE BEERPATROL

Bildades sensommaren 1985 för att spela på Musikföreningen Noise kräftskiva. Platsen var i ”Markan” vid 
Rotundan på Gräsvik, augusti 1985. Bandet spelade mellan 1985-1991, och gjorde ca 50 spelningar genom 
åren. Smink, glam och glitter var ett genomgående tema för Beerpatrols stil. Repetoaren bestod av covers, 
främst glam, surf, punk och slashas-rock. Influenser var bl a, Abba, Sweet, Ramones, Kal P Dal & Beach 
Boys. Som kul cover spelades ibland Bamses ledmotiv. Bandmedlemmar på första spelningen Augusti 1985: 
Gitarr : Magnus Möller & Johan ”Lessy Svensson”, Bas: Magnus Åkeborn, Trummor:  Ted Karlberg. Däref-
ter varierade sättningen något och var: Gitarr: Magnus Möller, samtliga spelningar, Johan ”Lessy” Svensson, 
flertalet av spelningarna, Mats Persson, var med på Jollen i Februari 1986, Bas: Peter Joakim ”JJ” Johans-
son, fram till Juni 1986, Stefan ”Feffe” Admyre, från Juni 1986 och framåt. Trummor: Ted Karlberg, flertalet 
av spelningarna, Lars-Göran Svensson, under en period, sedan återkom Ted igen. Keyboard: Hans Södergren 
var med från ca 1987-88 och framåt. Info från Magnus Möller. 

Krister och Magnus från bandet Thala-
mus spelar på ”Lilla Woodstock”-galan 
i Hoglands park, Karlskrona. 1980-talet. 
Foto privat.

The Beerpatrol live på Ritz i Karlskrona ca 1988. Foto från Magnus Möller.
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THE BIG GUNDOWN

Ett rockband verksamt under 1980-talet, var medlemmar i musikföreningen Noise i Karlskrona och bestod 
av Magnus Möller, Niklas Johansson, Niklas Lindgren och Lasse Nilsson. Man spelade mestadels covers 
men även eget låtmaterial, repade en hel del (genom TBV), genomförde några lokala/regionala spelningar 
och gjorde bl a inspelningar i Voicestudion runt 1985-1986, producerat av TBV. Tilläggas kan att Magnus 
Möller senare bildade och spelade i bl a bandet The Beerpatrol. Info från bl a http://fagerart.se/gamlavoice-
band.html

THE BONES

Bandet bildades runt 1993-1994, eller snarare ombildades, av medlemmar ur den splittrade gruppen The 
Skulls, och bestod under en period i början av Fredde ”Spooky Fred” Andersén (trummor), Jonte ”Beef Bo-
naza” Andersén (sång, gitarr) och Hannes ”Dollar Ace” Norda (bas). Redan vid den här tiden jobbade bandet 
på sin först demo och nu klassiska låtar som ”I met Elvis at the nudybar” och ”Monster prefer blondes”, 
vilka först dyker upp på plattor kring 1999-2000. 1996 
anslöt sig Marcus ”Boner” Petersson (gitarr) till bandet. 
Man repade en hel del, men alla medlemmarna var redan 
erfarna musiker och rock´n´roll samt punklirare, och man 
har till idag (bandet är i högsta grad fortfarande aktivt 
- ”20 years of rock´n´roll - no posing, no gimmicks, taking 
no crap and giving no fuck”) genomfört otaliga spelningar 
i Sverige men främst  i centraleuropa men även turnerat 
i USA och i delar av Ryssland. 2002 lämnade Hannes 
Norda bandet och Anders ”Andi Nero” Waldemarsson blir 
ny bassist. Bandet har släppt sju album, fyra minialbum, 
en live-dvd och en massa singlar på skivbolagen I used to 
fuck people like you in prison-Records, Century Media 
och People Like You Records. Info från Jonte Andersén.

The Bones från EP:n ”The Horrorway E.P.” (1997).

The Bones 2007. Foto Ken Persson.
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THE BOVETTES

Popband bildat 1988. Repade på Oden. Spelade 
mest covers. Medlemmar: Chatarina Holmberg - gi-
tarr, Sabine Berggren - gitarr, Ylva Bengtsson - bas, 
Elisabeth Landén - trummor och Helena Svensson 
- sång.

THE CAPRICORN PROJECT

Bandet bildades runt 1993, var verksamt t o m runt 
1995, lirade tung rock och både covers samt eget 
låtmaterial, och bestod av Lukas Torstensson (trum-
mor, kör), Gert Olofsson (bas, sång), Raine Olsson 
(gitarr) och Per Svensson (gitarr). Man repade på 
musikföreningen Oden i Karlskrona och genom-
förde några lokala/regionala spelningar, som ex på 
Jändelfestivalen 1994 utanför Karlskrona. Bandet 
spelade precis före Tone Norum, fick upp stämningen på topp hos publiken, men Tones trummis hade brutit 
armen och således körde man unplugged vilket blev ett antiklimax efter att The Capricorn Project rockat 
stenhårt. Info från Lukas Torstensson.

THE COVERS

The Covers bildades någon gång våren 1982. För Roger Andersson och Tommy Axelsson var det ett paral-
lellt projekt till bandet Prins Sihanouk. Detta var Rogers första band som gitarrist. Trummis Bengt Lindell 
kom från Sista Skriket, och Percy Sundahl hade spelat bas i ett antal band med rötterna på Sturkö. Bandet 
hade en otroligt stabil och driven rytmsektion. Repertoaren var, som namnet antyder, covers, dock en gan-
ska ovanlig blandning i jämförelse med andra band i musikföreningen Noise. Låtar av Gram Parsons, Gra-
ham Parker, Rockpile, Dr Feelgood, Elvis Costello, Beatles och - på den tiden -  helt iskalla och totalt ute 
Creedeence stod på menyn. Några större gig på Thundran/Gräsvik-galor var höjdpunkterna i The Covers rätt 
korta livstid som avslutades värdigt på galan Lilla Woodstock juni 1983. Namnet The Covers återanvände 
sedan Roger och Tommy som pubtrubadurer tillsammans med Hans Rickler under hela 1990-talet. Info från 
Tommy Axelsson.

The Bovettes fotade utanför Oden. Ur infoblad om 
Oden 1989.

The Covers 1982. Från vänster Percy Sundahl (bas), Roger Andersson (gitarr), Tommy Axelsson 
(gitarr, sång) och Bengt Lindell (trummor) Foto från Tommy Axelsson.
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THE FAYS

Bandet bildades i början av 1990-talet, var verksamt endast något/några år, spelade punkrock, skate-punk 
och både covers samt egna låtar, och bestod av Kenke (sång, bas), Sandén (gitarr, sång), Nixi (gitarr) och 
Macke (trummor). Bandet repade på Musikföreningen Oden i Karlskrona, hade några lokala och regionala 
spelningar, och spelade 1995 in Ep:n (demokassett) ”Monkey say Monkey do” (TBV-studio i Färjestaden, 
tekniker Johan Kalin) med låtarna Mike & Me, Skating descartes, Drugstore Cowboy, Sad boy och No way 
2 go.

THE FRIENDS

Gruppen The Friends bildades runt 1986-1987, 
ur resterna av bandet Magnus, Teachers & 
Friends, spelade pop, och bestod av Mats Pet-
tersson, Magnus, Per Sennerhall, Pontus Stens-
häll och Ulf Fembro. Eller som skrivomslaget 
benämner dem: Matthew, Ufo, John, Pont och 
Swannnty... Bandet var endast verksamt en kort 
period, men genomförde några spelningar och 
släppte vinylsingeln ”Carlscrona Girls” 1988 
(SMM ), med låtarna Carlscrona Girls och Girls 
on the bus. Bandet spelade också in en musikvi-
deo till låten ”Girls on the bus”.

THE HARDINGS

Gruppen bildades runt 1979-1980, var verksam 
några år i början av 1980-talet med en halvrå 
rockig musikstil och bestod av Mats ”Kusin 
Amfetamin” Hellman (gitarr, sång), Tommy 
”Billy Bibbit” Nilsson (gitarr, sång), Stefan ”Per Vers” Johansson (bas, sång, synt), Peter ”Hardy Mafia” 
Anderberg (trummor) och Ulf ”Filk and” Fembro (sång). Bandet hade en del lokala och regionala spelningar, 
och genomförde bl a en konsert i Danmark. 

The Friends från singelomslag 1988

Omslaget till The Fays EP/
demokassett 1995.
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THE HOF’S

Bandet bildades 1992, ur spillrorna av bandet Green Bullet Bluesband (se Green Bullet Bluesband) och ban-
det Crossroad (se Crossroad), var verksamt till runt 1995, man spelade covers, mestadels rock´n´roll men i 
stort allt från pop till metal, och bestod av Marie Nilsson (sång, kör, look), Mats ”Staa” Petersson (bas, kör), 
Hans Södergren (keyboard), Per Svensson (gitarr), Mats Svensson (sång, gitarr), Mikael Ahlberg (trummor) 
och Per Gunaropulos (gitarr, 1994-1995). Gruppen spelade flitigt ute, inte bara lokalt utan även regionalt 
mm (Kalmar, Lund, m fl platser), ett tag var man ex husband på Neptun i Karlskrona och man spelade ex 
1993 på Sommarfestivalen i Karlshamn. Man medverkade bl a på Musikföreningen Oden´s Jubileums-CD 
1993, med låtarna ”The Letter” och ”Bad Seed”. Bandet la ner 1995, men gjorde en bejublad comeback 
1997, en engångsspelning, på The Top i Karlskrona (f d Svarta Börsen). Info från Mikael Ahlberg.

THE INTERGALACTIC GURGLE BLASTERS

Bandet bildades runt 1995, lirade rock och mestadels covers (dock kraftigt omgjorda) och bestod av Lu-
kas Torstensson (trummor, sång), Ulf Jartelius (bas), Klas Hallqvist (gitarr) och Gert Olofsson (sång, key-
boards). Man repade bl a i en inredd lada i Spjutsbygd mellan åren 1995-1996 och genomförde några lokala/
regionala spelningar, som ex som första band på Jändelfestivalen 1995 utanför Karlskrona. Runt 1996 hop-
pade Gert Olofsson av bandet, kvarvarande bandmedlemmar fortsatte en tid som en trio med någon lokal/re-
gional spelning, sedan hakade Per Gunaropulos på och man blev nya Gunnar Hopplös Band som fortfarande 
existerar (se Gunnar Hopplös Band). Tilläggas kan att Lukas Torstensson lämnade detta band runt år 2000 
och bildade powertrion Swamphorsez istället. Info från Lukas Torstensson.

The Hof´s 1990-tal. Foto: Sydöstran, Blekinge museums arkiv.
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THE KISSMAKERS

Bandet bildades i mars 1982 och var verksamt t o m runt 1984, spelade rock med influenser som Motor-
head, Muddy Waters och Tore Skogman, och bestod av Mats Svensson (sång, vissling), Hans-Evert Nilsson 
(gitarr), Jan-Erik ”Eggis” Johansson (bas), Lars-Johan ”Lessy” Svensson (trummor). Flera av medlemmarna 
hade tidigare spelat i band som släppt skiva, bl a Eggis som före The Kissmakers spelade med Gröna Hissen 
och efter The Kissmakers med bandet Babies, så deras mål blev att bli ett alternativ till Filadelfia och vända 
upp och ned på alla vedertagna begrepp. Gruppen gjorde flera spelningar, lokalt och regionalt. 

THE ODDS

Band aktivt omkring 1984-85. Spelade mods/powerpop. Medlemmar: Per Simonsson bas och sång, Stefan 
Johansson gitarr och Jim Wiberg trummor. Bandet spelade in en fyralåtars demo i Voicestudion, Karlskrona 
samt hade spelningar i Kristianstad och på Hattfabriken i Karlskrona. Info från Per Simonsson.

THE RAPED ANGELS

Bildades omkring 1990, spelade depprock 
med inspiration från Cure, Joy Division, m fl, 
och bestod av Tomas Persson från Karlskrona 
(sång, Cubase, dragspel, gitarr, synth) och 
Marcus Eriksson från Ronneby (gitarr och 
sång) som tillsammans programmerade syntar. 
Bandet repade en hel del och hade någon lokal 
spelning, som bl a på en mindre musikfestival 
i Bräkne-Hoby (runt 1990). Medverkade bl 
a på Musikföreningen Oden´s Jubileums-CD 
1993, med två låtar. De släppte även demokas-
setten ”Demonstraton2” 1993. Bandet bytte 
sedermera namn till Dear Dead Days (se Dear 
Dead Days).

The Raped Angels demokassett 1993

The Kissmakers. Från vänster Mats, Eggis, Hans-Evert och Lessy. Foto Thomas Johansson, ur Noisekatalo-
gen 1982.Obs bilden beskuren.
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THE SKULLS

Bandet The Skulls var verksamt från i slutet av 1980-talet till mitten av 1990-talet, lirade tung rock/zombi-
erock (covers men framförallt eget låtmaterial), och bestod av Johan (bas), Stefan (gitarr), Fredde Andersén 
(trummor) och Jonte Andersén (gitarr, sång). Man repade en hel del, bl a på Oden i Karlskrona, och genom-
förde en mängd bejublade spelningar både lokalt och regionalt. En spelning med bandet som säkert många 
som var där fortfarande minns var under Maratonrock på Oden runt 1990-1991 och då kvällens överraskning 
när Odens dåvarande kassör och senior-rockaren Lasse Lundkvist tillsammans med The Skulls bjöd på en 
alldeles egen version av låten ”Rock around the clock”. Bandet medverkade bl a på Odens Jubileums-CD 
1993 (Pama Records) med låtarna ”The return of the living dead” och ”Barbie got killed”. På inspelningen 
medverkade även The Zombiesquad (kör). Bandet splittrades, eller snarare ombildades; en process runt 
1993-1994 med Bröderna Andersén och en ny bassist (Hannes Norda), till gruppen The Bones, som fortfa-
rande i högsta grad är aktiv. 

THE WASTERS

Bandet var verksamt i slutet av 1980-talet - början av 1990-talet och lirade melodiös tung och oljig 
rock´n´roll influerade av bl a Dave Edmunds och Buddy Holly, och bestod av Hasse Bertilsson (trummor), 
Stefan ”Feffe” Johansson (bas), Per ”Pelle” Gunaropulos (gitarr, sång) och Lasse Nilsson (sång, gitarr). 
Gruppen, förutom diverse spelningar mm, medverkade på Musikföreningen Oden´s Jubileums-CD 1993.

Delar av gruppen The Skulls (och Musikföreningen Odens Lasse Lundkvist) ca 1990-1991. Foto: Sydöstran, 
Blekinge museums arkiv.
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THIELEMANNS BLUESBAND

Bandet bildades vintern 1981, var verksamt några år på 1980-talet, lirade blues och mest Chicagoblues med 
influenser av Buddy Guy, Junior Wells, Albert Collins, Son Seals, m fl, och bestod av Örjan Jonasson (bas), 
Klas Lennartsson (trummor), Ulf Karlsson (gitarr, munspel, sång) och Mikael Jendland (gitarr). Bandnam-
net var baserats på Toots Thielemans, en duktig belgisk jazzmusiker (munspel mm). Bandet repade en hel 
del och genomförde en hel del spelningar, lokalt och regionalt. Man spelade bl a på Maratongalan 1984 på 
Militärhemmet, Karlskrona. 1981 gjorde man en inspelning (demo) hos Radio Blekinge och 1984 samt 1985 
spelade man in sammanlagt 7 st låtar i Voice Studion i Karlskrona; Crossroads, Gonna leave, Sunday blues, 
Nr 4, Gonna leave 2, The Stumble och Walking the road.

THIELEMANNS DROPPAR

Bandet bildades 1979, spelade allt från pop till hårdrock, och bestod av Jari Moisanen, Tommy Nilsson, 
Mikael Jendland och Ulf Karlsson. Bandet repade en hel del och genomförde en mängd spelningar - från 
skoldanser, ungdomsgårdar till Noise-konserter. Gruppen splittrades runt 1981, av flera anledningar, och Ulf 
samt Mikael kom sedan på vintern 1981 att bilda det mer renodlade blues/Chicagoblues bandet Thielemanns 
Bluesband. 

THÄ FLOPPERS

Bandet bildades runt 1980, experimenterade med olika sättningar och sedan november 1981 har medlem-
marna bestått av Pontus Stenshäll (gitarr), Olof Oddmar (bas, sång), Mats ”Pese” Persson (gitarr, sång) och 
Johan Bergsten (trummor). Bandet spelade (spelar?) rock, blues, och var (är?) influerade av bl a John Lee 
Hooker, Kinks och ZZ Top.

TT-BAND

Band aktivt i slutet av 1960-talet-början av 1970-talet. Spelade psykadelisk rock i samma anda som Hans-
son & Carlsson. Medlemmar: Thorbjörn Askeroth (hammondorgel) och Thomas Lundahl (trummor). Ibland 
hade de en inhyrd basist, t.ex. Åke ”Pricken” Hagman. Bandet spelade bland annat på Tavernan (senare 
Statt). Info från Thomas Lundahl,

Thä Floppers. Foto Thomas Johansson, ur Noisekatalogen 1982.
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TUNGT JÄRN

Bandet var verksamt i början och mitten av 1990-talet, spelade könsrock, och bestod av Fläns P (gitarr, bas, 
synt, sång), Äcklig J (gitarr, bas, synt, sång) och Bosse ”Dr Rythm”” (trummor). Könsrock är en musikgenre 
besläktad men punk, men könsord används mer flitigt i sångtexter, musiken är oftast gladlynt och texterna 
handlar om sex och kontroversiella samt tabubelagda ämnen som utvecklingsstörda, rullstolsbundna, pedo-
filer, nekrofiler, tidelag, droger, mm. På grund av detta valde/väljer oftast artisterna och grupperna att ge ut 
sina alster anonymt, och så även i detta fall med gruppen Tungt Järn från Karlskrona.

TV 3

Punkbandet var aktivt från början av 1978 till 1980 och lirade punk ala Sex Pistols. Jörgen kom senare att 
bla spela med punkrockbandet Profan Relik och Urban samt Johan gick bl a vidare till rockgrupperna Udda 
Pojkar och Olle Brass Och Flyget. Medlemmar: Johan Hjelm gitarr, Urban Öjhage gitarr, Pär Edgren bas och 
Jörgen Nyberg trummor.

TYRON

Bandet Tyron bildades ca 1984 av Hans Johansson, Klas-Göran Antonsson, Pheter Svensson, Peter Håkans-
son och Tommy Nilsson. Hans, Pheter, Peter och Klas-Göran hade tidigare spelat ihop i olika konstella-
tioner. Tyron lirade rock/AoR/hårdrock, där melodier och tunga riff var viktiga ingredienser. Något senare 
bestod bandet av Pheter Svensson (sång), Tommy Nilsson (gitarr), Hans Johansson (gitarr), Michael Palez 
(bas) och Peter Håkansson (trummor). Kort därefter ersattes Michael av Jonas Carlsson på bas och Niclas 
Johansson ersatte Pheter som sångare. Båda kom från bandet Headon. Leif Dristig ersatte Peter Håkansson 
på trummor runt 86 och på keyboard tillkom Kent Klaveness. Tyron hade en mängd spelningar (Eringsboda 
brunn, invigningen av Solna centrum, Skara sommarland, husband på Åregården, mm) och släppte 1986 en 

Tyron på Eringsboda brunn. Från vänster: Jonas Carlsson, Tommy Nilsson, Kent Klaveness, Leif Dristig och 
Hans Johansson. Sittande Niclas Johansson. Foto från Jonas Carlsson.
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kassettdemo med 4 st spår/låtar, singeln ”Into The Night” (SMM Recording) 1988 med låtarna Into the night 
och Caught in the night och medverkade bl a på Musikföreningen Oden´s Jubileums-CD 1993, med egna 
låten ”Message of love”. 1993-94 tog Magnus “Mankan” Sedenberg över basen då Jonas lämnade bandet. 
Info från bl a Jonas Carlsson, Klas-Göran Antonsson och Peter Håkansson. Bandet lirade sommaren 2017 på 
Rockscen Blekinge festival på Fisktorget i Karlskrona.

UDDA POJKAR

Bandet bildades runt 1980 och bestod av 
medlemmarna Bengt Fröberg (bas), Johan 
Hjelm (sång, gitarr), Stefan Larsson (trum-
mor) och Urban Öjhage (sång, gitarr). Ban-
det spelade en modern dansvänlig rock, typ 
NY Dolls, hade spelningar runt om i södra 
Sverige och gjorde även en del demokas-
setter.

UNCHAINED

Bildades 1998 av medlemmar ur bandet 
Psyche Force som 1998-1999 spelade 
parallellt i bägge banden, spelade hård-
rock/rock, och bestod av Martin Michaels-
son (trummor), David Blome (gitarr), Peter Eriksson (gitarr) och Per Karlsson-Periloz (sång).  Gruppen har 
under årens lopp haft mängder med spelningar samt flera olika sättningar och bland tidigare bandmedlem-
mar kan nämnas Mattias Osbäck (bas, sång), Sebastian Viitanen (sång), Oskar Nilsson (bas) och Mathias 
Ericsson (gitarr, bas).Medlemmarna var rutinerade musiker och utöver bandet Psyche Force hade de spelat 
med band som Locomotive Breath, Disruption, Overdrive, Headless Cross, Mountain of power, Painkil-
laz, Buszer, Thunder eyes, Carve, Abomination och Abused. 1998 släppte gruppen demon ”Demo-on” med 
låtarna Justices end, The necrology, The tournament, 1999 släppte man en livedemo; ”29 october Snäck 

Tyron spelar på Rockscen Blekinge Festival 2017. Foto Ola Åkeborn.

Udda Pojkar. Foto: Sydöstran, Blekinge museums arkiv.
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Ronneby” med låtarna Justices end, Ovations call, 
Open your eyes, I´m alive, One fallen hero, Who 
am I och Unchained, 2000 släppte man demon 
”The Antedeluvian World” med låtarna King of 
Strole, The last continent of Atlantis, Threatre of 
pain och Who am I, 2000 spelade man in live-de-
mon ”Live at Jändel!” med 9 st spår/låtar, 2002 
kom promo-demon ”Like the candle” med låtarna 
Ghost of the alchemical hall, Ordinary sinner samt 
Like the candle, 2004 kom EP:n ”My guide” och 
2005 släppte bandet äntligen skivan ”Unchained” 
med 9 st spår/låtar. Gruppen hade då redan 2003 
fått skrivkontrakt med bolaget Sound Riot, men det 
skulle dröja nästan två år innan ”Unchained”-ski-
van släpptes. Gruppen splittrades 2005-2006 när bl 
a flera av medlemmarna lämnade bandet 2005 och 
Unchained är sedan 2006 ett vilande projekt...

UNDER ISEN

Bandet Under Isen var verksamt i slutet av 1980-talet - början av 1990-talet, lirade rockig pop och bestod 
av Anders Pettersson (bas), Carl Cidson (sång, gitarr), Calle Hjelm (gitarr) och Andreas Johansson (trum-
mor). Gruppen, förutom diverse spelningar mm, medverkade bl a på Musikföreningen Oden´s Jubileums-
CD 1993, med låtarna ”Rosens Hemlighet” och ”Allt beror på Ingenting”. Låtarna släpptes även på singel 
(vinyl) samma år (SMM Recording). Bandet hade bl en spelning en kväll på Öland, under 90-talet, för gaget 
två backar öl. Idag är bandets sångare en någorlunda känd och erkänt duktig soloartist under namnet CID.

UNMASKED

Ett tributband, coverband, till Kiss från Karlskrona som på nittiotalet spelade väldigt ofta lokalt, både i krog-
miljöer, regelrätta konserter och som bl a vid skolavslutningen i Wämöparken 2000 tillsammans med bandet 
The Bones, och man åkte även runt i sydsverige och spelade Kisslåtar. Bandet återuppstod även vid flera 
tillfällen för bejublade gig under 2000-talet, och bestod av de rutinerade musikerna Mattias Osbäck, Joacim 
Müllo, Henrik Axelsson och Anders Waldemarsson.

Bandet Under Isen 1993. Foto: Sydöstran, från Blekinge museums arkiv.

Unchained (2000-tal). Foto: privat.
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UNO MYGG

Rock-punk från Spjutsbygd. Aktiva ett par år i mitten av 1980-talet. Medlemmar Fredde Andersén, Johan 
Eggers, Peter Jönsson och TimTom Johansson. Vann talangjakt med The Great Rock´n´Roll Swindle. Spe-
lade på några fritidsgårdar, skoldisco i Karlskrona kommun samt Brunnskvittret i Ronneby. Info från Jonte 
Andersén.

URBAN CHANT

Gruppen var verksam under 1990-talet, lirade EBM/synth-pop/
goth-rock och bestod av Joseph Oddman (sång, programmering) 
och Hannes Norda (gitarr, programmering). Gruppen, förutom 
diverse spelningar mm, medverkade bl a på Musikföreningen 
Oden´s Jubileums-CD 1993, med de egna låtarna ”Feeling 
Strange” och ”The Prime Sinister” (inspelade 1992 med en 4-ka-
nalig portastudio i gruppens replokal…). Samma år släppte grup-
pen CD-albumet ”Industrial Rock´n´roll”, med 8 st spår/låtar 
(Hardware Productions), samt en Maxi-CD. 1997 släppte man 
ett minialbum/promo, med 4 st spår/låtar. På skivan medverkade 
även Johan Johnson. 

USSA

Bandet USSA var verksamt under perioden 1988-1989, lirade 
punkrock, repade på bl a 34:an och Oden, och bestod av Petter ”Pitten” Svensson (bas), Johan ”Mums” 
Jonsson (gitarr), Daniel ”Lillen” Jonsson (gitarr) och Markus ”Macke” Pettersson (trummor). Bandet ge-
nomförde några lokala spelningar, på bl a ungdomsgårdar, och efter att man splittrats gick Daniel och Mar-
kus vidare i bandet Killing Traktors och Johan började bl a spela i bandet Kentucky Fried Children.

Urban Chants cd från 1993.

Punkbandet USSA i trappan till 34:an nov/dec 1988. Foto privat.
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VIENNA PARADE

Gruppen bildades i slutet av 1980-talet, var endast verksam några år, spelade pop/dance, och bestod av 
Anders Karlsson, Thomas Karlsson, Anna Ottoson och Patrick Nilsson. Till och från, oftast vid live-fram-
trädanden, medverkade även och oftast Sven Gunnar Pettersson och bl a Jenny Ottosson i gruppen. 1990 
spelade bandet in singeln (vinyl) ”Wonderland” (Studio SMM, Karlskrona), med låtarna Wonderland och 
Slamdance. På skivan medverkade också Mats 
”Flax” Johansson (gitarr). Låten ”Wonderland” 
blev något av en mini-hit när skivan släpptes 1991 
(WEA Records – ett stort bolag), spelades väldigt 
ofta på lokalradion men även på de större radio-
stationerna runt om i Sverige, men tyvärr blev 
bandet/låten ytterligare ett offer för musikbran-
schens armageddon runt 1990-1991. Flera musik-
recensenter spådde att bandet skulle bli Sveriges 
nästa stora exportvara efter Roxette, men tyvärr 
rann allt ut i sanden... Bandet hann ändå dock med 
att genomföra en hel del bejublade lokala-/regio-
nala- och riksspelningar, samt några miniturnéer. 
Man spelade bl a på Luciarocken på Oden 1990 
(Anna Ottosson och Patrick Nilsson). Flera av 
medlemmarna kom att fortsätta med musik, i andra 
konstellationer, och är fortfarande aktiva. Bandet 
återförenades sommaren 2017 för spelning på 
Rockscen Blekinge festival på Fisktorget i Karls-
krona.  Vienna Parades singel Wonderland från 1991.

Synthpopbandet Vienna Parade. Från vänster: Thomas Karlsson, Anna Ekberg, Ted Karlberg, Sven-Gunnar 
Petersson, Anders Karlsson och Cecilia Furlong. Foto från Sven-Gunnar Pettersson.
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WILD HORSES

Gruppen bildades 1998, spelade Rolling Stones-covers, har genomgått flera medlemsbyten under årens 
lopp men stommen har bestått av Per Andersson, Jimmie Rudolfsson, Ronny Andersson, Jimmy Andersson 

Vienna Parade live på Rockscen Blekinge Festival på Fisktorget i Karlskrona, sommaren 2017. Foto Ola 
Åkeborn.

Gruppen Wild Horses ca 2001. Foto privat.
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och Lasse Fagerberg. På trumpallen har bl a Lelle, Roger Olsson, Robin Åkerman och Hempo Hildén suttit 
och flera har kommit och gått på bas som Morgan Arwidsson, Fredrik och Joacim Müllo. I promotionssyfte 
spelade bandet in en CD 1999 (Gunnars Loge), fyra låtar live på en DAT-bandare: Brown Sugar, Honky tonk 
women, Sweet Virginia och Little Queenie. På inspelningen medverkade även Tommy Andersson (kör) och 
Staffan Appelqvist (saxofon). Bandet har haft en hel del spelningar, lokalt och regionalt, som på Pålsgården 
(Kristianopel) vid flera tillfällen 1999, på Valvet (Karlskrona) 2001, Parkfesten på Bastion Aurora/Wämö 
(Karlskrona) 2001-2003 och på Hamnkrogen (Karlskrona) vid flera tillfällen 2002 och 2003. Info från Lasse 
Fagerberg.

WISE MEN SAY

Band med höga ambitioner som spelade 
amerikansk rock, influerade av Bad English, 
Def Leppard, Giant och Stage Dolls. Aktivt 
1992-93. Gjorde ett antal spelningar på b l 
a Lussesmällen i Jämjö och på Stadsteatern 
i Karlshamn. Replokalen låg i en källare på 
Gullberna. Medlemmar: Fredrik Björman, 
sång, Johan Karlsson, gitarr, Kevin Johan-
nesson, trummor, Peter Holmqvist (då Karls-
son), keyboard och Victor Brodén, bas. Info 
från Peter Holmqvist.

VOISTER LITZ

Gruppen bildades runt 1991, var verksamt 
under hela 1990-talet, spelade EBM/melodi-
ös synth-pop, skrev det mesta av låtmateria-
let själva och hämtade inspiration från tidiga 
Depeche Mode. Originaluppsättningen bestod 
av tre killar (Anders T, Ronny G, Per-Ola) och 
senare av trion Anders Thuresson, Ann-Sophie 
Wimmerstedt och Ronny Gärdh. Medlem-
marna är i viss utsträckning fortfarande aktiva 
med musik. Bandet släppte 1993 en demo 
(kassett); ”Moon on the ground”, bestående 
av 9 spår/låtar. Man släppte ytterligare en 
demo på 1990-tal, runt 1997, med 10 spår/lå-
tar. Gruppen, förutom diverse spelningar mm, 
medverkade bl a på Musikföreningen Oden´s 
Jubileums-CD 1993, med låtarna ”Radio 
Song” och ”Cry In Vain”. Bandet (läs Ronny) 
anordnade även bl a en mindre synt-festival i 
Karlskrona 1991, med t ex inbjudna grupper 
som S.P.O.C.K., 4-scythe, The Foundation, 
Elegant Machinery, m fl band.  

WESTERN LIGHT

Bandet bildades runt 1987-1988, lirade rock/gitarrock med influenser från Australien och USA (både covers 
och eget låtmaterial), var verksamt några år, och bestod av Per Gunaropulos (gitarr, sång), Fredrik Anders-
son (bas, sång), Stefan Johansson (gitarr) och Jim Wiberg (trummor). Lars Hammarlin ersatte senare Jim 
på trummorna och Tony Engman tillkom på keyboard. Man repade på bl a Oden och genomförde en mängd 

Synthgruppen Voister Litz ca 1994. Foto privat.

Wise Men Say vid Lussesmällen i Jämjö 1992. Uppe från 
vänster: Johan Karlsson, Victor Brodén. Nere från vänster: 
Peter Karlsson, Fredrik Björkman och Kevin Johansson. 
Klipp från Peter Holmqvist.
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lokala/regionala spelningar som ex ofta på Fredagsbörsen i Karlskrona och bl a som en slags återförening 
på Lilla Woodstock-festivalen i Hoglandspark 2002. Tilläggas kan att bandet släppte en demo kring 1989-
90 och medverkade med låten ”Want your love” på en samlingsskiva 1989 från radioprogrammet Bommen 
(Göteborg).

ÅKE PULKAS ORKESTER

Coverband aktivt mellan 1992-1997. Medlemmar Sven-Gunnar Pettersson, Johan Danielsson, Ulf Ottosson, 
Stefan Schöning och Susanne Heilert. Ulf ersattes av Victor Brodén som i sin tur ersattes av Per Andersson. 
Spelade väldigt blandade låtar av bland annat Kiss, Creedence, Bruce Willis och Natalie Cole. Var husband 
på Statt under flera år och spelade bland annat på Sailet vid ett par tillfällen. Info från Johan Danielsson.

Western Light uppsättning 1. Från vänster: Jim Wiberg  trummor, Stefan Johansson gitarr, Per Gunaropulos 
gitarr och Fredrik Andersson bas och sång. Foto från Fredrik Andersson.

Western Light uppsättning 2. Från vänster: Lars Hammarlin trummor, Tony Engman keyboard, Stefan Jo-
hansson sång och gitarr, Per Gunaropulos gitarr och sång och Fredrik Andersson bas och sång. Foto från 
Fredrik Andersson.



246

ÖSREGN

Gruppen bildades 1981 av flera medlem-
mar ur det splittrade bandet Emergency, 
var verksamt en period/några år i början 
av 1980-talet, spelade tung 1960-1970-
talsrock samt hårdrock (covers men 
även delvis eget låtmaterial), och bestod 
av Tomas Carlsson (gitarr, sång), Staf-
fan Larsson (gitarr), Mats Lundberg 
(bass, sång), Jens Olsson (trummor) 
och Gunnar Svensson (mix). Bandet 
repade väldigt mycket och hade en hel 
del lokala och regionala spelningar. 
1982 medverkade man på samlingsplat-
tan ”Rock Beast” (Pang Records) med 
låtarna ”UFO” och ”Framtid”, där även 
Karlskronabandet Thalamus medverkade 
samt en massa andra hårdrocksband från 
mindre orter i Sverige som t ex Eskilstu-
na (bandet Second Hand), Landskrona 
(bandet Easybeat), Emmaboda (bandet 
Midvinter) och Östersund (Overkill).

Ösregn. Gunnar med solglasögonen. I vänster öga Staffan och 
Mats, i höger öga Tomas och Jens. Foto Thomas Johansson, ur 
Noisekatalogen 1982.

Samlingsplattan ”Rock Beast”, 
utgiven 1982 på Pang Records. 
Ösregn samt Karlskronabandet 
Thalamus har med två låtar var.
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ÖVRIGA BAND

I projektet Rockscen Blekinge 69-99 har vi under drygt två års tid och på många olika sätt kommit i kontakt 
med band, bandmedlemmar och bandnamn från Blekinge, som alla varit aktiva under perioden 1969-1999.  I 
vissa fall förekommer bandnamnen på en spelningsaffisch, i andra nämns namnet i en tidningsartikel om till 
exempel ett annat band, och i flera fall finns uppgifter om en eller två bandmedlemmar och musiktyp, men 
inga uppgifter om när man varit aktiva och exempelvis eventuella spelningar. Majoriteten av alla band vi har 
stött på har vi dock lyckats få tillräcklig information om för att kunna skriva in i förteckningen. De övriga 
där inte informationen varit tillräcklig har vi samlat i listan nedan. Hör gärna av er om ni har mer informa-
tion om banden.

SÖLVESBORG

Edit Cräp – Rockslagsband 1980-tal, bl a Mikael Persson.
Sunday Parade – Medlemmar från Karlshamn och Sölvesborg. Lirade på Kartagorock i Sölvesborg 2000. 
Vital Bombs – Lirade som förband till The Sinners (Lund) på Furulundsskolan 1988.

OLOFSTRÖM

Four On The Floor – Vann länsfinalen 1996 i musiktävlingen Musik Direkt. 
I Så Fall Med Senap – Tävlade i musiktävlingen Musik Direkt 1999 och 2000, lirade på Kartagorock i 
Sölvesborg 2000.   
Liikinen Band
Maga  - Länsvinnare i musiktävlingen Musik Direkt 1999.
Nödstop 80
Ten-against-one

KARLSHAMN

6.goocoo – Newwaverock. Lirade på Kartagorock i Sölvesborg 2000 och 2001 och släppte en demo 2000.
44 Mission – Bandmedlem bl a Jörgen Aspring/Miller.
Butterbeat – Riksfinalister i musiktävlingen Musik Direkt 1993 (Trollhättan).
Cathouse Squad - Tränar på Musikforum 1990. Okända medlemmar.
Klös
Laddad Hatt – Bandmedlem bl a Kenth Eriksson.
Mountain Dew - Rock. 1990-tal. Bl a Lena Mattisson.
Ramon Edge - Band som repade på Musikforum 1989.
Shit Happends
Spring Åt Sidan – Bandmedlem bl a Anneli Pranell.
Svart Socker - Coverband, grunge/rock. Aktivt runt 1994. Bl a Rikard på sång.
The End 
Third Hate
Varför – Bandmedlem bl a Kirsten Birgesen.

RONNEBY

Agonize – Lirade på Nej till EU-galan i Karlskrona 1993.
Angel In Despair - Aktiva inom MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-talet.
Ardo Orda – Psycho-pop. Aktiva inom MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-talet.
Blue Print
Brush – Bräkne-Hoby. Aktiva inom bl a MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-talet.
Em - Aktiva inom MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-talet.
Gemutlicher Gefuhl
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Gnu Pasta
Han Solo - Aktiva inom MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-talet.
Happiness In Sadness - Aktiva inom MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-talet.
Ice Hammer
Lark - Medlemmar bl a Christian Cederholm, Martin Persson och Linus Sjödin.
Magic Bullet – Aktiva inom MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-talet.
Mighty Mess
Mr. Mojo - Aktiva inom MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-talet.
Popsnöre - Ett tjejband aktivt under 1990-talet på musikföreningen Tallet i Bräkne-hoby.
Roseth Blake – Rage against the machine-influerad rock. Aktiva inom MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-
talet.
Royal Go-Cart - Aktiva inom MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-talet.
Schlaaghammer
Sekund - Aktiva inom MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-talet.
Semi Pop
Sero - Aktiva inom MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-talet.
Studio - Synthpopband aktivt omkring 1982.
Sue Is Idol - Aktiva inom MF Iskra, Ronneby, i slutet av 1990-talet.

KARLSKRONA

37 special
Acillatem - Aktiva på Oden 1988-1989. Bandmedlem bl a Johnny Stäveborn. Lirade Metallica covers.
Agent 0/Agent Orange - TBV-inspelning i Voice studion, Karlskrona, 1985/1986; låten ”Golden Grave”.
Lirade live på Hattfabriken i Karlskrona runt 1985.
Bad Business - Bandmedlem bl a Johan Sahlberg.
Blackout - Ett Noiseband, 1980-tal.
Bounders - Aktiva på Oden 1988-1989.
Breathless
Conspiracy - Lirade på Nej till EU-galan i Karlskrona 1993.
Coverbag - Lirade på lilla Woodstockfestivalen i Karlskrona 1993.
Daisy Chain - Synthgrupp. Bildades 1986. Lirade på Ritz i Karlskrona 1990.
Decent Rusty
Desillusion - Punk/new wave. Lirade på lilla Woodstockfestivalen, Hoglandspark, Karlskrona, 1988.
Duverum - Från Jämjö.
Easy Riders - Aktiva på Oden 1988-1989.
Eclipse - Ett Noiseband, 1980-tal.
Eternity - Lirade på en hårdrocksgala på Konserthuset i Karlskrona 1985.
Fem För Många - 1990-tal, från Jämjö.
Full Sula - Aktiva ex på Oden 1988-1989. Från Hasslö. Bandmedlemmar bl a Trygve Andreasson, Johnny 
Karlsson.
Harmagedon
Injection - Hårdrock. Debuterade på lilla Woodstockfestivalen i Karlskrona 1979.
It Pukes
Kids
Kings Club - En cocktail av medlemmar från olika lokala band, bl a Anders Hansson, och blåsare från re-
gionsmusikkåren.
Krishna - Lirade på lilla Woodstockfestivalen i Karlskrona 1979.
Leif Mattisheavy Metal Orkester - Lirade på Jändelsfestivalen 1996.
Leutish - Synth/new wave. Från Jämjö.
Lionheart - Från Jämjö.
Mercenary
Modern World - Ett Noiseband, 1980-tal.
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Neon - Ett Noiseband, 1980-tal.
New Kids On The Concentration Camp - Aktiva i 
början av 1990-talet.
Nilssons Gäng - Bandmedlem bl a gitarristen Leif Nils-
son. Var finalister i Musik Direkt 1992.
Ossis Stormborn - Lirade på hårdrocksgala på Kon-
serthuset i Karlskrona 1985.
Panik - Ett Noiseband, 1980-tal.
Performing Art - Synthband. Lirade på lilla 
Woodstockfestivalen 1993.
Primo Dail/Primodails - Från Jämjö. Lirade på lilla 
Woodstockfestivalen 1993.
Razzle Dazzle - Lirade på lilla Woodstockfestivalen i 
Karlskrona 1993.
Rowdie Boy Bambi
Sigge E Lös - Ett Noiseband, 1980-tal.
Snazed Corporation - Repade på Oden, 1980-90-tal. 
Lirade på Fredagsbörsen.
Sub T Pell Mell band - TBV-inspelning i Voice studi-
on, Karlskrona, 1985/1986; låtarna ”Anyone like you”, 
”Berra” och ”Deckar Blues”.
Suburban Rebels
Sweet Pain - Blues. Bandmedlem bl a Stefan A Nilsson. 
Lirade på Maratonrock, Militärhemmet i Karlskrona, 
1984.
The Black Tournament - Synthpop. Deltog i Musik 
Direkt 1988.
The Circle Of Fifths
The Revcales
Tills Vidare - Ett Noiseband, 1980-tal.
Travellin Band - Lirade på lilla Woodstockfestivalen i Karlskrona 1993.
Tumbling Dice - Bandmedlem bl a Hempo Hilden.
Vredens Duvor - Ett Noiseband, 1980-tal.
Wild Mexican Dogs
Åmsele 87 - aktiva på Oden 1988-1989.

Leif Nilsson i Nilssons Gäng. Foto: Sydöstran, 
Blekinge museums arkiv.
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