
I stället för ett liv - förvirring

Mats Andersson



Copyright: Mats Andersson
2009

2



DEL 1

LÅGKONJUNKTUR 
UNDER

REKORDÅREN
OCH DET LJUVA 

ÅTTIOTALET

3



4



1
Det är synd om mig för jag är född på sjukhus.

Jag vet att  de flesta föds på sjukhus men när jag föddes var min mamma 
sjuk och det var jag med. Hon hade allvarlig lunginflammation och fick 
ligga i respirator. Jag hade hjärtsvikt och bronkit.
De höll oss på skilda avdelningar för på den tiden visste man inte bättre. 
En gång var fjärde timme kom en sköterska och gav mig mjölk och 
sköterskorna var elaka och stränga, det är i alla fall vad min mor har 
berättat. Jag låg så i mer eller mindre tre månader, men till slut blev vi 
båda bättre och fick åka hem.
Hemma blev jag gladare och utvecklades och frodades som ett vanligt 
barn. Men när jag var ett  år och tre månader, ungefär ett år efter att jag 
kommit hem, lyckades jag välta en kastrull med kokande vatten över 
mig, jag gick och höll på med en visp och plötsligt hade jag dragit ner 
kastrullen över mig. Min mor stod i närheten och kastade kallt vatten i 
mitt ansikte men sen när hon drog av mig T-shirten följde skinnet med. 
Det blev till att tillbringa ytterligare tre månader på hospital. På den 
tiden hade de regler som sa att föräldrarna bara fick komma på besök en 
timme om dagen. Det låter som att det  var på artonhundratalet men det 
var faktiskt på sextiotalet. I vilket fall så blev jag helt apatisk inför deras 
besök, jag visste ju att de skulle försvinna igen. Men det  fanns en kille i 
sängen bredvid, som aldrig fick några besök. Det kan alltid vara värre.
  
Det är en sak jag alltid tyckt. Det kan alltid vara värre. Men kan det 
alltid det?
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En annan sak är att allt känns så fruktansvärt  meningslöst. Om det är 
härligt och avslappnat och meningslöst  går det väl bra men om det är 
ändlöst, vettlöst, tungt och jobbigt och meningslöst? Jag menar, jag 
förstår inte folk som anstränger sig för ett  idiotiskt jobb, ens om man 
tjänar hyfsat med pengar på det. Hela världen känns vettlös och det  blir 
bara värre och värre. Jag vet att man ska vara glad för det kunde faktiskt 
vara värre. I Afrika har de inget annat än råttor att äta, de jagar råttor, 
slår ihjäl dem och steker dem i stekpannan. Hur kunde det bli så?
Jag behöver i alla fall inte äta råttor. Det känns inte heller som att det är 
mitt fel att det  är så, men på något sätt är det säkert  sant. Det är i alla 
fall inte jag personligen som utnyttjat Afrikas resurser till max och sen 
bara lämnat dem där.
Jag har alltid tyckt att det är bättre att göra så lite som möjligt. I och för 
sig skulle jag antagligen gå under om inte världen gjorde saker för mig. 
Jag kan inte bygga ett hus, inte sy  kläder, jag kan inte ens odla mat. Jag 
är en klockren produkt av vårt civiliserade samhälle. 
  
Under tiden har människorna ihjäl varandra och ödelägger naturen men 
naturen tar sin hämnd. Snart finns vi inte kvar längre och lika bra är väl 
det. Jag minns vagt mitt åttiotal när alla gick omkring och var rädda för 
bomben, ett kärnvapenkrig. Det där fattade jag aldrig. Jag kanske inte 
brydde mig men jag trodde nog inte på allvar att folk skulle vara så 
dumma. Nu däremot är jag oroad på allvar. Nu verkar däremot ingen 
annan vara det. Det står små notiser i tidningarna om att  jordens 
resurser är på väg att ta slut. Det byggs ett nytt Paris i Kina varje 
månad. Ingen uppmärksammar det. När jag tänker på att det hela tiden, 
överallt på jorden finns människor som gör saker blir jag alldeles yr och 
tom i huvudet. Ungefär som när man var liten och tänkte på att rymden 
var ändlös. Den tanken känns mycket lättare att smälta nu. 
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Mitt första egna, riktiga minne har jag inte förrän från det att jag är fyra-
fem år. Min mor har beslutat  att jag ska börja lekskolan, vi har precis 
fått  utökning i familjen, tvillingar. Lekskolan är inhyst i en kyrka. Allt 
jag minns är en lång mörk korridor som jag ska gå nerför, gå nu, säger 
min mor, det är där nere, längst ner.
  Men jag vägrar gå en meter. Vi får gå hem igen. Det blir ingen 
lekskola. Senare har jag undrat om det är därför jag har fått min 
inställning till religion, nämligen att den inte är något att ha.
  Jag hade inte många kamrater de där första åren, rättare sagt inga alls, 
det fanns inga jämnåriga där jag bodde, bara en tjej men hon var nästan 
jämt sjuk. Jag brukade sitta i fönstret och titta på bilar. Jag var verkligen 
inne på bilar då. Något som verkligen inte satt spår. Nu hatar jag bilar. 
Utom då man verkligen behöver en.
  Jag har en storasyster också, hon hade en annan pappa. Hon brukade 
kväva mig med kuddar eftersom hon kände sig bortglömd när våra 
föräldrar fick tvillingar, har hon berättat för mig. Jag minns det inte. 
Senare blev jag skickad att köpa solution åt henne. Det var inte tillåtet 
att sälja till tonåringar, men till barn gick det bra. 
Mina föräldrar har jag väldigt dåligt minne av de här åren, men när jag 
var sex-sju år tog min mor mig till en barnpsykolog för att ta reda på 
vad det var för fel på mig. Jag hade börjat utveckla tics, gjorde rörelser 
med huvudet och utstötte konstiga ljud. 
Under förevändning att  det var hon som skulle till doktorn fick jag sitta 
i ett rum och ”vänta” på henne. Mitt på golvet i det rummet fanns en 
stor sandlåda med leksaksbilar och indianer och cowboys och gud vet 
vad. En gubbe satt i en stol vid ett skrivbord och frågade mig om olika 
saker och varför jag lekte som jag gjorde. Jag tyckte det  var helt  OK att 
leka i sandlådan men förstod inte varför han skulle sitta där och störa. 
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Jag svarade så lite som möjligt. Senare, när jag blev äldre fick jag höra 
att  jag hade byggt ett gigantiskt fort som vaktades av indianer och 
soldater och längst in på tronen satt  en indiankvinna. Alltså hade jag ett 
starkt behov av en mamma.
  ”Pojken är höggradigt nervös”, sammanfattade doktorn.
  
När jag fyllde sex eller sju hade jag ett ganska stort kalas, jag visste inte 
vad det var för barn som skulle komma, jag antar att min mor hade 
bjudit in en massa barn så att jag skulle få kamrater. Det slutade med att 
jag låste in mig i mitt rum och vägrade att komma ut förrän alla hade 
gått.
Sommaren innan jag började skolan hände en sak. Jag var ute och gick 
tillsammans med några fyraåringar. Vi lekte soldat och jag var deras 
ledare. En kille på sådär en tio-elva år kom upp till oss och frågade vad 
vi gjorde.
  ”Leker soldat”, sa jag lite lagom morskt.
  ”Jaså du”, sa han, ”och vad är du för något då”?
  ”Jag är general”, svarade jag.
  ”Hörni killar, kan ni vänta här ett  tag, jag vill bara gå in här i skogen 
med eran general. Vi ska smida lite planer du och jag, eller hur?”, sa han 
och tittade på mig.
  ”Jaså, jaha”, sa jag.
  Så vi gick in i skogsdungen, den var inte särskilt  stor men tillräckligt 
för att gömma sig i.
  När vi hade kommit in en bit, bakom ett par stora stenblock, vred han 
om armen på mig, upp bakom ryggen, det  gjorde jätteont, jag skrek till 
men han la handen över min mun. 
  ”Håll käften, nu för fan”, sa han, ”om du vill leva”.
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  Han kastade ner mig på marken, satte sig på min rygg. Han höll upp 
min arm bakom ryggen. Det gjorde fortfarande ont.
  ”Jaså, man är general”, började han, ”över en massa småungar? 
Hahaha. Här, ät den här masken”.
  Han hade en lång äcklig daggmask i handen. Jag ville inte.
  ”Jag vill inte”, sa jag.
  Han böjde armen ännu lite hårdare. 
  ”Här, ät nu för fan!”
  Men jag kunde inte, jag hade fobi mot maskar. Han satt kvar och böjde 
min arm ännu lite mer och sen försökte han mosa in masken i mitt 
ansikte. Jag blundade och jag tror att masken smet iväg. Han gnuggade 
in jord i mitt ansikte och sa sen;
  ”Nu ska jag gå iväg och säga till småkillarna att de kan gå hem sen 
kommer jag tillbaks. Och jag lovar dig att om du inte är kvar då 
kommer det att bli synd om dig. Lovar du att stannar här?”
  ”Ja, jag lovar”, sa jag.
  ”OK, annars blir det synd om dig”, sa han återigen och reste sig och 
gick. 
  Jag tror jag låg kvar på marken i ett par minuter i ren skräck men sen 
reste jag mig och tittade bortåt stigen, jag såg ingen, sen rusade jag så 
fort jag kunde åt andra hållet, genom grenar och taggiga nyponbuskar 
och ut på andra sidan och tog en lång omväg hem. När jag kom hem 
kunde jag inte få fram ett ord, jag bara hulkade och snorade. De andra 
killarna, fyraåringarna hade hunnit före mig hem och sagt att jag var 
död. Det var vad den stora killen sagt.
  Senare samma sommar stötte jag på två andra killar som tvingade mig 
att antingen ta i en hunds bajskorv eller att  kissa på min egen hand. Jag 
valde det senare.
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2
Sedan började skolan. Det var något helt nytt  för mig eftersom jag inte 
gått i lekskola eller på dagis och jag var mycket nervös. På vägen till 
skolan fanns ett område med massor av myror som sprang över vägen, 
det låg en stor stack alldeles bredvid. Jag brukade hoppa fram och 
tillbaka för att undvika dem för jag gillade dem inte.
  Första dagen i skolan gick väl hyfsat bra, det var bara upprop. Det var 
många elever, minst  trettio stycken. Jag hade faktiskt fått  en kompis då 
men han var ett år yngre så där i klassen var det bara okända ansikten. 
Den första riktiga dagen gick väl också hyfsat fram till lunch. Man stod 
i långa led och blev serverad något, jag har glömt vad det var men det 
var något jag inte tyckte om. Jag satt och kämpade med den där maten i 
en timme nästan, när det var dags att gå till lektionen efter hade jag 
fortfarande inte fått i mig den. En stor bastant tant kom fram och sa att 
nu äter du upp  annars får du inte gå härifrån. Med gråten och maten och 
kväljningarna i halsen försökte jag få ner det sista och kom försent till 
nästa lektion. På första dagen! Jag tror jag hittade på någon ursäkt.

När jag skulle gå hem för dagen stötte jag på min plågoande från 
skogsdungen, han som skulle döda mig. Han gick tydligen i samma 
skola. 
  ”Aha”, sa han, när han fick syn på mig. ”Vi kommer tydligen att se 
varandra varje dag. Det ser jag fram emot”.
  Sen gick han. Jag såg inte fram emot det.
  Ja, sen hände väl egentligen inte så mycket, jag såg inte till min 
plågoande, jag försökte väl hålla mig undan, resten av skolan eller 
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klassen minns jag inte heller mycket av. Det var som ett grått töcken 
bara. Jag antar att när barn bara är sju år har de inte utvecklat det där 
elakaste sinnet än, de har inte hunnit komma på hur de ska göra så det 
mesta är rätt harmlöst.
  En sak jag minns, eller rättare sagt, det är ännu suddigare, men ändå, 
sjukdomarna, röda hund, mässlingen, vattkoppor, kikhosta, allehanda 
influensor. Jag gillade att vara sjuk. Ibland var det jobbigt förstås, när 
det gjorde ont, men för det mesta, att bara få ligga i en feberdvala och 
inte behöva gå till skolan. Jag minns särskilt en gång när jag vaknade 
och det var kväll. Jag förstod ingenting. Min far var hemma och teven 
var på. Jag hade sovit i tjugofyra timmar. Det var underbart. Senare 
försökte jag ofta få min mor att  tro att  jag var sjuk för att slippa gå till 
skolan. Det är nästan det första felet, att man kan bli tvingad att gå i 
skolan. Det första felet är naturligtvis föräldrar som skaffar barn för sin 
egen skull eller för ingens skull alls. Men det är helt klart det första 
steget in i den här världen.
  En annan sak jag minns att jag gillade var en barnbok som hette ”Palle 
är ensam i världen”. Den handlade om en pojke som vaknade upp en 
morgon och fann att  han var ensam i världen. Han gick ut  på gatorna 
som var alldeles tomma. Han gick in i affärer som var tomma på folk 
och tog lite mat. Han körde spårvagnar och brandbilar och det fanns 
inga människor någonstans. Jag kommer inte ihåg allt som hände men 
säkert fanns det någon sorts sens moral på slutet där det  visade sig att 
han bara hade drömt och att verkligheten var mycket bättre. Men jag 
minns att jag var fascinerad av att vara ensam på jorden.
  Jag brukade inbilla mig att  alla andra människor på jorden visste allt 
om mig, att  jag var utsatt för en komplott, att jag var den ende som inte 
visste något om det här spelet. Alla andra bara låtsades vara vanliga 
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människor, i hemlighet betraktade de mig hela tiden. Inte för att jag 
visste vad det skulle vara bra för men tanken förföljde mig ett långt tag. 
  En annan trevligare tanke jag hade var att jag bara hade drömt mitt  liv 
så långt det gått och att jag vaknade upp som en fjäril som satt på en 
blomma på en äng. Hur man kunde tänka sådana saker när man bara 
hade levt i sex-sju år är ju underligt men så var det. 

Vi blev tvungna att byta skola i andra klass, det flyttade in många nya 
barn i de fina miljonprogrammen och vi fick gå som andra klass i ett 
högstadium, fick till och med skåp. Eftersom det bara gick 
högstadieelever där så var det rätt lugnt, de var för gamla för att bråka 
med oss. Trodde jag. Tills vi gick hem första dagen. Då kom min gamle 
plågoande gående mot mig.
  ”Nej, men ska vi gå tillsammans här också, det var väl roligt?”, sa han 
och gav mig en lätt örfil.
  Visserligen hade jag inte sett till honom mycket det  senaste året men 
nu fick man ju nya orosmoln över huvudet. Aldrig skulle det kännas bra.
Nå, det var också ett  händelsefattigt år eller så hände det massor av 
saker som jag har förträngt. Jag såg inte till min plågoande i alla fall.
  Vi fick i uppgift att  skriva något om vad vi skulle göra om vi hade 
hundra kronor, jag skrev en slags dikt  som rimmade. Fröken tyckte den 
var så bra att hon läste upp den för klassen. Jag hade läshuvud, behövde 
sällan göra några läxor.
  Annars var jag rädd för att visa mig naken, jag duschade i mina 
gymnastikbyxor efter gymnastiken. De andra eleverna skrattade åt mig. 
  På sommarlovet var jag ganska ensam, min enda kompis hade flyttat 
men jag träffade en tjej som jag lekte med. En dag gick vi bort en bit 
och hon drog ner sina trosor för mig. Sen vågade jag inte göra likadant 
fast jag hade lovat. Så då hade jag ingen att leka med. 
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  Vi flyttade igen. Vi hade redan flyttat flera gånger och nu var det dags 
igen. I början av september fick jag börja i en ny klass, ny  skola en eller 
ett  par veckor efter att terminen börjat. Det var en ganska stökig klass. 
Tre killar var så kallade problembarn. En av dem brukade resa på sig, 
mitt under en lektion och gå upp och ner bland bänkraderna och dra 
flickorna i håret. De skrek och fröken sa åt honom att sluta. Då hoppade 
han ut genom fönstret. Sen hoppade han in igen genom ett annat fönster 
och fortsatte dra flickorna i håret. Fröken försökte få tag i honom men 
han hoppade ut igen. Då stängde fröken fönstren och sa att han kunde 
stanna ute, han plockade upp en sten och slängde mot fönstret som inte 
gick sönder. Fröken rusade ut efter honom men han försvann. Och höll 
sig borta. Tills vidare.
  En annan kille kom från Finland och hade väldigt dåliga tänder. Han 
var mycket  ensam. Inte ens jag ville vara med honom. Han hade så 
enormt dålig utstrålning.
  Jag fick en ny plågoande. Roger hette han. Han var ganska dum, hade 
inget läshuvud och det gick inget vidare för honom. Så han bestämde 
sig för att  ta ut  det på mig. Varje dag var han på mig, försökte boxas 
eller ge örfilar och slängde ur sig glåpord. Jag var ju ett ganska tacksamt 
mobboffer eftersom jag hade mina tics och var ensam. Konstigt nog var 
det inte så många andra som mobbade. Det var en ganska splittrad klass.
  En rast blev det slagsmål emellan mig och en annan kille, Jimmy, han 
var inte alls typen som brukade slåss och jag kan inte komma ihåg hur 
vi började bråka men det gjorde vi. Det slutade faktiskt med att jag hade 
honom upp mot något stängsel runt fotbollsplanen och han försökte 
faktiskt klättra upp för att  komma undan. Jag vet inte var jag fick min 
vrede och energi ifrån men någonstans ifrån kom den, jag antar att jag 
var trött  på att bli hackad på. På lektionen efter satt vi där båda två, lite 
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tilltufsade med lite blod och blåmärken här och var och jag kände mig 
märkligt euforisk. De andra verkade ha fått lite respekt för mig.
  På så sätt klarade jag mig hyfsat bra igenom det året  även om Roger 
fortsatte med sina tröttsamma gliringar och knuffar. När jag kom 
tillbaka efter sommarlovet kom han fram till mig första dagen och 
frågade om jag ville bli hans kompis. Han var också ensam och jag 
antar att det var bättre att ha en kompis än ett mobboffer. Jag blev lite 
förvånad men sa väl ja, jag behövde en kompis och det var skönt att 
slippa trakasserierna. 
  Nu slapp jag inte det ändå eftersom det hade kommit en del nya elever 
till klassen som började småmobbas. Jag var aldrig riktigt mobbad, som 
när många samlas runt en i en ring och slår en, sådant har jag för övrigt 
bara sett på tv, utan mer små knuffar, glåpord och de där små slagen mot 
hakan, ett litet lätt slag med handflatan och så den där kommentaren;
  ”Döööööhhhhh, professorn!”
  De kallade mig för det för att jag hade lätt för mig att lära. Det fanns 
en annan kille som hade det värre än mig. Lars-Ove Jansson hette han. 
Han var liten och lite fet, hade glasögon och var allmänt duktig på alla 
läsämnena. I gymnastiken gick det  däremot inte så bra. Han blev alltid 
vald sist till brännbollen till exempel, på det viset slapp jag vara värst. 
Han var mycket ensam, gick omkring hemma på sin gård och ”vaktade 
gården”. Jag såg honom göra det en gång och frågade honom vad han 
gjorde. Då sa han det;
  ”Jag vaktar gården.”
  Det fanns ingen där.
  En gång spydde han helt plötsligt, mitt under en lektion, rakt ut på 
bänken framför sig. Det såg ut som om han hade ätit keso. Därefter 
kallades han för Keso.
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  Men jag kan ge mig fan på att han är något mattesnille idag, forskare 
eller något. De där tuffa killarna har säkert gått under. Ibland verkar det 
vara så, men sådan rättvisa, existerar den verkligen?
  Philippe var en av de värsta, jag tror han hade en fransk mamma, där 
av namnet. Han var lång, nästan två meter och gänglig. Henrik var en 
annan, nästan lika lång och glasögonprydd. Man skulle kunna tro att det 
skulle göra honom till ett  mobboffer men tack vare deras längd tog de 
liksom över. Den tredje killen i toppskiktet hette Björn, han var inte lika 
lång men däremot stor och stark. Han var egentligen en hygglig kille 
men han föll efter för grupptrycket. De var alla mycket bra i idrott.
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3
Vi fick en ny fröken som vi skulle ha hela mellanstadiet, Anne Karlsson 
hette hon och hon var väl ganska bra för hon fick någon slags ordning 
på den där klassen. Hon hade varit flygvärdinna och det tyckte väl de 
flesta var ganska spännande. Varför hon blev lärarinna istället har jag 
ingen aning om. En sak jag minns var när vi skulle få betyg i musik, det 
grundade sig på att vi en och en fick gå in i ett  rum med fröken och 
sjunga någon valfri sång ur sånghäftet till piano. Jag valde Broder Jakob 
och var mycket blyg och nervös och fick en tvåa.
  På fritiden tillbringade jag mycket tid med Roger och några andra, vi 
hängde mest i hans område. Han bodde i höghusen och det ansågs som 
sämre. Vi tog över några cykelrum som ändå stod tomma och flyttade 
dit möbler vi hittade i containrar, vi kallade dem mysrum. Vi lyssnade 
på Sweet i kassettbandspelare och smygrökte 
  (En sak jag minns med att lyssna på Sweet och Kiss var att  om vi 
gjorde det hemma så var det som om att det var förbjudet, om någons 
pappa kom in kunde de säga; ”Stäng av det där oljudet!”, så det var 
något med musiken som lockade.) 
  Ibland var det lite äldre killar där som sniffade thinner, men det gjorde 
aldrig vi. Några gånger hade de sprit med sig och vi sniffade på 
spritflaskorna istället, det var så långt förfallet gick.
  Jag hade en fallenhet för att  hamna tillsammans med de ”dåliga 
grabbarna”. Jag var i något slags mellanläge, jag kunde ha valt några 
mer ordentliga pojkar men det verkade inget kul. 
Vi läste porrtidningar och blev upphetsade av det men vi var för unga 
för att fatta hur man gjorde med tjejer. Roger skröt mycket om hur han 
hade knullat med flera tjejer men jag antar att han ljög. Har var mycket 
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mer utvecklad än jag var, könsmogen menar jag. Han hade mycket 
pubeshår och därför kallades han för ”Krullet”. En annan kille hade stor 
pung och kallades för ”Bongo”. Det var sådant man märkte i duschen 
efter gymnastiken. Jag var inte särskilt utvecklad, och brukade därför 
hoppa över duschen. Som följd av det blev jag kallad snuskig. 
  Skolsköterskan hade upptäckt att jag fortfarande inte hade några 
testiklar så jag skulle bli tvungen att lägga in mig för operation. Jag ville 
inte växa upp. Jag blev inlagd på S:t Görans sjukhus, två gånger, 
eftersom de inte fick ner den ena testikeln första gången. Jag fick ljuga 
ihop en historia om blindtarmen första gången inför de andra i klassen. 
Vad jag lyckades ljuga ihop den andra gången minns jag inte. Det blev 
besvärligt efteråt när de ville se ärret, det satt ju alldeles för långt ner. 
Jag minns att jag fick morfin innan operationen, det var underbart 
ljuvligt, jag var helt lugn i hissen till operationssalen. Det var jag som 
fick trösta min mor.
  Efteråt kändes det hemskt, jag vaknade till i ett  stort vitt ljust rum med 
en massa andra patienter, min mor satt bredvid sängen. Jag mådde 
hemskt illa, ville bara återvända till dvalan jag varit i. Inte fick jag äta 
eller dricka på tjugofyra timmar heller. Inte ens vatten. Jag hade 
naturligtvis dropp men jag var törstig.
  Jag hade fått  en bok, Alfred Hitchcock: Skräckhistorier, från min klass. 
Jag antar att det var vår fröken som låg bakom. I vilket fall började jag 
läsa den och jag blev inte ett dugg rädd. Men en historia handlade om 
en man som bodde på landet, det skulle hända honom något hemskt 
snart, men under tiden åt  han jämt, gjorde lunch, middag, rubbet och 
däremellan stoppade han i sig saker. Hela historien verkade handla om 
hur hungrig han var. Jag blev tvungen att sluta läsa.
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  Hemma gick livet på, på något sätt, min mors och fars äktenskap 
började knaka i fogarna, om det nu någonsin suttit ihop. Min mor hade 
många psykiska defekter, hon hade väldigt svårt för att lyssna på folk 
om hon alls kunde det. Hon hade väldigt bestämda meningar om saker 
och ting, väldigt underliga uppfattningar ibland och hon var den klart 
dominerande i äktenskapet. Min far å andra sidan var hennes totala 
motsats, gick undan, slöt sig i sitt skal som min mor uttryckte det. Han 
sa inte mycket överhuvudtaget. En mycket  dysfunktionell familj som 
det kallas nu. Jag hörde aldrig mina föräldrar gräla öppet eller visa 
ömhet.
  Min far är mycket  tillbakadragen av sig, som jag känner att jag också 
håller på att bli. Det är både för och nackdelar med det. Min far är 
onekligen en enstöring, han har fem syskon som jag inte vet någonting 
om, han vet säkert inte själv särskilt mycket. Jag har för mig att en av 
dem kanske tog livet av sig. 
Min farmor var manodepressiv i alla fall. De är alla döda nu, mina far- 
och morföräldrar, sen länge, min morfar är den jag minns bäst, han 
brukade komma med godis och mat och pengar då och då, han handlade 
alltid på Konsum. Han var en riktig arbetare och hade blivit  bortlämnad 
som liten, hittebarn. När han dog var jag fjorton men kunde inte känna 
något särskilt, inte vad jag minns i alla fall.
Mina tvångstankar och tvångshandlingar blev allt värre. Varje dag när 
jag kom hem från skolan var jag tvungen att räkna mina saker, jag hade 
ett speciellt system, allt på sin plats. Jag var också tvungen att tänka på 
ord som dök upp i huvudet, räkna ut hur många bokstäver de hade och 
sätta dem i bokstavsordning, för att nämna bara några exempel. Så jag 
antar att jag hade fullt upp.
  Jag minns det enda jobbet jag hade på den tiden, det kom en lastbil 
med blommor till höghusen. Där samlades en massa barn och tog emot 
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blommor som man sen skulle sälja. Jag lyckades verkligen inget vidare. 
Jag sålde noll buketter, förutom två till min mor som förbarmade sig 
över mig. Jag var inget försäljningsgeni.
  Jag var rätt så fotbollsintresserad ett tag och spelade med ett  lag vi 
hade satt ihop  själva på gården där jag bodde men av någon anledning 
slocknade det intresset. Jag brukade vara back eller målvakt för det 
mesta men jag sparkade ganska mycket boll ensam mot ett garage. 
  Vi hade ett ”band” också, med pappgitarrer som mimade till Kisslåtar i 
garaget inför en massa småungar. Vi var sminkade som Kiss, några 
större grabbar hjälpte oss med det. Min lillebror var med och två andra 
killar på gården där vi bodde. Den ena mördade senare sin fru. Jag fick 
höra det på omvägar.
  Roger och jag blev ”ihop” med varsin av två spanska enäggstvillingar, 
jag kommer ihåg vad de hette, Esperanza och Fransisca. De såg exakt 
likadana ut så det  var svårt att skilja dem åt, men det gick eftersom min 
tjej Esperanza, var lite tjockare. Jag minns hur det gick till när vi blev 
ihop. Vi satt i mysrummet och hon hade skrivit en lapp till mig där det 
stod; ”Vill du ha chans på mig?”
  Jag skrev ”Jaaaaaaaaaa!!!” på en lapp, men vågade inte ge den till 
henne. Jag stoppade ner den i bakfickan på mina svarta Mac Free jeans. 
Sen gick jag omkring och låtsades som ingenting och alla frågade de; 
”Nå, hur ska det bli?”
  ”Kanske, vet inte”, svarade jag .
  Så gick jag upp till kassettbandaren för att vända på Sweetbandet och 
då såg någon att  det stack upp en lapp ur bakfickan, och sen var det 
klart. Vi höll på ett par veckor och lekte ryska posten och sådant där. Jag 
tror inte ens att  vi tungkysstes. Sen, efter tre månader när jag inte sett 
någon av spanjorskorna på länge kom Esperanza, eller om det var 
hennes syster, fram till mig och sa att det var slut.
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  I femte klass kom en ny kille till oss, han var ett riktigt problembarn 
hette det, hade varit på ungdomsvårdsskola och allt, redan i tioårsåldern. 
Vår fröken sa att vi alla skulle hjälpa till att få över honom på vår sida, 
den ”goda” sidan antar jag. Det gick inget vidare, istället fick han med 
sig flera av oss på sin sida. Han hette Peter Robertsson och var väldigt 
liten, kanske en och femtio lång, kanske kortare. Han växte aldrig mer 
så länge jag såg honom. Han hade långt hår med en lång lugg som 
täckte hans ögon för det mesta. Han gillade, eller snarare älskade, Elvis 
Presley. Jag minns när alla klasser skulle mima till olika låtar i en egen 
”melodifestival” som hölls i aulan. Nästan alla i min klass var med 
utom jag och några till, låten var ”Rock a Hula”, Peter var lysande som 
Elvis och alla tjejerna var hula-hula flickor runt honom. På slutet var det 
en sådan där avslutning när låten saktade ner och Peter Robertsson gick 
ner på knä och lutade sig bakåt så långt han kunde. Det var hans stora 
ögonblick kändes det som, annars var det nog inte mycket han fick ut av 
skolan.
Peter körde moppe redan i elvaårsåldern och jag har för mig att han 
hade en motorcykel till och med stående hemma, fan vet var han fått 
den ifrån, stulit antagligen. Jag var hemma hos honom en gång, det 
verkade annars väldigt fattigt. Han hade en bror, de bodde båda två i ett 
litet rum. Två enkla sängar längs varsin vägg och ett par serieböcker 
från biblioteket som säkert inte var återlämnade i tid, det var allt. De 
bodde med sin mor, farsan var borta sen länge, henne såg man aldrig 
till, hon satt ute i köket och drack men hon lät Peter röka cigaretter, Hon 
till och med gav honom egna paket.
  En gång kom Roger och jag till mysrummet vid Peters port, han satt 
och var alldeles borta, sa att möblerna hade rört sig, att byrån som stod 
där inne hade anfallit honom. Han hade sniffat lim, det var mycket 
sådant där ute på den tiden och antagligen fortfarande. På kvällen kom 
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ett gäng äldre killar på mopeder och sålde jättedunkar med lim som de 
stulit. Överallt, särskilt i skogspartierna, såg man bortslängda plastpåsar 
med något gult i.
  Av någon anledning började inte jag, inte Roger heller, 
självbevarelsedrift antar jag, även om jag inte har mycket av den varan 
nu längre.
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Jag hade en dröm i natt, jag var i en mataffär i Alby centrum, där jag 
växte upp. Där var en gammal man med en kundvagn, han hade ett  flak 
folköl i vagnen. Jag tog fram en pistol och sköt honom i huvudet, det 
hördes inget ljud, var väl ljuddämpare på, ingen såg något och sen tog 
jag hans flak under armen och knallade ut ur butiken utan att  betala. Jag 
vet inte ens om det var slut på öl i butiken, det förtäljde inte drömmen. 
Sedan gick jag upp på Albyberget, fast det såg inte riktigt ut som det gör 
på riktigt. Det gör det sällan i mina drömmar. Jag satte mig på en bänk 
med flaket bredvid mig. Sedan började jag leta i gräset bakom bänken 
och hittade mina hemnycklar, min ölöppnare och min plånbok. Sedan 
gick jag ner igen, till parkeringsgaraget som inte längre finns. Där hade 
jag och en av mina före detta tjejer en lägenhet. På kvällen kom en 
vargman, han såg mer eller mindre ut som en varg men han gick 
upprätt, och la sig i sin säng. Han hade jobbat hela dagen, fast han sa 
ingenting. Han kunde inte prata. På morgonen gick han iväg igen, utan 
ett ord, till sitt jobb.

Jag bor nu på Södermalm i Stockholm. Det ska vara väldigt attraktivt att 
bo här heter det men jag gillar det inget vidare längre. Folk här 
nuförtiden verkar alla vara från en annan planet men antagligen är det 
jag som är det. Jag känner mig inte hemma men det gör jag nästan 
ingenstans.
  Jag har tänkt på det där med att leva i nuet och det är faktiskt det jag 
gör, absolut inte i framtiden, jag ser ingen framtid och inte lever jag i 
det förflutna heller även om jag någon gång självklart tänker tillbaka. 
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Nej, jag lever i nuet och det är inte särskilt angenämt alls. Jag önskar att 
jag kunde leva någon annanstans i någon annan tid. Men det finns 
många ställen och tider som hade varit värre, det vet jag.

För att gå tillbaka till mitt  ljuva sjuttiotal så drog jag mig undan mer och 
mer, när vi hade klassfest  till exempel så gick jag inte dit, en gång kom 
till och med några tjejer ifrån klassen hem till mig för att hämta mig, jag 
hörde dem vid dörren och smet ut bakvägen och upp i skogen.
  
Vi hade ett möte, jag, min mor och min lärarinna. Anne Karlsson sa att 
jag fortfarande var duktig, hade lätt för mig men att det skulle bli svårt 
på högstadiet med min attityd. Det var som om att jag inte brydde mig 
om att lära mig något, att jag inte ville anstränga mig.
  Det blev inte bättre heller att börja högstadiet, byta skola igen, få en 
massa olika lärare och klassrum att hålla reda på och dessutom flyttade 
Roger efter en termin. De enda lektioner jag gillade att gå på var 
teckningslektionerna, Läraren där var lite lös och ledig och man kunde 
lyssna på Nationalteatern och Motvind på hans skivspelare. 

Jag blev nu helt ensam, förutom mina forna plågoandar som dök upp då 
och då. Jag gav upp helt. Bara struntade i att gå till skolan. Jag gick ut 
på morgnarna och låtsades gå dit. Gick omkring i skogspartierna runt 
om i Alby, eller åkte in till stan någon gång och gick omkring. Det  var 
runt den här tiden jag upptäckte punken. Jag hade lyssnat mycket på 
Sweet, Kiss och annan hårdrock för att plötsligt hamnat i något slags 
vakuum, de banden betydde helt plötsligt ingenting. Jag bara satt 
hemma en dag och lyssnade på radion, kände ingenting, och så spelades 
God Save the Queen och jag var såld. Det lät så befriande. Jag såg 
Johnny Rotten på tv, där han satt och såg trasig och konstig och sur ut 
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och sa att han inte hade några hjältar, att  alla var värdelösa. Då blev han 
lite av en hjälte för mig i alla fall. 
Jag hade börjat umgås med min storasyster, som hade varit borta i flera 
år på olika fosterhem på grund av olika sorters missbruk, Och givetvis 
våra föräldrars oförmåga att själva ta hand om saken. 
  Min syster var anarkist  på den tiden och det var inte svårt att köpa det 
konceptet när jag hörde Anarchy in the UK. Vi åkte in tillsammans till 
stan på hösten 77 och jag köpte Pistols album och min syster tog en 
sväng förbi Berzeeli Park och köpte lite hasch. Det såg mycket 
sunkigare ut då, en hel hög med flummare stod och hängde vid det 
stängda caféet.
  Nästa dag, en lördag förmiddag, spelade min syster Anarchy in the UK 
på hög volym och jag minns att jag tyckte det verkade väldigt farligt, 
särskilt eftersom min far satt i köket  och såg lidande ut. Senare samma 
höst, precis innan jul, åkte jag och min syster och köpte en kanin. Men 
direkt när vi kom innanför dörren sa min far:
  ”Inga kaniner här, den åker tillbaka i morgon!”
  Min far var pedant, han plockade osynliga hårstrån ifrån mattorna. 
  I vilket fall så började jag skolka, jag gick omkring i kulvertar och 
målade stora anarki A-n på väggarna. Min stora syster hade dessutom 
sett till att jag fått en virveltrumma och en hi-hat på min födelsedagg. 
Jag hade länge gått omkring och slagit  på kakburkar och annat, så jag 
började spela som besatt  i mitt rum. Det gillade förstås inte min far, Han 
satte tyg på trumman för att den skulle låta mindre, men det tog jag bort 
för jag tyckte den lät sämre med tyget på. Jag gjorde egna låtar i mitt 
huvud, egna texter också, en hette just ”Anarki”. Texten löd ungefär;
  ”om det var anarki på vår jord skulle alla må bra för alla skulle göra 
som de ville”
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  Jag visste inte bättre. Det passade in på mig och min inställning till 
skolan just då. 
  I alla fall var jag väl borta från skolan i en månad eller så innan någon 
bemödade sig att ringa hem till mina föräldrar och berätta det. Min mor 
blev naturligtvis bestört. Min far med, men han sa inget, bara såg 
beklämd ut. Min mor hade precis börjat jobba efter en lång tids 
hemmavistelse så hon kunde inte följa med mig till skolan, men min far 
körde mig dit varje morgon. Det var bara det  att han stannade en bit 
ifrån skolan och sa bara:
  ”Du går väl till skolan nu?”
  Jag sa ja och så gick jag in i en port  och ställde mig tills de flesta hade 
gått in och sen gick jag bara upp mot skogen eller vart jag nu gick. 
Sådär höll det på ytterligare en månad eller två tills det beslutades att 
jag skulle få gå hos min gamla fröken, Anne Karlsson. Hon hade nu en 
obs-klass för elever med skrivsvårigheter i samma skola. Hon såg ju 
givetvis inte på det hela som någon bra lösning, men helt förvånad 
verkade hon inte. Möjligen bara över att det gått så snabbt utför med 
mig. Jag hade ju självklart  missat en hel del på de här månaderna, jag 
fick väl lite hjälp av Anne Karlsson men de andra eleverna behövde ju 
mycket hjälp. Jag brydde mig inte. Jag hade gett upp.
  Jag gick kvar där terminen ut ändå och sen blev det ju sommarlov, men 
den sommaren minns jag inte mycket av. Jag var antagligen mycket 
ensam. Vad jag minns är att jag drog omkring i stan Gick på Gamla 
Brogatan och köpte skivor, singlar med Television som jag inte begrep 
något av då, Skabbs enda singel däremot, den gillade jag och det gör jag 
fortfarande. Jag såg Bitch Boys spela på ett lastbilsflak som körde 
långsamt nerför Kungsgatan. Jag hängde på längst  bak i klungan av 
punkare som gick där men jag kände ingen. 
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När nästa termin startade beslutades att jag skulle börja i en nyinrättad 
terapiskola i PBU:s lokaler i Hallunda. Det var för långt att gå dit så jag 
fick ett busskort, det tyckte jag var bra.          
Och herre Jesus vilken terapiskola det var! Det var tre lärare, en av dem 
var Mats Wahl, som har skrivit  en massa skitböcker om ungdomars 
problem. De andra två var en hockeylärare och en som jag inte minns 
vad han var. Åtta elever var det bara och det låter ju väldigt bra. Åtta 
elever på tre lärare men mera kaos har i alla fall jag inte stött  på i en 
skola. Fyra av eleverna, inklusive mig själv, var väldigt lugna och 
tillbakadragna typer som hade svårt att få ro i den vanliga skolan. De 
övriga fyra var motsatsen, bråkiga, besvärliga typer som inte ville sitta 
still eller lära sig någonting. 
  Det geniet som hade satt ihop den klassen och de lärarna skulle jag 
vilja gratulera för sin okunskap om sådana saker.
  En av de bråkiga var Eric Nunez, exil-chilenare. Men han var inte helt 
odräglig, man kunde nästan stå ut med honom, ibland i alla fall. 
Eftersom de tre andra bråkiga var tjejer var det inte direkt outhärdligt 
för min de. Jag blev inte mobbad, men det var ett  kaos som sagt. Inte för 
att jag brydde mig.
  En av de lugna var Ronny, han var otroligt tillbakadragen och blyg, 
gick som om han bad om ursäkt  för allting. Han hade verkligen inget 
fördelaktigt utseende heller, allt  satt fel, massor med finnar. Jämfört 
med honom var jag en Jetset-Dandy-Playboy. De två andra lugna var en 
bror och en syster som försökte lära sig något så gott det gick.
  Varje vecka hade två av oss matvecka. Det innebar att vi skulle laga 
lunch åt allihop. Det  gick till så att två av oss, (i mitt fall fick jag alltid 
laga mat tillsammans med Eric Nunez) fick gå ner till Konsum och 
handla på rekvisition, max 200 spänn om dagen eller något sådant. Eric 
ville alltid göra pizza. Pizza, dag ut och dag in. Jag lät  honom hållas.  
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När det blev nästa veckas tur fick vi aldrig pizza. Någon gång kunde vi 
kanske göra något annat.
Varje morgon började med ett möte där helst en förälder till varje elev 
skulle närvara. Det brukade för det mesta sluta med att  någon av de 
bråkiga skrek, ansåg sig förolämpade och lämnade rummet, smällande i 
en dörr. Sen väntade vi på att  någon lärare skulle hämta tillbaka den 
bråkiga eleven. Ibland kunde det sluta lite våldsamt, särskilt när det var 
hockeyläraren som hämtade, han hade lite svårt  att kontrollera sig. Till 
och med Mats Wahl var nära att klappa till någon ett par gånger. Nåja, 
det är inte lätt.
  Sedan försökte vi ha lektion, det gick för det mesta dåligt. Några 
gånger fick jag specialundervisning av Mats Wahl i ett enskilt rum, men 
jag var helt  enkelt inte särskilt engagerad. Ibland fick jag och mina 
föräldrar prata med en psykolog som fanns i huse. Det  brukade inte 
heller gå så bra, min far blev arg och knäpptyst. Jag sa inget heller, min 
mor blev ledsen eller förtvivlad.
  Jag och Ronny startade ett band. Han spelade gitarr, så även hans 
lillebror. Han hade en kompis som spelade bas.
Vi kallade oss Sk@nd@l, med anarki-A:n, vilket jag försökt illustrera 
här med snabel-a:n eftersom det inte finns anarki-A:n på datorer. För 
jävligt egentligen. Vi började repa hemma i mitt pojkrum. Jag hade köpt 
trummor av Ronnys bror som hade ett gammalt Maxwin som han 
tröttnat på. Med filtar på trummorna och låg volym på förstärkarna, men 
ändå. Det var ändå min mor som bestämde hemma och hon tyckte det 
verkade bra att jag gjorde något. Min mor bestämde förutom när det 
gällde sådana livsviktiga beslut som kaniner. 
  Vi gjorde låtar som ”Det finns inget att göra”. Texten löd; 
  Det finns inget göra
  Det finns ingenting att göra
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  Det är så jävla tråkigt
  Att bo i Alby/Sverige
  Ronny lärde mig grunderna till gitarr. Sen lärde jag mig själv, liksom 
trummorna. Jag minns hur det  gick till. Jag satt och slamrade i garaget, 
kunde ingenting om takter, körde bara solo-lir, då kom det en dag en 
kille dit som sa;
”Så här gör du en fyrtakt”, och sen var det klart.
  Ronny lärde mig några ackord i den soffan vi hade möte i på 
morgnarna. Jag antar att vi hade haft något möte som hade kajkat ur 
igen och vi kom på att det var ett vettigt sätt att fylla ut tiden. Det fanns 
en akustisk gitarr i lokalerna. Alltid kom det ut något av den där skolan.
  Sen skulle vi åka på en skidresa till Sälen. En förälder till varje barn 
skulle med. I mitt fall blev det givetvis min mor. Jag minns vagt 
bussresan upp, det var en härlig stämning. Jag och Ronny satt bredvid 
varandra och lyssnade på Pistols, Magnus Uggla, Ramones och Blondie 
på en medhavd kassettbandspelare. Tjejerna, de bråkiga, var i gasen. Vi 
kände oss nästan lite speciella för att vi lyssnade på punk, även om vi 
inte hade mycket till chans hos någon av dem. Men vi var alla runt 14, 
nästan 15 och det  fanns något i luften, en kåthet möjligtvis, på allt, på 
livet.
  Det fanns en tjej där, som kallades Ajja, som jag kände något extra för, 
hon var väl utvecklad och hade ett sätt som sa: ”Jag ger fan i allt!” Trots 
att  hon var ett discosnöre, som det kallades på den tiden. Hon kände 
något för mig också, det kände jag även om det satt något i vägen. I 
vilket fall kom vi fram och checkade in på ett hotell, killarna i ett  rum, 
tjejerna i ett  annat. Var föräldrarna och lärarna höll hus struntade jag 
fullständigt i. Jag minns bara vagt något slags hålligång på ett av 
rummen, en spänning i det här med tjejer. Ingenting hände, så roligt var 
det inte, men det var något. Något vagt.
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Ja, vi åkte väl lite skidor också, det var delvis därför vi var där. Jag hade 
aldrig åkt skidor på riktigt förut. Jag åkte inte i några större backar, och 
klarade mig väl hyfsat. Några av de bråkiga tjejerna var ganska bra. Det 
mesta är ett töcken faktisk. Jag antar att  det gick OK, tills vi skulle ha 
ett stormöte på kvällen, i sofforna framför den sprakande 
björkvedsbrasan (det minns jag inte om det fanns någon).
  Det hela urartade. Någon fick ett  utbrott och även deras föräldrar. Ja 
nästan alla, utom vi då, de lugna som bara satt  där. Vi skulle väl 
diskutera någons problem och det slutade med att någon reste sig och 
slängde något i väggen och sprang därifrån, eller hoppade ut genom 
fönstret. Det höll väl på sådär. Jag vet att min mor tyckte att det var en 
hemsk resa, själv minns jag inte så mycket.
  Nästa termin, framåt våren, kom ett par killar från traktens punkband 
nummer ett, Insekt, till vår skola. De hade hört talas om mig, att jag var 
en bra trummis. Det var Peter von Gegerfeldt (låt er inte luras av hans 
adliga namn, det var bara en titel) och Anders Anstrin, gitarrist och 
basist. De ville ha med mig i deras band. De såg riktigt farliga ut  bägge 
två, de var riktiga punkare. Själv hade jag nöjt med att ha lite badges på 
jackan. Jag hade färgat håret rött men ändå ingen punkfrisyr. Ring i örat 
hade jag skaffat.
Peter var väldigt lik Johnny Rotten, han hade en viss likhet i 
ansiktsdragen till och med. Anders såg ut som en blandning av Sid 
Vicious och Dee Dee Ramone. De hade till och med spelningar. 
Sk@nd@l hade haft en spelning, på någon slags skolföreställning med 
ett antal föräldrar i publiken. Räknades liksom inte.
  Så jag kom en kväll ner till deras replokal i Kärsbyskolans källare. De 
hade en sångare som hette Magnus också, han såg också väldigt punkig 
ut, men han var snudd på överklass fick jag höra senare. Vi räknade in 
en låt och de bara stod och garvade. Jag kunde göra väldigt snabba 
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”rullningar”, eller fill-ins som man säger. Till saken hör att jag 
fortfarande led av kraftiga tics, var tvungen att skaka på huvudet  var 
och varannan minut. Jag gjorde det omedvetet medan jag spelade i en 
helt annan takt. I vilket fall fick jag ”jobbet”. Jag sa upp mig i 
Sk@nd@l. De var ju så klart besvikna, men förstod.
  Nu började en ny tid i mitt liv skulle jag vilja säga. En vändpunkt. Från 
att ha varit en ganska rädd och blyg typ, började jag nu agera utåt. Inte 
på en gång naturligtvis, men så smått.
  Vår första spelning var på Tumba Gymnasium, det var en ganska 
proggig förening som hette BFM, Botkyrka Fria Musikgrupper som 
hade anordnat en liten festival där, alla banden som repade i föreningens 
lokaler spelade. KSMB var ett av banden. Dem gillade vi. Jag och Peter 
var senare med när de spelade in ”En slemmig torsk”. Det var 
vansinnigt roligt när Johnny Sylvan la sången.
  Jag har fortfarande kvar ett  kassettband från den där första spelningen. 
Gud vet när det ska gå sönder helt och hållet. Jag spelar det väldigt 
sällan, men när man spolar tillbaka det låter det som en gammal bil där 
bromsarna inte tar. Det låter självklart inget vidare, men vi var i alla fall 
traktens punkband. KSMB kom ifrån Skärholmen. Vi hade nästan något 
slags rekord i hur många gånger Insekt, med en liten skalbagge bredvid, 
var klottrat i stans alla tunnebanevagnar, hissar, husväggar. You name it. 
Reklam, på vårt sätt.
  Jag minns en spelning vi hade på 6:an, i Gamla Stan. Dagen efter 
skulle vi hämta våra instrument. Vi hade redan skaffat oss en ny 
sångare, det gick fort i de där svängarna. Det var en äldre kille, lite 
halvhippie. Vi var väldigt toleranta på den tiden. Han hade i vilket fall 
sovit över hos tjejen som hade stället, så vi hade nycklarna och stället 
för oss själva. Det var ett  café och vi proppade gitarrfodralen fulla med 
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godis, chips och läsk och sen skrev vi Insekt och ritade skalbaggar i hela 
trapphuset.
  Inte särskilt ädelt kanske men det var sådana vi var.

31



5
Nu började som sagt en ny  tid. Sommaren blev en slags vändpunkt. Jag 
tillbringade väldigt mycket tid med Peter. Hans föräldrar som var lite 
mer förstående än mina, åkte bort på husvagnssemester en månad och 
han fick stanna hemma. Första gången jag inte kom hem på hela natten, 
ringde min mor polisen och efterlyste mig. Jag hade ju inte ringt och 
sagt var jag var. Det var väl någon slags omedveten rebellisk handling 
från min sida. 
Vi drack lite öl, det var ju inte första gången jag drack, jag hade ju till 
och med blivit bjuden av mina föräldrar i tio-elva-årsåldern, antagligen 
för att jag inte skulle tycka om det, vilket  jag inte heller gjorde. Jag var 
ju sen i starten, femton år första verkliga fyllan, nästan sexton och jag 
började inte dricka på allvar förrän jag var arton. Det är kanske därför 
jag fortfarande lever.
  Vi hade lite partyn med en del tjejer som kom över, men inget sex för 
min del. Peters pojkrum var späckat med punkaffischer, det var ett 
trångt litet rum och där lyssnade vi på mycket musik. En kväll låg jag 
och hånglade med en tjej men det var för mycket folk runt omkring oss i 
rummet, jag vågade inte gå längre. 
  Vår nye sångare, Micke Harrborg, kallades Harris, rökte en hel del 
hasch. Det var kanske så jag kom i kontakt med det, eller så var det 
genom min storasyster, som jag umgicks med lite grann. Det var ganska 
mycket droger i omlopp. Ändå var vi inte fast på något  annat än 
musiken. Det fanns en hel del miserabla typer där ute. 
Vi hade ju en del fester när det var FF och allt. En kille, Svempa, hade 
sjungit med traktens hårdrocksband men nu gjorde han inte det längre. 
Han hade ett jobb, något i stil med jag vet inte vad men han jobbade väl 
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på någon fabrik. Han gick på ohyggligt mycket droger, var helt zonkad 
varje gång man såg honom. Men just då hade han kvar jobbet. Han 
berättade hur bra det var, varje morgon tog han taxi till jobbet för han 
tjänade så bra. Jag såg honom flera år senare, liggande utanför hissen i 
tunnelbanan, uppsvälld och dålig, med en tom ölburk bredvid sig.
En ljuvlig sommarnatt, då vi bott hos Peter i mer än tre veckor, var 
maten alldeles slut. Inte för att vi hade mycket överhuvudtaget, vi levde 
rätt  mycket på rostat bröd, men då var det  helt slut. Vi befann oss på en 
fest hos några människor i Hallunda så vi plundrade kylen och frysen på 
vad som fanns och stack därifrån. Vi blev jagade av värdinnan och 
hennes polare genom hela Hallunda. Men det var en härlig frihetskänsla 
att  rå över sig själv. En del fester därute var helt vilda, galna punkare 
som slängde ut möbler genom fönstren. En annan populär grej var att 
rita med tuschpenna i ansiktet på dem som däckat.
Ett tag skulle vi vara vegetarianer, men det blev så att vi levde på rostat 
bröd i tre månader. När vi gick till grillkiosken blev det pommes frites 
med ost. 
  När jag skulle börja nionde klass beslöt man att jag skulle få gå i 
Kärsbyskolan, dock inte i samma klass som Peter. Jag kom en timme 
försent till uppropet första dagen. 
Jag hade nu blivit  fullfjädrad punkare. För dagen hade jag rakat huvud. 
Det kom sig av att jag hade fått någon slags misslyckad frisyr som 
gjorde att jag rakade av mig allt  håret. Jag hade på mig en läderjacka 
som jag hittat i ett soprum, den stank av kattpiss, på den hade jag ett 
stort moderatmärke med ett  kryss över, illgröna manchesterbyxor, en T-
shirt med något skrivet på och gympadojor, trasiga och fullständigt 
nerklottrade. Där stod jag inför en hel grupp främlingar, alla välartade 
ungdomar, nåja, inte riktigt kanske. De flesta discosnören. Jag gick in, 
satte mig ner och återvände aldrig. Det slutade med att både Peter och 
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jag började i obs-klassen. Det var väl på sin höjd fem andra elever där. 
Ibland var bara, Uffe, läraren där.
  En dag kom vi dit vid tolvtiden, vi brukade gå till skolan lagom till 
lunch, Uffe var ensam där.
  ”Jag måste åka och köpa nya däck till min bil”, sa han.
  Vi följde med och köpte däck till hans bil. Min mor var förstås 
förtvivlad. Hon gick ner till halvtid på sitt jobb och följde med mig till 
skolan varannan dag. Det var förstås förnedrande, men jag hade inget 
val.
  Vi spelade allt mer. Efter en spelning med bandet Usch, som bestod av 
tre tjejer och en kille, blev vi tillfrågade av dem om vi ville åka med ner 
till Köpenhamn och spela på en stor gala med en massa andra band. Det 
skulle spelas in en liveskiva och sändas direkt i dansk radio. Vi sa ja så 
klart!
Medborgarplatsen en kulen höstkväll. På den tiden var det bara en stor 
parkeringsplats. Det fanns inga glassiga hus och nedanför låg Södra 
Stationsområdet, en stor ödslig bangård. Där mötte vi Usch och deras 
hyrda buss. Vi hade med oss gitarrer och trumpinnar. Vi åkte genom 
Sverige i natten och Nike, trummisen i Usch, hade med sig en kassett 
med Ebba Gröns nya LP som inte hade kommit ut än. Hon var ihop med 
deras trummis. Vi lyssnade på LP:n och tyckte att den var jättebra. 
Särskilt Nike, som kunde alla låtar utantill och sjöng med. Hon hade 
med sig en påse gräs som vi rökte av också. 
  På något sätt tyckte jag det var ganska spännande men blev inte 
imponerad på så sätt att  jag tyckte de var häftiga, det bara kändes 
naturligt och bra. Bra mycket bättre än det liv jag haft innan.
  Vi kom fram till Köpenhamn morgonen därpå. Vi skulle bo hos några i 
Sods, det mest kända och bästa punkbandet i Danmark. De bodde i ett 
riktigt gammalt förfallet hyreshus. Vi var väldigt trötta när vi kom dit. 
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En av killarna i Sods var direkt på mig och frågade om jag ville ha 
speed. Jag ville bara sova, och det fick jag. De närmaste dagarna är lite 
suddiga. Vi spelade inte samma kväll som vi kom dit, utan var runt i 
olika punkiga lägenheter och mötte olika människor. 
En av dessa kvällar låg jag och basisten i Usch, Irre, på en säng i Sods 
lägenhet. Det var fullt  med folk i rummet, en tv stod på, vi bara låg där 
och jag läste en Kalle Anka tidning. Vi började liksom att  läsa den 
tillsammans, eller så läste jag högt för henne, och på något sätt blev det 
väldigt roligt. Där började en konstig känsla gro som jag inte varit med 
om förr. Jag tror jag började bli kär, det blev pirrigt och konstigt.
Vi spelade på Saltlagret, byggnaden finns inte kvar idag. Det var en stor 
gammal lagerbyggnad helt enkelt. Det var band som spelade oavbrutet, 
mest danska med Sods som då var det största bandet, vi och Usch och 
ett svenskt band till. Det skulle vara ett engelskt band, Crass, som 
största nummer, men de kom inte har jag för mig. Men det var ingen 
som tänkte på sådant som stora nummer. 
Det fanns jättehöga travar med ölbackar bredvid scenen. Det var bara att 
ta, men jag drack inte alls mycket på den tiden. När det blev dags för 
oss att spela var det bara upp på scen, rätta till trummorna snabbt, 
plugga in gitarrerna och köra. Senare fick vi lyssna på en tape för att 
välja ut två låtar till samlingsskivan, som hette ”Concert of the 
moment”. Det var en trippelskiva, tre skivor i ett fodral. Det fanns en 
påkostad booklet med bilder på Irre bland annat. Hon såg väl häftigast 
ut. 
  Vi valde ut de två låtar som vi tyckte lät bäst, men det blev något fel, 
eftersom kassetten de hade var längre än den vi fått eller något. Det blev 
två av de sämsta låtarna, dessutom med fel titlar. Efter spelningen blev 
vi tvungna att åka till sjukhus eftersom vår hippiesångare gick barfota 
på scenen och där var fullt av krossat glas. Jag hade fått  ont i örat  så jag 
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följde med. Harris fick sina fötter omhändertagna men mina öron kunde 
de inte göra något åt. 
När vi åkte hem satt Irre och jag och höll i varandras händer i smyg. När 
vi kom hem stannade bussen i Hallunda, släppte av oss i Insekt och Irre 
som skulle hem till sin pappa. Det var sent, eller tidigt, fyra eller fem på 
morgonen. 
Vi fortsatte att repa i Kärsbyskolans källare och en kväll kom Irre dit. 
Det slutade med att jag och Irre gick hem till hennes pappa. Peter var 
lite sur, det märktes. Irres farsa var inte hemma, han bodde i ett av de 
där mysiga höghusen det finns så många av därute. Han hade gott om 
mat hemma, vi åt pommes frites och glass. Sedan var vi ihop på något 
sätt. Men det dröjde två veckor innan vi hade sex, antagligen för att  jag 
var så oerfaren. Jag minns den första gången, också hemma hos hennes 
pappa. Vi låg i hans säng och hånglade länge och väl, till sist drog hon 
mig nästan över sig. Jag halkade in, stötte till tre gånger, sen halkade jag 
ur igen. Hon hjälpte mig in igen, tre gånger till, halkade ur igen, in igen 
och så tre gånger till och så gick det för mig. Tre gånger tre.
  Jag låg med ansiktet ner i kudden efteråt och kände mig dum. Men 
sedan kändes det  märkligt bra. Jag hade gjort det. Vi var på Oasen på 
kvällen och jag kände mig annorlunda, inne i den vuxna världen liksom. 
På Oasen hängde vi mycket för övrigt. Vi spelade där också, ibland som 
förband till Ebba Grön. Vi hängde rätt mycket på Fyran och 
Musikverket, det var billigt att gå in där, en femma eller en tia.
När Oasen ockuperades tyckte Irre att vi skulle åka dit  och vara med. Så 
det gjorde vi. Skolan hade ju redan gått åt helvete, min mor hade gett 
upp, jag var där ibland som ren förströelse. Vi lämnade Oasen efter ett 
tag, när vi blev hungriga, så jag antar att  vi inte var de goda rebeller vi 
borde ha varit.
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En sak jag måste säga är hur förbannat tråkiga alla förorter såg ut. Det 
är inte klokt att man stod ut egentligen. Men, vad hade man för val?

Irre bodde med sin mamma i Jakobsberg så det var ett jävla resande för 
det mesta. Hennes mamma var tyska, hon hade en utpräglad brytning. 
Hon var inte helt lätt att tas med, en gång när vi skulle äta middag 
råkade jag nästan hälla kokhett vatten på hennes hand.
  ”Hyr kan man vara så klympig?” skrek hon.
Efter ett tag påstod Irre att hon var med barn. Hennes mamma fick reda 
på det och sa igen;
  ”Hyr kan man vara så klympig?”
Efter ett  par veckor visade det sig att hon inte var med barn i alla fall. 
Antingen var de inkompetenta på vårdcentralen eller så var det bara ett 
trick från Irres sida för att se var jag stod.
Hon kunde vara rolig också. Hon var upprorisk och tog inte skit ifrån 
någon. En morgon när vi var hemma hos mig gick hon ner för att äta 
frukost, jag låg kvar och sov så klart. Det var helg och min far och min 
lillasyster satt och åt sin frukost.  
  ”Tjena”, sa Irre och började ta för sig av maten, hon hade på sig ett 
nätlinne där hålen var jättestora och man kunde se hennes bröst hur lätt 
som helst. Min far storknade nästan.

Efter ett tag började det kännas mindre bra att vara med Irre. Peter 
tyckte inte heller att jag skulle vara med henne hela tiden. Han tyckte 
jag var en svikare. Han brukade sjunga på en Specials låt för mig:
  ”You´ve done too much, much too young”
  “Now you´re married with a kid”
  “When you could be having fun with me”
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Hur mycket  det där stämde vet jag inte, men han tyckte det var 
jättefyndigt. I vilket fall kändes det som om att Peter och Irre stod på 
varsin sida och drog i mig.

Samma höst var det riksdagsval. Vi var inne i stan på natten och satte 
upp affischer för en spelning med tapetklister. Vi gick vår runda från 
Slussen genom Gamla Stan in till Centralen. Inne vid Sergels Torg var 
det fullt med valstugor, och affischer för de olika partierna satt uppe 
överallt. Vi började riva ner alla moderaternas och alla högerns 
affischer. Kan inte minnas om vi rev ner sossarnas eller inte. Vi var 
vänster. Trodde vi. Sedan välte vi en hel moderat valstuga ut i gatan så 
den blev liggande på sidan. Det var jag, Peter och Magnus, en kompis. 
  Vi fortsatte riva affischer, inga poliser någonstans. Vi stötte ihop  med 
ett par äldre killar som började riva affischer med oss. De rev ner allt, 
sket väl i politiken. Efter ett litet tag, när de tröttnat på det började de 
bråka med oss. Den ene av dem gav mig ett slag på hakan så jag föll i 
gatan. Jag hörde de andra bråka men så stack de visst, de äldre killarna. 
  Vi gick ner till Kungsträdgården för att vila lite, Då kastar den där 
idioten Magnus resten av tapetklistret på mig, det tyckte han var 
jättefyndigt. Jag hade läderbyxor på mig och tapetklistret fastnade lätt. 
Jag orkade inte bråka, tyckte bara att han var en idiot. Vi försökte sova 
lite i en nedgång till tunnelbanan, väntade på att den skulle öppna.
  Det var ungefär så roligt man hade.
  
Vi tog första tunnelbanan söderut. På den mötte vi ett fyllo som gillade 
oss, han gav oss en hel hundring och sa att vi skulle köpa något gott. Vi 
steg av vid Medborgarplatsen och i morgonljuset såg det fantastiskt ut. 
På Folkungagatan stod en massa små fruktstånd och grejer, en massa 
småaffärer höll på att öppna. Det är svårt att  tro att det är sant, men det 
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var så då. Mer som en österländsk gata än en svensk och bara äldre 
människor överallt.
  Vi gick in på ett konditori där det stod en urgammal tant  bakom 
disken. Det var inte som nu när det  inte finns en människa över 
tjugofem som jobbar på café. Hon var sur som citronättika men vi fick 
våra leverpastejsmörgåsar. Sedan stack den där Magnus med resten av 
pengarna, också en polare.

Nyårsafton kom och jag åkte med Irre till ett  hus i Svedmyra. Det var 
här jag skulle ha min första riktiga fylla. De sålde öl och drinkar i en 
hembyggd bar. Jag hade väl druckit lite öl eller vin innan vi kom dit och 
där tog jag några rom och cola. Jag började bli väldigt full där jag satt i 
en soffa bredvid Irre och en annan tjej. Jag började ta av mig byxorna, 
jag ville strippa. Den andra tjejen tittade uppskattande på men Irre blev 
sur och sa åt mig att uppföra mig. Jag gick upp en våning och stötte på 
Thåström. Han kallade mig för Björne. Sedan minns jag inget mer 
förrän jag låg på toaletten och spydde något enormt. Senare låg jag på 
en soffa och sedan spydde jag mer. Dagen efter åkte vi hem, Irre och 
jag, mina kläder stank av spyor, jag hade huvudvärk, det var en dyster 
nyårsdag. 

Det var den första januari 1980, första dagen på det nya decenniet som 
skulle bli så hemskt. Jag var nästan sexton år, sent ute, men ändå.

39



6
Mitt förhållande till Irre började lösas upp, i alla fall för min del. Jag 
kände det som att jag satt  i en fälla där Irre stod på den ena sidan och 
Peter på den andra. Jag hade egentligen ingen lust att  vara med någon 
av dem, jag hade tröttnat. Jag gjorde slut med Irre någon gång på våren 
och det tog hon fruktansvärt hårt. Hon kallade mig svikare, egoist och 
en massa andra saker. Jag hade förstört hennes liv. Hon skrev senare en 
låt som handlade om mig, den hette ”Hatlåten”.
Texten gick något i stil med; ”jag vill bara slita dig i stycken med en 
brödkniv, hoppa utför ett stup och krossas emot klipporna”.
  
Nu vet  jag att tonåringar är särskilt känsliga, men jag trodde ändå att vi 
var lite mognare. Nu hade jag faktiskt känslor också. Jag hade träffat en 
annan tjej, ungefär samtidigt som jag gjorde slut. Vi var på någon fest i 
Karlberg och lyssnade på 999 vill jag minnas. Det slutade med att 
någon kräktes och vi blev utslängda. Vi irrade omkring på gatorna, utan 
ett  öre på fickan. Jag åkte hem till min storasyster och hennes finska 
pojkvän: De bodde också i Alby, fast  i lägenhet på berget. Där fanns inte 
mycket mat men de hade lite hasch. Min syster kom hem till vårt hus 
ibland. Hon gick på speed och pratade och såg syner. Ibland följde jag 
med henne till olika pundarkvartar i Alby. 
  Där satt  jag nu hos dem på morgonen, det var redan ljust ute och på 
radion spelade de Pistols. Det var inte vanligt ens på den tiden. Till sist 
gick jag hem till mina föräldrar och sov ett  par timmar. När jag vaknade 
var jag ensam hemma. Jag åt lite frukost, satte på London Calling men 
kände mig direkt usel. Irre och jag brukade lyssna på den, satte på 

40



Pistols istället  och kände mig lite bättre. Tittade efter i skåpen och 
hittade en halv flaska vin, tog med den och åkte in till stan. På kvällen 
letade jag efter en punkgala ute i Västra Skogen där min ”nya tjej” 
skulle vara men jag hittade inte dit. Allt rann ut i sanden. Jag blev rånad 
på mitt busskort av ligistgäng från min egen gård. Senare på våren kom 
Irre till Kärsbyskolan för att få ihop det igen. Men jag var benhård. Så 
hon försvann.
  
Dagen före skolavslutningen tyckte Peter att vi skulle tälta utanför 
skolan, ett par hundra meter bort bara. För att det skulle vara ”mysigt”.
  ”Visst, vad i helvete”, tyckte jag, fast jag egentligen inte gillade att 
tälta. Det var kallt på natten också. Vi försov oss så klart, och kom 
lunkande in i en tom skola. Vi lyckades få tag i någon på 
rektorsexpeditionen som bara kunde konstatera att det var försent för 
oss att hämta våra betyg. Vi fick försöka senare.
Jag hämtade aldrig ut mitt slutbetyg, men jag hade ett från 
höstterminen. Jag hade fått 0,9 i genomsnitt. Ganska starkt att lyckas få 
under 1 tyckte jag, det berodde på all frånvaro. Jag antar att mitt 
slutbetyg inte var bättre, möjligen sämre, så det var inte mycket att ha.

Jag tycker det är sjukt att man kan tvinga barn att gå i skolan. Det borde 
inte finnas någon skolplikt, det borde heta frivillig skoltjänstgöring eller 
något sådant. Jag tror inte att alla barn skulle skita i det  för att  det var 
frivilligt. Jag tror att de flesta, för att inte säga alla, skulle gå ändå. 
Många skulle säkert börja senare än i sjuårsåldern. Jag tror inte att man 
bör börja före tioårsåldern, det är givetvis väldigt individuellt  men barn 
ska få leka, ha roligt och inte behöva gå upp tidigt på morgonen. Sen 
ska ju förstås utbildningen vara anpassad efter elevens önskemål och 
behov. Betyg kan man ju skrota, vad ska man med dem till? Jo, fortsätta 
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att komma upp sig i världen och i livet, men det är ju det som är hela 
felet på samhället. 
  Jag har förstås missat en del grundläggande grejer, som t.ex. att man 
ska ha ett mellanrum efter varje komma och punkt när man skriver på 
maskin. Det fick jag reda på för bara ett  par år sen när jag började skriva 
mer regelbundet. En annan sak jag trodde tills alldeles nyligen, var att 
solen inte rörde sig, att den stod stilla och att  planeterna kretsade runt 
den. Men solen har ju också sin bana runt Vintergatan. Jag tror att ett 
varv för solen tar 240 miljoner år eller så. Alltså befinner vi oss aldrig 
på samma ställe i rymden. I alla fall inte så länge vi lever. Det är mycket 
man kan lära sig på Wikipedia. Jag vete fan när man skulle ha lärt  sig 
det här i skolan. På högstadiet antar jag. Men om inte allt hade sett  så 
dåligt ut som det gjorde hade jag lärt mig det här. Dessutom kan man ju 
verkligen fråga sig om alla skolungdomar som tar livet  av sig, eller bara 
försöker och alla skolmassakrer runt om i vår närhet, har något att göra 
med skolsystemet i sig?

Den sommaren förflöt på något sätt, som alla somrar gör. 
  En gång var vi nere vid Slagstabadet och pratade med några tjejer på 
en brygga. Då kom ett gäng riktiga killar och slängde oss i vattnet med 
kläder och allt för att vi var punkare. 
Det var sådant som hände.
  
Jag höll mig mer och mer för mig själv. Jag var trött på Peter och till sist 
hoppade jag av Insekt. Peter tyckte förstås att jag var en idiot och kom 
hem till mig för att prata om det, men när jag väl bestämt mig för 
någonting så hade jag. 
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Han skulle alltid ringa hem till mig när vi inte sågs. Ibland kändes det 
som att jag satt och pratade med min mamma i telefon. Mamma, som 
jag ju äntligen lyckats avstyra.

Jag lyckades få jobb på posten, som brevbärare. Det var många jag 
kände som var brevbärare. 
  Det var hur lätt som helst  att få jobbet, inga betyg behövdes. Först var 
det bara tillfälligt, men jag lyckades få fast anställning och blev kvar i 
ett  och ett halvt år. Mitt rekord vad det gäller anställningar. Jag kände 
flera av dem som jobbade där. En kille som hette Harry rökte mycket 
hasch och hade alltid lite på sig. Vi brukade röka nere på 
tunnelbaneperrongen innan vi gick ut på våra turer. 
  Det var ett rätt bra jobb i början förutom att jag var tvungen att gå upp 
sex på morgonen. Jag knallade omkring på mina turer, lite lätt pårökt 
och lyssnade på musik i lurar. Jag tog en jävla tid på mig, posten kom ut 
väldigt sent ibland. Ibland var jag inte klar före fyra fast jag bara hade 
betalt till ett. Det brydde jag mig inte om, jag orkade inte stressa. Stress 
är inte bra, vet ni.
  
Det jobbade en del kufar där. En kille hade vanställt ansikte, han var 
ruskigt harmynt och såg allmänt  konstig ut. Men han var den bäste 
brevbäraren på hela stället. Han hade det värsta distriktet av alla, som 
ingen annan ville ha. Höghusen i Fittja. Han hade jobbat där i säkert tio-
femton år och skulle antagligen bli kvar för resten av livet. 
Cheferna var rätt bra. En av dem hette Joel och kom ifrån Gällivare, han 
var alltid trevlig emot mig. Det lättade upp. På morgonen när man hade 
sorterat första vändan och väntade på den andra gick man till caféet som 
låg inne i posthuset. De hade billiga mackor och läsk och kaffe. Det var 
alltså rätt  OK i början. Jag fick visserligen byta distrikt ofta eftersom 
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jag var vikarierande. Det var lite frustrerande när man just lärt sig ett 
distrikt. Ganska länge hade jag Masmo, det finns ett långt hus där som 
kallas Ormen Långe och var ett helt distrikt. Ett  annat bestod av sex 
punkthus och en massa småhus eller stugor som låg utspridda överallt. 
Då fick jag en cykel. På den tiden låg det en massa skumma småhus 
överallt, nu är det motorväg. Bland annat fick jag åka upp till ett hus 
som låg långt upp i skogen, det verkade aldrig vara någon där, men post 
skulle de ha.

Plötsligt en dag blev den där harmynte jäveln sjuk. Han hade aldrig 
varit  sjuk förut, och jag blev tvungen att ta hans distrikt. Det  var alla de 
där trettonvåningshusen, eller vad det är, i Fittja som man ofta får se på 
tv när det ska illustreras ett svenskt  ghetto. Det här var ju redan 
1980-81, men det bodde nästan bara invandrare där redan då. Någon 
hade sprayat på en vägg: Se Fittja. Upplev Turkiet!
  Det var tolv eller tretton våningar och åtta dörrar på varje plan. Nästan 
alla hade oläsliga namn, många hade inte något namn alls på dörren 
eller så stod där fel namn. Ofta stod där flera namn, ibland sex-sju 
stycken. En dörr hade inte ens en brevlåda. Ofta kom någon ut och sa att 
ett  brev inte skulle dit. Jag återvände alltid med post jag inte visste vart 
den skulle. Den harmynte hade säkert sina tricks, men det visste ju jag 
inget om. Det luktade av olika kryddor, de blandade sig med stanken av 
urin ifrån hissen. Ibland fungerade inte hissen, då var det inte roligt. 
Ingen ska säga att  jag inte fick motion i alla fall. Ofta låg det sopor och 
skräp på våningsplanen och i trapphuset. Jag minns särskilt en gång när 
ljuset inte fungerade i trapphuset  och det stank av mänsklig avföring. 
Då var det till att använda luktsinnet och treva sig fram. Jag har senare 
tänkt på att  det påminde om ”Slutstation Brooklyn”, en bok jag läste 
senare.
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Ett och annat finskt fyllo fullbordade bilden.

Jag jobbade alltså deltid, 75 procent, även om jag i praktiken jobbade 
heltid och jag fick inte ut mer än 2000 i månaden. I början tyckte jag det 
var jättemycket pengar och gav bort pengar till Peter, köpte hasch och 
godis och cigaretter till min syster. Jag hade för övrigt köpt ett nytt 
trumset som jag betalade av på varje månad. Efter ett tag märkte jag att 
pengarna inte alls räckte långt trots att jag bodde gratis hemma. Jag 
hade aldrig några pengar kvar när halva månaden hade gått. Det kändes 
faktiskt ganska kämpigt, att vara inne i stan på kvällen med några 
kompisar och sitta på Mc Donalds, flumhungrig, hungrig 
överhuvudtaget och inte ha råd att köpa något. Alla andra hade alltid 
pengar på något sätt. 
  Och så upp klockan sex nästa morgon. Det verkade inte vara någon 
större idé med att  jobba, tänkte jag. Tänk om jag hade hyra att  betala 
också?

Jag måste säga att  det känns värdelöst att  bli gammal, sjuk och tandlös. 
Hamna på något hem i bästa fall och bli bortglömd. Bättre att leva så 
mycket man kan när man lever. Jag kan inte se något större fel i att röka 
eller dricka. Vad är det som gör det mindre försvarbart än att bli reporter 
och sticka till olika krigszoner och bli dödad? Varför ska det bli stora 
nyheter om någon dör de när de försöker bestiga Mount Everest, när det 
inte blir några nyheter alls om någon dör av en överdos? Båda sakerna 
är lika dumdristiga. Jag förstår det bara inte. Varför det är förbjudet att 
knarka, när det är tillåtet för länder att kriga och döda en massa 
människor, eller för vanliga människor att ta livet av planeten genom att 
köra bil, skövla skogar och elda med kol och olja. Den som knarkar tar 
ju ändå bara livet av sig själv. 
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Jag började spela med Insekt igen, det var för tråkigt att bara jobba och 
röka hasch. Harris hade slutat eller fått kicken och Peter sjöng nu. 
Dessutom fick vi nya medlemmar, Johan och Danne på gitarr och Papa 
Mats på Hammondorgel med ett stort jävla Leslie-kabinett som det  var 
ett  helvete att  bära på Han kallades Papa Mats för att  han hade ett barn 
med en tjej som senare visade sig inte vara hans. Senare fick han sex 
barn med en annan tjej så epitetet passade bra ändå.
   Anders hade slutat för länge sen och var nu ersatt av ytterligare en 
Mats som kallades för Knotan, antagligen för att han hade ett så knotigt 
ansikte. Vi var tvungna att skilja oss åt. 
  Vi hade nu blivit ett mer renodlat  rockband, och började få ett rykte 
som ett bra sådant. Vi började repa i ett gammalt 1700-tals hus i 
Midsommarkransen. Där repade även Herr Marmelad och hans skorpor. 
Det var ett gäng lite äldre herrar.
Det fanns råttor i det gamla huset, jättelika. En gång såg vi en som låg 
död på golvet i köket. Råttgift antar jag. Den var nog en 30-40 
centimeter, utan svansen. 
  Ett annat band som repade där var Bomb, de spelade någon slags ZZ 
Top-influerad historia. Trummisen hette Magnus och bodde i Kransen. 
Vi började hänga tillsammans hemma hos honom. Vi lyssnade på just 
ZZ Top, Janis Joplin, The Only Ones, Beatles och en massa annat. Jag 
rökte nu stadigt, dagligen. Varje dag försvann in i en dimma.

Vi åkte på vår första turné med Herr Marmelad. Det var de som hade 
fixat allting. De hade hyrt en gammal SL buss. Den var väl ifrån 40-
talet. 
Jag tog ledigt från jobbet. Jag hade inte jobbat så mycket senaste tiden 
och hade många sjukdagar. Det skulle bara vara en vecka, men min mor 
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var inte glad. Hon trodde att jag skulle sluta på jobbet, och bara ägna 
mig åt musiken, som inte gav några pengar eller framgång. Det hade 
hon faktiskt rätt i. 

Jag minns inte så värst mycket av den turnén, möjligen någon fest i 
Karlshamn. Annars minns jag mest  de urusla villkoren. Att vi skulle få 
betalt var ju bara att glömma. Vi kunde vara glada om vi fick mat. 
Gubbarna i Marmelad hade ju anställningar så de hade råd att gå ut och 
äta pizza och dricka öl. Vi hade det inte lika förspänt. Och så detta 
förbannade råddande! Vi hade ju med oss ett eget  PA-system och 
allting, för sådant fanns tydligen inte på ställena då. Ovanpå det Papa 
Mats förbannade Hammondorgel och Leslie. Plus alla trummor och 
förstärkare och skit. Sen var det till att sova i bussen. Det var rätt så 
kallt. Jag började längta hem efter mindre än en vecka. 

I Göteborg spelade vi på ett ställe som hette Rockers. Det låg mittemot 
ett  annat ställe som var fullt av knuttar och raggare. Vi spelade 
tillsammans med ett band från England. 
  De hette Managing Directors och spelade någon sorts rock-reggae. 
Trummisen hette John och var en trevlig typ. Det skulle senare komma 
fram var de från Wales, men de bodde i London
  Något slags bråk blev det i alla fall under vår spelning. Någon kom in 
ifrån raggarnas ställe och avfyrade en pistol upp  i taket, tror jag. Precis 
efteråt såg man en fot komma ner genom taket, som hade öppnat sig en 
aning. Vad det hela rörde sig om har jag ingen aning om. 
  Vi åkte hem igen men lovade varandra att  hålla kontakten, och senare 
samma år åkte vi på en tvåveckorsturné, alla tre banden. 
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Den turnén kändes mycket bättre även om villkoren inte hade 
förbättrats. Sova i bussen, bära tung utrustning, ingen hygien att  tala om 
och med lite tur, någon slags mat. Punkgryta var en vanligt 
förekommande rätt. 
  Vi skulle återigen spela på Rockers. Vi hade kommit dit redan på 
morgonen, så bussen stod parkerad utanför hela dagen. Jag hade varit 
och ringt ett samtal till min mor eftersom pengarna var alldeles slut 
igen. Hon skulle skicka lite till ett postkontor och det skulle ta ett par 
timmar innan de kom fram. Jag gick tillbaka till bussen och satt där hela 
dagen med Papa Mats. Vi rökte hasch och åt ballerinakakor. Det enda vi 
hade att äta. Lyssnade på musik så klart. 

Vi blev till den milda grad så borta i huvudet att hela dagen bara gick. 
  Jag kom på att fråga Mats vad klockan var. 
  ”Tjugo i sex”, svarade han.
  Tjugo minuter tills postkontoret stängde och jag som inte ens visste 
var det låg. Jag minns inte om jag hann fram. 
  På kvällen efter soundcheck låg jag längst in i ett bås i konsertlokalen, 
pårökt som en gris igen. Efterhand kom det mer och mer folk och satte 
sig runtomkring. Jag låg kvar. Musiken var på. Högt. Jag somnade.

Vaknade och satte mig upp, det  var full fest runt mig. Jag frågade någon 
vad klockan var. Tjugo över tolv, fick jag till svar. 
Jag reste mig, gick ut till köket som fungerade som loge. 
  ”Ska vi spela snart?” frågade jag.
Alla tittade på mig, bara stod och gapade.
  
Det visade sig att de hade letat  efter mig överallt, till sist hade de ordnat 
skallgångskedja och gått  runt halva Göteborg. Det var försent att spela 
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nu, Managing stod på scenen och sen skulle stället stänga. Johan höll 
nästan på att ta stryptag på mig. Jag förstod ändå inte riktigt vad det var 
att vara så upprörd över. 

Slitet på posten fortsatte. Det blev värre och värre. Reklam till exempel, 
jag hatade att dela ut det. Gjorde det heller aldrig frivilligt, men ibland 
var man tvungen. Jag förstod inte hur de andra brevbärarna orkade med 
frivilliga reklamrundor, det räckte väl med den vanliga rundan. Men, 
extrapengar så klart.     
  Dessutom var det ju moraliskt förkastligt  med reklam. Jag hade börjat 
slänga sådant som man måste dela ut, masskorsband, reklam alltså, 
skitpost. Jag slängde ibland post  som jag inte kunde hitta adressaten till. 
Ingenting viktigt  som pengar eller så. Det hände aldrig att  viktig post 
inte nådde fram. 

Jag hade upptäckt att det kom kontanter till en adress på mitt distrikt. 
Det visade sig att personen ifråga skulle ha fest och deltagarna betalade 
25 spänn var i kontanter för att  bli inbjudna. Jag förstod när det var 
pengar i breven så jag tog dem helt enkelt och kastade breven. Min 
ekonomi var ju så usel att jag behövde lite påfyllning. 
  
Under tiden hade Insekt fått en manager, en halvskum typ som gick 
omkring i kostym och försökte verka flott. Han sa att vi var åttiotalets 
Shanes. Jag tror inte vi ville vara det, men skit samma. Han skulle fixa 
skivkontrakt och de välbekanta gröna skogarna åt oss.  
Allt han verkligen fixade var en spelning eller två och en singel vi 
spelade in men som aldrig släpptes. Vi mötte honom på Brända Tomten, 
numera East, och han satt och åt av goda rätter. Ingen av oss åt eller 
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drack något. Mötet pågick under hela hans måltid. När han var framme 
vid desserten frågade han om det var någon som ville ha något. 
  ”OK”, sa jag, ”jag tar en efterrätt”. Jag tog glass eller vad fan det nu 
var. 
  Sedan, när vi två inmundigade våra efterrätter, satt de andra i bandet 
och bara tittade på mig. När det blev dags att betala visade det sig att 
han inte tänkt bjuda, men det fick han ju göra ändå. Jag hade inte en 
cent. Johan tyckte att jag var pinsam, alla verkade tycka det. Men vad 
fan i helvete, hur skulle ni ha tolkat det?

Jag sa upp  mig från posten, var trött på skiten. Jag skulle få en 
kanonkarriär med Insekt, det hade vår manager lovat. I vilket fall 
orkade jag inte med jobbet längre. 
  Jag blev tvungen att jobba kvar en månad, uppsägningstid, vilket jag 
tyckte var alldeles för länge. Jag släpade mig dit i alla fall. Fortsatte sno 
mina småpengar från breven. 
  En morgon var jag så jävla stenad att jag tog med mig ett kuvert in på 
toaletten, öppnade det, tog pengarna och slängde brevet i toaletten. Och 
glömde spola!  
Jag sorterade klar min post och var klar vid ett. Då skulle jag egentligen 
sluta. 
  Jag hade två fullastade jävla vagnar och en massa buntar som jag hade 
skickat ut. När jag precis är på väg ut kommer Joel gående, ni kommer 
ihåg, han från Gällivare?
Han säger åt mig att vi behöver prata, vi går in i ett litet rum. 
  ”Jo”, säger han, ”det är ju hemskt pinsamt det här men vi har hittat ett 
öppnat brev i toalettstolen ifrån ditt distrikt och det ska ha varit pengar i 
det. Har du tagit det, Mats?”
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Jag satt och kände mig dum, överrumplad. Hur kunde jag vara så jävla 
borta?
  ”Näej, det tror jag inte”, sa jag, men kände att varför ska jag ljuga om 
det här?
Han fortsatte om varför det var bäst att tala sanning, den skulle komma 
fram i alla fall. Jag bestämde mig för att säga som det var.
  
”Jo, det var ju tråkigt det här Mats”, sa Joel, ”jag har alltid trott bra om 
dig även om du har varit sen och sjukskriven mycket. Men det här…Jo, 
du förstår säkert att vi måste låta dig gå nu genast. Så synd att du bara 
hade två veckor kvar.”
  ”Men min post då?” undrade jag fåraktigt.
  ”Jo, den får någon annan ta hand om. Du får gå nu genast som sagt, 
men jag ska försöka se till så att det inte står något om det här i ditt 
tjänstgöringsintyg. Jag ska göra mitt bästa i alla fall.”
  ”Ojdå, tack då”, sa jag och ställde mig upp, tänkte nästan ta i hand 
men ångrade mig. 
  Joel stod bara och såg sorgsen ut när jag lämnade rummet. 
 
Jag var glad som en lärka. Jag slapp till och med dagens post, och mina 
två veckor hade reducerats till noll. Jag borde ju förstås vara ledsen över 
det som hänt, men jag kunde bara inte. Jag skulle ju inte ens få något 
straff, förutom att  jag blev av med jobbet då. Det var tur att  man inte var 
arton än. 
Vad skulle jag göra nu då? Pengar hade man ju som vanligt inga så det 
kunde väl kvitta om man jobbade eller inte? Jag gick upp till min 
storasyster och hennes finska kille som nu bodde i tält uppe vid 
Eriksbergs industriområde. Jag berättade den ”glada” nyheten för dem, 
men inte ens min syrra verkade tycka att det var särskilt bra. 
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  De kunde inte bo kvar i tältet länge till nu. Det började bli för kallt. 

De följande dagarna låg jag kvar i min säng och sov ut länge om 
morgnarna. Min mor var inte glad, men det var väl ingen överraskning? 

Mina föräldrar hade skilt  sig. Det var ett under att de hållit ihop så länge 
överhuvudtaget. För mig innebar det ingen som helst skillnad. Min far 
hade ju alltid hållit sig undan, nu var han helt borta.
  
En förmiddag vid elvatiden ringde det på dörren. Jag låg kvar i sängen, 
ville inte gå upp. Det ringde några gånger till sen öppnades dörren, min 
mor låste aldrig efter sig. 
  ”Hallå, är det någon hemma”, hördes en myndig stämma, ”det är ifrån 
polisen, vi söker Mats Andersson, vi vill ställa några frågor?”
  ”OK, jag är här, jag kommer ner”, sa jag.
  Jag gick ner till dem och vi satte oss i köket. Jag redogjorde för vad jag 
gjort och det  var det. Jag skulle inte få något straff för att jag var så ung, 
men jag skulle få en kallelse till socialkontoret. Sen gick de. Ganska 
hyggliga poliser. Jag kanske bjöd på kaffe, jag minns inte.
  
Vår manager sköt sig. Jag vet inte vad det var för fel på honom, 
manodepressiv kanske. Min syster och hennes kille bröt upp och hon 
åkte in på ett behandlingshem där hon skulle vara i två och ett halvt år. 
Jag skrev brev till henne i början och råkade nämna både hasch och 
speed och kokain. Jag hade precis tagit  det då, en enstaka gång bara, 
men det tog ju hus i helvete. De ringde ifrån hemmet, de hade ju läst 
posten och berättade det för min mor. 
  Vi gick till mötet på soc, jag och min mor. Min mor trodde att jag 
aldrig hade druckit  något starkare än te, än mindre tagit knark och det 
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här med pengarna var ju en hemsk historia. Hon hade aldrig kunnat tro 
att  jag skulle kunna göra någonting sådant. Jag satt mest tyst i min stol 
utom någon gång då jag sa; ”Ja, vad fan vet du egentligen?”
Socialassistenten försökte få mig att säga något mer, fråga saker, men 
det gick inte så bra eftersom min mor pratade hela tiden.
  
Insekt åkte och spelade på Bastun i Mariehamn på nyåret, Det var ett 
väldigt röj på båten över och tillbaka, för att inte tala om när vi var där. 
Vi sov över på spelstället och dan efter såg det ut som om en 
jordbävning ägt rum. Det var inte schyst av oss men det var så vi var. 
Inneboende destruktiva krafter…

Vi åkte ut med instrumenten till Kärsbyskolan. Vi hade fått ”sparken” 
från Midsommarkransen. Antagligen för att vi rökte så mycket. 
  Någonstans i förorten krossade jag en fönsterruta till en affär, jag var 
full och de destruktiva krafterna tog sig utlopp. Sedan lyckades vi i alla 
fall ta oss in till stan och till och med komma in på Daily News i 
Kungsträdgården. Jag skulle fylla arton först nästa dag, men det löste 
sig på något sätt. Därinne drack vi fler öl, dansade på borden och hade 
oss tills vi blev utslängda. Jag minns inte mycket av de följande dagarna 
annat än att jag inte var hemma på en vecka och till och med missade 
min födelsedag. 
  Jag fyllde arton och köpte mina första folköl. 

Nu skulle ytterligare en ny period i mitt  liv börja. Jag hade rökt hasch 
varje dag i över ett  år och var djävligt trött  på det. Jag kände att det var 
dags för något nytt, nämligen alkohol.
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7
1982 började. Jag började dricka alkohol mer regelbundet. Det började 
inget vidare. Jag var på en fest med några av killarna i bandet. Jag hade 
fått utköpt en hela tequila, några öl och en flaska punsch. 
  Vi åkte ut till en fest någonstans i Nacka, jag hade med mig en 
bandspelare med ett band med Pistols ”Never mind the bollocks” på ena 
sidan och Bowies ”Pinups” på den andra, som jag spelade oupphörligt. 
Jag måste säga ett par saker om Pistols enda riktiga album. Det är 
fortfarande bitvis fantastiskt. Särskilt de låtarna de gjorde efter att Glen 
Matlock fick kicken. Det brukar alltid heta att de inte skrev några bra 
låtar efter att han lämnade bandet. Inget kunde vara mer fel. Holidays in 
the sun, Bodies och E.M.I. är ju bland de bästa låtarna på skivan, där 
finns en futuristisk ton, något lovande inför framtiden. Tyvärr blev det 
ju inget mer, men jag tror det kunde ha blivit  ännu mer fantastiskt om 
det hade blivit en fortsättning. Eller inte, det räcker i och för sig så. Det 
kanske var meningen. Mycket av det  fantastiska ligger naturligtvis i 
Johnny Rottens sång, även gitarrerna förstås, men sången på exempelvis 
Holidays in the sun, särskilt  slutet där han bara spottar ur sig ord helt 
orytmiskt, ändå rytmiskt är fantastiskt.

Harris var där på festen i Nacka med sin nyfödda son. Jag fick hålla i 
honom ett tag fast jag redan var ganska packad. Det var faktiskt inte 
mitt fel, jag sa att jag nog inte borde hålla i honom men Harris 
insisterade. Naturligtvis tappade jag den lille bebisen i golvet med 
huvudet före.
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  Festen fortsatte ändå, jag drack mer och mer tequila, till slut åkte vi 
därifrån, blev väl utslängda. Vi åkte in till Slussen, där blev jag lämnad 
åt mitt öde och satt  i trappan ner till tunnelbanan när poliserna kom. De 
körde mig till Maria Pol.
  När jag vaknade dagen efter mådde jag ohyggligt illa. Jag kräktes flera 
gånger. Efter ett tag blev jag inkallad till ett  par psykologer. De hade 
hittat några papper på mig, början till en roman, jag försökte bli 
författare redan då. Den var helt  påhittad men handlade om en kille som 
drack och tog en väldig massa droger, delar av den kom från 
verkligheten men den var ju klart överdriven. De undrade var jag fått 
allt ifrån. Jag sa att  jag bara hittat på alltihop. Men det tog en väldig tid 
att övertyga dem om det.
  Jag fick gå ut ifrån deras rum ett tag. Alla dörrar och fönster var låsta 
som i ett fängelse. Jag kände att jag bara ville komma därifrån så fort 
som möjligt. Till sist fick jag det. Men bara efter att ha lovat att komma 
på återbesök hos en psykolog. 
  Eftersom jag var arton hade de ingen rätt att  ringa mina föräldrar, men 
jag sa att de kunde ringa dem om de ville. Eller jag sa att de kunde ringa 
min mor om de ville, min far skulle nog inte göra någonting. Jag vet 
inte varför jag sa att de kunde ringa någon, men jag antar att det var ett 
slags rop  på hjälp fast jag inte ville ha någon. Antagligen ville jag bara 
röra om i mina föräldrars gryta. 
  Jag gick upp till Danne som bodde i närheten men där var ingen 
hemma. Jag kände att jag inte orkade ta mig särskilt långt, jag gick upp 
till Papa Mats som också bodde i närheten men inte heller där var någon 
hemma. Jag gick ner till Mc Donalds och in på toaletten, kände att jag 
behövde spy  igen. När jag kommer in på toaletten är det någon annan 
som har spytt ner hela handfatet, det är täckt till brädden av spyor. Jag 
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går snabbt ut därifrån och in på dammuggen. Sen sitter jag därinne och 
kräks i säkert en timme.
  Man skulle kunna tro att en sådan här händelse skulle få en att lägga 
av, men nejdå.

Det var i den här vevan jag träffade Johnny. Jag hade träffat honom 
förut, han spelade med Incest Brothers och såg helt knasig ut, 
orangefärgat hår som stod rätt ut åt alla håll och han hade ett konstigt 
ansikte. Inte alls ful egentligen men då var det många som tyckte det. 
  Johnny var känd för att ha det sämsta gitarrljudet  i stan, han brukade 
snubbla in på spelningarna, över en sladd eller någonting. Han 
snubblade ganska ofta och hade sönder både gitarrer och annat. 
  Nu hade han emellertid rakat av sig allt håret, han började bli 
flintskallig redan och han hade en kraftig skäggväxt. Han hade fått 
diabetes i 15-16 årsåldern och det hade ju inte hjälpt direkt, han var 
ganska deprimerad för det mesta. 
  Han hade haft ett jobb hos sin farsa på hans VVS-firma, men allt  blev 
för mycket och han la av. Att  få diabetes i den åldern och dessutom ha 
ett  inte så fördelaktigt utseende när man bara ville träffa tjejer var inte 
lätt. Hur som helst hade han en egen lägenhet på Erstagatan. Hans 
mamma jobbade på ett fastighetsbolag och med diabetesen samt 
psykiska problem lyckades hon skaffa den åt  honom. Han gick på soc. 
Jag tyckte att det var en toppentillvaro.
  Han var yngre än mig, bara sjutton, men han fick ut på systemet tack 
vare sin skäggväxt och att han allmänt såg lite äldre ut. Det var också 
toppen.
 Jag minns när jag kom dit första gången, då stod det Sid Vicious på 
namnskylten. Det var en tidigare inneboende han haft, en galen punkare 
som hade satt upp den. Johnny hade inte orkat byta. 
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  Där satt vi i alla fall många kvällar och drack och lyssnade på musik. 
Min musiksmak breddades.
  Vi lyssnade på Bowie, honom hade jag ju i och för sig redan upptäckt 
men Scary Monsters var en riktig höjdare. Robert Fripp på gitarr. Vi 
lyssnade på Ultravox, Magazine, Siouxsie and the Banshees, Television, 
Iggy Pop och framför allt på en massa obskyra band som jag knappt 
kommer ihåg vad de hette. A Certain Ratio, Crispy  Ambulance, Josef K, 
Martha and the Muffins, Konk, Flying Lizards, Antena, Durutti 
Column, Swinging Buildings.
  Vi lyssnade på Blondie, Stranglers, O.M.D., Cure, Brian Eno, B 52`s 
och givetvis Joy  Division och New Order. Simple Minds, Human 
League, Talking Heads, Tom Tom Club, Gary  Numan, Throbbing 
Gristle och en hel drös med skumma band, bara oljud och inspelningar 
av sjukhuspatienter som skriker. Det brukade vi lyssna på i mörkret, helt 
nersläckt i lägenheten för att få till en riktigt spöklik stämning. Cabaret 
Voltaire, Public Image, Residents och Tuxedo Moon, deras skivor; 
Desire och Halfmute älskade jag och gör fortfarande. Nicos ”Chelsea 
Girls” var en annan favorit.
  Vi lyssnade självklart även på vanliga punkband som Buzzcocks, The 
Damned, 999 och Stiff Little Fingers. Ibland kunde vi sätta på en skiva 
med Kiss till och med. Eller Sparks, ett annat favoritband. Vi lyssnade 
även på gammal jazz, Sarah Vaughan, Scatman Crothers, Billie Holiday 
och jag minns ett nytt band som kallade sig Lounge Lizards, som körde 
en slags gammal traditionell jazz, men med mycket udda inslag av ny 
nervig rock. Dem tyckte vi om. Även en del klassisk musik gick ner, 
som Stravinskij, Debussy, Eric Satie och Allan Pettersson. Jag måste 
säga att vi var ganska breda för att vara arton år.
  Där satt vi många mörka vinterkvällar och drack vin och pratade om 
hur musik borde låta. Vi kom på att vi borde starta ett band. 

57



Jag slutade i Insekt igen, jag kände att det inte gav något längre. Jag har 
alltid varit sådan, att om jag tycker något inte funkar, då går jag.

Jag började läsa på komvux för att få studielån, jag gick bara två veckor 
sen la jag av. Det var för jävla tråkigt  att sätta sig i skolbänken igen. 
Men jag fick mitt studielån, som jag naturl igtvis blev 
återbetalningsskyldig. Dessutom hade jag i den här vevan fått ut 4000, 
eftersom vi hade haft  inbrott i replokalen och de hade snott mina 
cymbaler. Musikföreningen hade haft försäkring. Inte köpte jag några 
nya cymbaler inte. Nej, nu började ett utsvävat liv, jag och Johnny gick 
på runt på stans krogar, där man kom in om var arton och åt och drack 
av hjärtats lust som det heter. Jag fick ju bjuda för det mesta eftersom 
jag hade mest pengar. 
  Det gick ju åt, det var Filét Mignon och drinkar, till och med 
champagne. Zum Franziskaner var ett populärt  tillhåll liksom restaurang 
Karusell, där nuvarande Sturecompagniet ligger De hade roulettebord, 
så även på Golden Days på Kungsgatan där vi också höll till. Som tur 
var spelade vi inte mycket.
   En sen kväll, eller natt gick vi igenom Humlegården och Johnny fick 
ett  sockerfall, han hade tagit för mycket insulin och han blev helt 
snurrig, kunde inte prata sammanhängande alls och bara vinglade runt. 
Det var inte för mycket alkohol, det vet jag.
  Jag försökte stödja honom medan vi gick genom parken men han är 
ganska tung, så till slut gav jag upp. Det var inte första gången det 
hände, det hände jämt och ständigt faktiskt, men den här gången 
verkade det allvarligare. Jag var full, det var sent eller rättare sagt tidigt. 
Jag försökte hitta någon ambulans eller polis, men det  var helt dött ute. 
Jag minns inte om jag ringde efter en ambulans men vi tappade bort 
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varandra. Jag var lite trött på att betala för Johnny hela tiden och så 
hände sådana där saker hela tiden. Kalla mig dålig kompis, jag bara 
agerade som jag blivit lärd.
  Senare på morgonen, flera timmar senare, hittade jag honom på en 
bänk på Söder. Han satt och åt något och verkade OK. Vi gick hem till 
honom och sov. Det var så livet var.

Jag gick på ett par möten på Maria Pol, jag tyckte att de skulle kunna 
skaffa mig en lägenhet, gärna i innerstan, men allt de ville var att  jag 
skulle skaffa mig ett jobb. Så jag slutade att gå dit.
  Peter började hänga med oss på Erstagatan och det uppstod en rätt 
skön treenighet där. Vi bestämde oss för att starta ett band. Johnny kom 
upp med namnet Zoo. Jag vet inte varför, men vi tyckte alla att det lät 
bra. Från Insekt till Zoo, senare skulle det  bli bob hund, allting handlade 
om djur.
Vi spelade in en demo ute i Norsborg. Vi hade trots allt några kompisar 
kvar därute och vi fick spela in gratis. Det var en verkligt underlig 
musik vi gjorde. Till en början helt utan sång, jag på trummor, Peter på 
bas och Johnny på gitarr. Vi la på lite blås med hjälp  av herrarna 
Marmelad och jag tror att Papa Mats var med på ett hörn på klaviatur. 
Jag minns att  jag tyckte resultatet var lysande, men de taperna är för 
länge sen begravda på glömskans soptipp. Vi började repa nere i berget i 
Björns Trädgård, grottan kallad. Det var säkert någon slags depprock 
som var inne just då men jag har för mig att det fanns något udda och 
bra med vår musik. 
  Vi började umgås förfärligt mycket, vi bodde nu alla tre i Johnnys 
lägenhet, repade varje dag och gick hem och gjorde mat emellanåt. Jag 
snattade, hade blivit rätt bra på det och vi gjorde ofta fiskpinnar med 
remouladsås och potatis, ibland grillkorv och makaroner och kanske 
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någon grönsak. Ibland snattade jag oxfilé och Peter var bra på råstekt 
potatis. 
  Naturligtvis drack vi också, därför var det bra att  spara pengarna till 
det. Vi gjorde mycket hemmagjort vin men det smakade inte särskilt 
gott. 
  
En sak jag tycker var bättre förr är musiken. Jag lyssnar nästan bara på 
äldre musik, det finns ju ingenting i de nya banden som griper tag, inget 
innehåll. Tänk om det kunde komma ett nytt Pistols, nu menar jag inte 
att  det skulle vara ett punkband och vilken musik de skulle spela är helt 
öppet, men några som ruskar om. Vänder upp och ner på begreppen. 
Det finns ju sannerligen hur mycket skit som helst att klaga på i världen 
idag, mer än 1977, men ingen säger något. Musikscenen har fått en 
varm fuktig filt om sig som skyddar allt obekvämt från att komma ut. 
Nu kanske det inte är helt  sant, det finns kanske de som säger något 
men ingen gör det vidare bra. Nu måste man ju inte säga någonting, jag 
kräver bara lite angelägen musik. Nu kanske det till och med finns lite 
angelägen musik någonstans, men jag måste säga att vilket musikår det 
var 1977: Iggy och Bowie gjorde ”The Idiot”, ”Lust for life”, ”Low” 
och ”Heroes”. Punken kom med allt vad det var, Pistols, Clash, 
Stranglers, The Damned, Televisions ”Marquee Moon” och två av 
Ramones bästa skivor. För att inte glömma Brian Enos ”Before and 
after science”.

Jag träffade Malena genom Johnny. Hon spelade med Tant Strul. Vi var 
hemma hos hennes mamma en kväll och tittade på ett av dåtidens pop-
program på tv. Malenas syster Johanna var där, och Kajsa, också från 
Tant Strul.
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Det hände inget speciellt den kvällen men det var något på gång mellan 
mig och Malena. Ett par kvällar senare var jag, Johnny och Malena 
hemma hos Petra, en kompis till henne. 
  Där satt  vi alla fyra och drack lite vin och stämningen var laddad. Jag 
fick flera riktigt heta blickar ifrån Malena. Det var underligt, det var 
som att våra blickar drogs mot varandra, men när de sen möttes vände 
vi bort dem. 
  Johnny verkade inte ta någon notis om det, han höll på som vanligt 
med sina infall, skämt och ironiska kommentarer.
  Radion spelade Svante Thuresson.
  ”Svante Thuresson, så proffsigt nonchalant”, sa Johnny.
  Det tyckte i alla fall jag var väldigt roligt, i den laddade atmosfären.
  Kvällen slutade med att Johnny  och jag följde med Malena till hennes 
port. Vi bestämde att vi skulle ses på en fest till helgen.
  Helgen kom och jag åkte ut till Örnsberg, där festen hölls. Jag hade 
inte lyckats skaffa något att dricka och var ganska nervös. När jag väl 
kom fram var Malena redan där och hon skaffade fram något att dricka. 
Sen satt vi i ett hörn och pratade för oss själva. Vi gick därifrån ganska 
snart och promenerade hela vägen till Blekingegatan. 
När vi gick över Liljeholmsbron frågade hon vad jag gjorde.
”Jag går på Komvux”, sa jag, men talade inte om att jag redan slutat. 

När vi kom hem till hennes mamma gick vi in i hennes rum, som var ett 
genomgångsrum. Johanna var tvungen att gå igenom det för att komma 
till sitt rum. Dessutom fungerade det som vardagsrum. Där skulle jag 
ligga mången morgon och se toppen på skatteskrapan från fönstret, som 
en påminnelse om skatten jag inte betalade.
  Nu var det dock ingen hemma så vi hade sex.
Efteråt berättade jag att det var ett och ett halvt år sen sist.
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  ”Varför det?”, undrade hon.

Senare fick jag även träffa Malenas mamma och hennes dåvarande kille, 
Tom. Tom var från England och han drack en del. Han försökte göra det 
så att det inte märktes allt för mycket. 

Det var fullt med pälsänger i deras lägenhet. Jag vaknade en morgon 
och upptäckte flera stycken, stora jävlar, som krälade omkring i sängen. 
Vi lyfte på madrassen som låg direkt på golvet och där var de minsann, 
en hel liten armé av dem. Malenas mamma sa att det enda som hjälpte 
var att städa, dammsuga, men det gjorde det inte. Det hade åtminstone 
varit bättre med en säng på ben.
  Malena hade skabb också, det kliade ofta ohyggligt på hennes armar. 
Hon brukade klia sig med en sådan där grej man använder till fötterna, 
för att ta bort hudavlagringar.
  Därför tyckte jag inte det  var så konstigt när jag fick flatlöss. Men det 
visade sig att ingen annan i familjen hade det. Jag kanske hade fått det 
ifrån toalettstolen eller något sådant. Från någon besökare. Jag vet inte 
om jag riktigt trodde på det där, men i vilket fall gick jag omkring och 
kliade mig i flera veckor innan jag gick till en doktor. Jag förstod först 
inte vad det var för något. Jag fick tenutexsalva att ta bort dem med. 
  Jag smetade in salvan och lät den sitta på längre än anvisat, en timme 
ungefär, den sved som satan. Sen sköljde jag bort den men de jävlarna, 
flatlössen, gav sig inte. I stället lyckades jag smitta ner Malena med 
dem också. 
  
En dag frågade Tom mig om jag kunde låna honom lite pengar. Han 
hade skulder, jag skulle naturligtvis få tillbaka dem. Jag hade fått min 
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sista utbetalning från komvux så jag hade pengar. Han lånade en 
femhundring. 

Jag fick en lägenhet, eller rättare sagt jag fick hyra Papa Mats 
studentrum ute i Frescati. Det var en helvetes lång väg att gå från 
tunnelbanan, och Universitetet ligger ju ändå en bit  ut så det kändes inte 
mycket bättre än att bo i förort. Jag betalade en månadshyra i förskott, 
och hade lovat att  bo där i tre månader. Peter, jag och Papa Mats körde 
dit mina grejer. Min stereo, en akustisk gitarr och lite annat skit. 
Rummet var möblerat med riktigt fula och tråkiga möbler som många 
studenter haft innan mig. Inte för att jag var någon student, men ändå.
  Jag bodde inte där i mer än ett par dagar. Peter fick någon allergisk 
reaktion från väggarna, mögel eller något. Dessutom tog det längre tid 
att ta sig dit och därifrån, än vad man spenderade där. 
  
Peter kom med idén att vi skulle åka till London och hälsa på John och 
de andra killarna i Managing Directors. Pengarna började ta slut, jag var 
nere på sista tusenlappen så jag sålde stereon. Gitarren lyckades vi slå 
sönder. Vi köpte var sitt Interrail-kort. 
  Vi åkte iväg en dag i mitten av april. Jag hade inte ens sagt något till 
Malena, möjligen hade jag antytt något. Vi hade alldeles för mycket 
packning, två jättelika resväskor, sovsäckar, en ryggsäck och en annan 
akustisk gitarr. Ingen av oss var vana vid att resa. Det var faktiskt min 
första tripp utomlands, Danmark räknades inte. En ljummen vårkväll 
satte vi oss så på tåget, mycket upprymda, och åkte iväg. Det finns en 
alldeles särskild känsla när man lämnar Stockholm. Först då blir stan 
underbar.
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Vi åkte genom Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien och 
slutligen kom vi till Oostende där vi skulle ta färjan. Vi gick på den med 
allt vårt bagage, som vi lämnade i förvaringen. Det var midnatt  när vi 
lämnade hamnen. Vi stod ute på däck och pratade om allt fantastiskt 
som skulle hända. Sömnen hade det väl varit sådär med men det störde 
oss inte, vi var på väg. 
  Vi drack ett par öl i kafeterian och försökte sen gå och lägga oss 
nånstans. Jag gick ner till bagagerummet för att  hämta våra sovsäckar. 
Utanför låg och satt en massa ungdomar, engelsmän tydligen för de 
pratade engelska. De pratade med varandra och sen började de fråga 
mig var jag kom ifrån. Av någon anledning ville jag inte svara, jag var 
trött, orkade inte och jag kunde inte hitta våra förbannade sovsäckar. 
Till slut  lyckades jag istället riva ner en massa andra resväskor och skit 
och en massa saker ramlade ut på golvet.
  ”Shit”, sa jag, utan att tänka på det, vi brukade säga det.
  Då jublade alla ungdomarna; ”Hahaha, he´s english, he´s english!” 

På morgonen var vi framme i Folkestone och var väldigt trötta, men vi 
stod ändå redo i den långa kön ut från båten med allt vårt bagage. När vi 
äntligen kom fram till tullen skulle de naturligtvis plocka in oss. Två 
killar som såg lite annorlunda ut. Självklart. De gick igenom allt vårt 
bagage och frågade saker som; ”What are you going to do here? Where 
are you staying? Why? Musicians ha? Any illegal substances?”  
  Det hade vi inga på oss, vi var ju inte helt blåsta. Till sist, efter ett par 
timmar, fick vi komma ut i alla fall. En stämpel i passet sa att vi fick 
stanna högst en månad i landet. Vi hade inte tänkt stanna så länge. 
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Interrailkortet räckte en månad och vi skulle hinna med mycket annat 
tänkte vi. När vi kom ut hade solen gått  upp ordentligt och det var 
riktigt vackert. En liten sömnig fiskeby, eller det är väl en småstad. Nere 
vid vattnet såg det verkligen romantiskt ut. 
  Det som verkligen fångade min uppmärksamhet var emellertid tre 
inbjudande pubar som låg på rad. De såg verkligen mysiga ut, det var 
inte bara det att det var ett ställe med öl. Det lyste liksom trygghet, 
ombonad och härlighet  om dem. Nu var klockan ändå för lite för att de 
skulle vara öppna, och vi var fortfarande lite för trötta så vi fortsatte 
bara uppför en kulle efter att ha frågat lokalbefolkningen om vägen till 
stationen. Inne i själva byn, stan, såg det också fantastiskt ut. Sådana där 
klassiska postlådor och telefonkiosker, klassiska låga hus och taxibilar. 
Folk såg till och med bättre ut, de verkade vänliga och trevliga allihop. 
  Vi hittade stationen och satte oss och väntade. Resan in till London tog 
väl en timme eller två. Gräset var verkligen grönare här, bokstavligt 
talat. Det var giftgrönt. Kanske hade något att göra med det omtalade 
regnandet. 
  
När vi närmade oss London började det verkliga äventyret. Stan 
verkade enorm. Vi åkte i vad som verkade vara en evighet förbi hus, 
enorma byggnader, fabriker och annat. Vi anlände till Liverpool Street 
Station. Peter hade ringt och pratat med John tidigare och han skulle 
inte vara hemma förrän till kvällen, men nycklarna skulle ligga utanför 
dörren, under dörrmattan. Peter hade redan varit där en gång tidigare, så 
han visste hur vi skulle ta oss dit. 
  Vi tog oss ner i tunnelbanan, åkte en bit i de där små tågen i sina smala 
tunnlar. Det var ett väldigt kånkande upp  och ner för trappor och runt i 
gångar. Tunnelbanan var ju över hundra år. 
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Vi klev av vid Piccadilly Circus och där stod vi. Punkens hemvist. Men 
nu fanns det inte så många punkare kvar. Naturligtvis fanns ju de där 
som fotade sig för pengar. Ännu en turistattraktion. Vi stod där ett tag 
och bara insöp atmosfären, vilade oss lite, sen gick vi ner mot Trafalgar 
Square och tog 53:an ut mot Peckham. Vi klev av någonstans och gick 
en bit. På trottoaren mötte vi en äldre kvinna och det var som en liten 
chock för mig. Något trasigare, fattigare och mer miserabelt hade jag 
dittills aldrig sett. Inte i verkligheten i alla fall och tv tittade jag nästan 
aldrig på. 
  Det var lite som att fatta, att här var man faktiskt i den riktiga världen, 
den stora världen, Sverige hörde inte dit. Vi fick väl fram några mynt 
och gav henne. 
  
Sedan svängde vi runt hörnet och gick in på en bakgård och där var det, 
loftgångshus, sopsäckar på hög, gamla bilvrak och en nerklottrad mur. 
Vi var i slummen helt enkelt.
  Vi gick upp en trappa, och där låg nycklarna under dörrmattan. Inne i 
lägenheten var det om möjligt ännu slummigare. Väggarna var fulla av 
graffiti. Kök, badrum och toalett fanns det visserligen, men badrummet 
var smutsigt  och toaletten fungerade knappt. För att få gas och 
varmvatten måste man betala pengar i en låda. Jag stod och tittade ut 
genom ett fönster, där var det gator och bilar, en mycket engelsk 
stämning. En magisk stämning. 
  Vi ställde in vår packning i gästrummet, det var en stor lägenhet, tre 
rum och ingen hyra, det var en squat. Så man kunde kanske ha det 
sämre. Vi satte oss i det största rummet och tog igen oss i ett par 
luggslitna fåtöljer. Peter la i ett mynt i gaskaminen eftersom det var rätt 
så kallt trots att det var april. 
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  Han gjorde lite te och smörgåsar och så satte vi på lite musik. Vi hade 
det helt plötsligt  ganska bra. Även om det  kändes konstigt för en 
förortskille som aldrig varit utomlands på riktigt. Vi dåsade till en stund 
men efter inte så lång tid knackade det på dörren. 
  
Det var Johns farsa. Han kom in och slog sig ner. Han var från Wales så 
han hade en ganska omöjlig dialekt som var svår att förstå. Men så tog 
han fram rullpapper och gräs och det var inte svårt att förstå. Båda 
Johns föräldrar och hans syster rökte. Det var så det var. Jag tyckte det 
kändes bra på något sätt, en helt annan, tolerant attityd. Efter ett tag tog 
vi på oss ytterkläderna och begav oss ut med Johns farsas bil. Vi skulle 
åka hem till Kevs, basisten i Managing Directors eftersom John var där. 
De höll på med något projekt av något slag. Kevs bodde i Hackney, i 
andra ändan av stan, så det bra att vi fick åka bil. 
  Johns farsas bil var en sådan där öppen sak, inget tak, det kanske det 
fanns, men nu var det nerfällt, eller uppfällt. En gammal engelsk 
sextiotalsbil. Lite rostig och sliten men det var ju hur cool som helst 
som man skulle säga nuförtiden. Eller som man kanske alltid har sagt. 
Med vår rattonyktre och rökonyktre förare vid ratten åkte vi över Tower 
Bridge, som han pekade ut för oss;
  ”An heer is da Taower Breedge!”

Vi kom fram. Jodå, efter kramar och hälsningar blev det ännu mer röka. 
Det är det enda jag inte riktigt gillar med de här människorna, att  det 
röks så förbannat, det finns liksom ingen hejd på det. Jag har ingenting 
emot att ta en rök då och då, men jag vill gärna ha lite andra intryck 
också. På kvällen gick vi till ett par pubar i alla fall, och jag fick lite 
andra intryck. 
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Två veckor förflöt utan några bestående minnen, men mot slutet av den 
perioden minns jag att vi, jag, Peter, John, Kevs och en hel drös med 
andra människor åkte iväg till en klubb i Brixton. Mitch var en av dem, 
en kille vi hängt med de senaste veckorna, en allt  i allo-langare, en 
väldigt trevlig sådan. Vi åkte dit i hans skåpbil, de flesta av oss satt på 
det öppna flaket. Klubben hade tre våningar, olika band spelade på de 
olika planen. Men ALLA därinne var svarta utom vi. Det kändes bara en 
smula obekvämt.
  Innan vi åkte dit hade vi varit hemma hos Kevs och vi skulle ta speed. 
Någon hackade upp linor på en spegel men när det blev min tur var jag 
så jävla full och pårökt att jag andades ut  ett djupt andetag och allt 
speedet åkte i golvet. 
  ”The fucking swede blew out all the speed!” hette det.
  Jag fick naturligtvis inte mer vilket var lika bra. När vi sen kom till 
klubben i Brixton satte vi oss i baren vid ett bord och helt plötsligt bara, 
utan förvarning, spyr jag rätt ut. Som tur var drabbades bara vårt 
sällskap, och inte alla de coola svarta människorna som satt 
runtomkring. Mitch ledde ut mig och la mig i gräset utanför där jag låg 
och tittade upp i den stjärnklara himlen och kände mig yr.
  Senare på natten åkte vi tillbaka till Kevs hus och jag sov några 
timmar. Vaknade nästa dag och mådde fruktansvärt illa. Gick ut i köket 
för att dricka vatten och där stod Mitch.
  ”Man, you gotta take some mushrooms, it´ll really  help you”, sade 
han.
Jag sa nej, men han insisterade så jag tog lite ändå. 

Utanför Kevs hus ligger Victoria Park, en stor park. Där var det en slags 
festival. Det var valborgsmässoafton och det var en massa band som 
spelade och en massa andra grejor. Där gick jag omkring hela dagen och 
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kände mig underlig, jag kände mig inte särskilt påtänd av svampen, bara 
allmänt underlig. Sent på kvällen var det ett slags uppträdande, de hade 
riggat upp  ett stort valborgsmässobål. Det var i alla fall en jättestor hög 
med grenar och annat brännbart. På något sätt hade de gjort en öppning 
i ena sidan av bålet, och ut kom ett långt tåg av människor som spelade 
och sjöng, utklädda i färgsprakande dräkter. Rena karnevalstämningen. 
Jag minns att  det fanns en stor ställning med högtalare bredvid. Sedan, 
när alla kommit ut tände man eld på bålet. Jag vet att det här låter som 
att det var svampen som gjorde att jag såg detta, men jag är helt säker 
på att  det hände. Jag menar, jag hade ju tagit svampen sådär en tio-tolv 
timmar tidigare, och bara känt mig lite underlig och gasig i magen.

En eller två dagar senare beslöt Peter och jag oss för att fortsätta någon 
annanstans, vi hade sett nog av London. Men pengarna hade började 
tryta, vi hade faktiskt nästan ingenting kvar. Jag ringde till Tom, 
mottagaren betalar samtal, och fick prata med Malenas mamma som 
givetvis trodde att jag ville prata med Malena. Hon förstod ingenting 
när jag sa att jag ville prata med Tom. 
  Jag sa att jag verkligen behövde pengarna nu. Han skulle sätta in dem 
på en bank i Peckham, det var ju tur att han var från England, han visste 
hur det gick till men han visste också att det  kunde ta tre-fyra dagar 
innan pengarna kom fram. Jag hann inte prata med Malena, samtalet 
skulle bli för dyrt.
  Peter och jag ville inte vänta i tre-fyra dagar så vi tömde helt sonika 
Johns gasmätare på pengar, lämnade en lapp och mitt leg och skrev att 
han kunde ta checken när den kom. Inte för att jag vet om det funkade 
men vi ville iväg, fort.
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Vi åkte iväg med dryga femtio pund i småmynt, tog tåget tillbaka till 
Folkestone och tog färjan över kanalen. Nästa eftermiddag var vi i 
Paris. Där började våra bekymmer. När vi skulle växla pengarna 
upplyste man oss om att  man inte växlade in mynt. Där stod vi. 
Världens dummaste tonåringar.
  
Vi gick runt på stationen och lyssnade på folk för att höra om de talade 
engelska. Om de gjorde det gick vi fram och frågade om de ville växla. 
Vi rönte ingen större framgång.
  Vi gick omkring i kvarteren runt stationen och bara tittade oss 
omkring, hungriga som fan. Överallt, på stationen och runt omkring 
gick fransmän och åt på saker. De verkade inte göra något annat än att 
äta; croissanter, smörgåsar, choklad. Vi gick runt kvarteret hungrigare 
och galnare för varje minut. Jag tittade in i en parkerad bil och såg en 
lång härlig baguette ligga på ett säte insvept i en papperspåse. Jag kände 
på bildörren och den var öppen. Jag tog brödet  och vi halvsprang 
därifrån. Vi proppade i oss brödet på stationen. Den här incidenten 
kommer mig att tänka på när vi var på den där festen i Hallunda och 
länsade kylskåpet, men konstigt nog var inte frihetskänslan lika stor den 
här gången, trots att vi var i Paris och allt.
  Vi lyckades växla till oss lite pengar på stationen och beslöt oss för att 
fortsätta till Marocko. Det var det enda utomeuropeiska land man kunde 
åka till på interrailkortet. Där var det jättebilligt och vi kunde ligga på 
stranden och röka gräs. 
  Resan genom Frankrike gick väl hyggligt. Genom Spanien var det 
värre. För det första var tågen gamla och omoderna, det tog dubbelt så 
lång tid att åka genom Spanien, trots att de båda länderna är ungefär lika 
långa. Det hade väl kanske inte gjort så mycket om vi bara hade haft 
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pengar. Utsikten var rätt fantastisk, ökenlandskapet bredde ut  sig, höga 
berg och djupa dalar.
  För det andra började mina flatlöss vakna till liv. Jag trodde att jag 
hade dödat dem men det hade jag inte. Jag började klia mig mer och 
mer. Till slut var mitt underliv en enda stor blödande sårskorpa. Som tur 
var träffade vi några trevliga spanjorer som gav oss vin och mat om vi 
spelade gitarr för dem. Ett tag åkte vi med en tysk som hade hasch och 
en jättestor edamerost. Han pratade om Rolling Stones och annat trams, 
vi lät honom hållas. Vi rökte hans hasch och åt hans ost. 
  Till sist kom vi fram till Madrid. Jag satt  på stationen med all vår 
packning medan Peter gick till svenska ambassaden för att fråga efter 
pengar. Han kom tillbaka efter ett tag och hade faktiskt fått pengar, runt 
300 kronor, bara nog för oss att ta oss hem på. Men vi skulle vidare.
  Medan vi väntade på vårt tåg gick vi ut från stationen och tittade oss 
omkring. Det var ganska fantastiskt. På ena sidan låg vräkiga lyxhotell, 
på andra sidan låg en kåkstad med gamla rostiga plåtskjul där barnen 
sprang omkring och lekte i leran. Det här var 1982, det måste ha hänt 
något sen dess, med EU pengar antar jag. Då var det som i tredje 
världen.
  Vi åkte vidare i kvällningen, denna gång med bröd, ost och vin. Vi 
kom i samklang med ytterligare några spanjorer. Och under natten 
fortsatte jag att klia och riva i mitt sår.
  Nästa dag anlände vi till Algeciras på Spaniens sydkust. Det var varmt 
och skönt i solen mitt  på dagen, men mitt förbannade sår plågade mig. 
Vi gick ner till färjeläget och hörde oss för. Två biljetter till Tanger 
skulle inte kosta mycket, då hade vi ändå lite kvar och det var säkert 
jättebilligt i Marocko. Vi köpte två tur- och returbiljetter och gick 
ombord efter att ha varit i stan och tittat lite. Väl ombord stod vi på däck 
och åkte över Gibraltarsund. Vädret var fantastiskt, solen glittrade i 
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vattnet och för första gången kändes det faktiskt som att vara på 
semester. 
  ”Nu kommer det att bli bra”, sa Peter.

Efter ett tag gick vi in och stötte på några tyskar som var ute efter en 
sak. Ja, ni har gissat det: hasch. Vi slog oss lite i slang med dem och 
pratade lite allmänt som vilka turister som helst. Lite längre bort 
ringlade sig en lång kö, men vi förstod inte vad det handlade om, mer än 
att  vi inte ville stå i den. Det borde vi gjort för när vi skulle gå av hade 
vi missat att fylla i något formulär och få en stämpel i passet. 
Personalen kopplade ju dessutom ihop oss med tyskarna som inte heller 
fick lämna båten på grund av tullens finkorniga öga för drogsmugglare. 
  Vi stod och väntade ute på däck medan personalen gick igenom våra 
handlingar. Där nere låg Tanger och såg mystiskt och spännande ut. Nu 
var man i den riktiga tredje världen. Men det var så nära vi skulle 
komma. Vi hade åtminstone varit på gränsen till Afrika.
Personalen kom tillbaka med våra pass där de hade satt en stämpel: 
Anulado.
  Det betydde att vi inte fick komma in. Så vi åkte tillbaka. När vi kom 
tillbaka försökte vi få pengarna tillbaka men de sa bara; ”Ni har ju åkt 
tur och retur.”
  Vi försökte förklara att  vitsen med resan inte var någon jävla 
dygnskryssning, utan att vi ville in i Marocko. Till slut  fick vi hälften av 
pengarna enligt någon sjuk logik. 
  
Jag satt kvar med våra förbannade väskor medan Peter gick för att köpa 
lite mat. Efter en alldeles för lång stund kom han tillbaka. Utan pengar, 
utan mat men med en hoprullad klump som skulle föreställa hasch. Han 
hade mött en stor kille med gipsad arm i en gränd som frågade honom 
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om han ville köpa hasch. Peter svarade ja. När han drog fram den lilla 
sedelbunten kom det fram ett gäng killar bakom hörnet, gipskillens 
kompisar tydligen. Varpå gipskillen tog hela sedelbunten, slängde åt 
honom en klump och allihop försvann iväg. 
  Senare på kvällen, utan kvällsmat, la vi ut våra sovsäckar på en 
”strand” eftersom sista tåget hade gått. ”Stranden” som snarare bestod 
av lera än av sand, med varierande mängder av skräp omkringslängt, låg 
nära en hundgård. Vi kunde höra massor av ilskna hundar skälla och 
morra, vi hade sett dem när vi gick förbi. Kedjorna de satt  fast i verkade 
nästan gå av när de såg oss. De var omgärdade av ett tunt halvrangligt 
stängsel. Vi la oss så långt ifrån dem som vi kunde. Vi öppnade paketet 
Peter hade blivit tillslängd. Det visade sig innehålla hennapulver. Vi 
luktade på det om och om igen och försökte till och med röka lite av 
det, men det var verkligen bara hennapulver.
  Vi kunde ju alltid färga håret.

Natten var kall trots att det var i sydligaste Spanien i början av maj. När 
jag vaknade på morgon var sovsäcken full av småkryp  av alla slag. 
Skalbaggar, myror, maskar och spindlar. Jag var så trött  på allt och så 
blasé att jag inte reagerade nämnvärt. Äcklad blev jag så klart, men jag 
bara ställde mig upp, borstade av småkrypen och vände ut och in på 
sovsäcken och försökte skaka ut resten av krypen.
  Vi åkte upp  mot Madrid igen på dagen. Sårhelvetet kliade men jag 
orkade nästan inte göra något åt det. Jag menar klia mig. Vi kom upp  till 
Madrid nästa dag och nu var det min tur att  gå till ambassaden. 
Naturligtvis gick jag fel, försökte fråga folk om vägen. Inte en jävel 
pratade engelska. Bara gamla människor överallt. Jag fick syn på en ung 
kille och frågade honom. Han pratade utmärkt engelska och förklarade. 
Men när jag kom fram var det  stängt, fredag var det till på köpet och de 
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skulle inte öppna igen förrän på måndag. Jag gick långsamt tillbaka till 
stationen. Jag minns att jag bara satt utanför en skivaffär en lång stund, 
de spelade ”I fought the law” med Clash. 
  När jag kom tillbaka till Peter berättade jag vad som hänt. Han blev 
rasande, började skrika att jag inte kunde göra någonting rätt, att jag var 
en odugling. Där brast någonting i mig, jag bara gick därifrån, jag bara 
gick, lämnade honom där med all packning, hörde honom skrikandes 
bakom mig en lång stund. 
  Allt jag hade på mig var passet och interrailkortet, det var inget jag 
tänkt på, jag bara upptäckte det lite senare. Jag hade några småmynt och 
för dem köpte jag ett bröd.
  Sen smög jag omkring på stationen och försökte undvika Peter. Jag såg 
inte till honom. Vid niotiden på kvällen gick det ett expresståg, raka 
vägen till Paris. Det verkade väldigt bra, Jag gick på tåget, såg inte till 
Peter nånstans. Efter att vi åkt en stund åt  jag upp mitt  bröd och sen var 
det slut. Konduktören kom. Jag visade mitt  interrailkort. Det visade sig 
att eftersom det var ett expresståg måste man betala tillägg.
  ”No money”, sa jag.
Jag blev tvungen att  hoppa av vid nästa station. Efter en stund närmade 
vi oss nästa station, det var bara en liten perrong med en skylt mitt ute i 
öknen, praktiskt taget  inga hus alls, bara sand och grus och berg. Jag 
gömde mig på toaletten. Efter ett tag kom konduktören tillbaka och 
knackade på toalettdörren.
  ”I must see ticket.”
  ”Just a minute, I have a bad stomach”, sa jag.
  Han gick iväg och jag gläntade på dörren. Smet iväg till en annan 
toalett, gömde mig där en stund och höll på sådär ett tag. En lite äldre 
man, som hade sett mig smyga runt och gömma mig, förstod vad som 
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var på gång. Han kom fram till mig i en korridor; ”Hi, I see you have 
some problem with the conductor. I can help you with money.”
   Han hade ett  svartmuskigt osympatiskt ansikte, en svart  snuskig 
mustasch och glittrande våta läppar. Hans ögon lyste av lust. 
  ”I can help you, if you help me. You know what I mean?”
Han tittade menande åt toalettdörren.
  Jag tänkte, Jesus, hur har jag hamnat i den här soppan? Jag måste 
härifrån. Jag fortsatte i vilket fall att gömma mig, än här, än där. På 
något sätt gick det. Nästa morgon var vi framme vid franska gränsen. 
Där var vi tvungna att gå av och gå igenom en passkontroll. Jag klarade 
den. Ingen frågade om min biljett. Där fick vi byta till nya vagnar och 
jag sjönk ner i ett säte, det kändes som att sjunka ner i ett hett bad. Bara 
ingen stör mig mer om pengar eller biljetter, tänkte jag.
  
Jag klarade det och kom till Paris på eftermiddagen. Återigen detta 
förbannade Paris där alla gick omkring och åt hela tiden. Jag gick runt i 
min tunna skjorta och mina jodphurs. Jag hade sådana stövlar och dem 
tänkte jag sälja. Hellre åka hem i strumplästen än att svälta, tänkte jag. 
  Jag hittade en skoaffär, gick in och pekade på mina stövlar. 
  ”You want to buy?”
Aha, tänkte mannen och kom tillbaka med ett par liknande stövlar.
  ”No”, sa jag och gick ut därifrån. Ingen talade engelska. 
Språkförbistringen var stor. Jag gick in i en livsmedelsaffär men jag 
vågade inte ta någonting. Jag visste inte vad de gjorde med snattare i 
Paris. Jag gick omkring centralstationen ett  par timmar och svalt, i 
något slags delirium. På kvällen tog jag ett nytt tåg, åkte genom 
Frankrike och Tyskland. Genom fantastiska gröna dalar och svindlande 
landskap  på fastande mage. Jag kom till Hamburg tolv på natten 
följande kväll. Där blev jag tvungen att byta till en station som låg på 
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andra sidan stan. Hur skulle jag ta mig dit? Jag ställde mig i biljetthallen 
och tiggde pengar. Ingen ville ge mig något. Jag gick ut och läste på 
busstabeller och hittade en som skulle gå till stationen. Jag hade blivit 
alldeles svag och konstig av matbrist och vågade inte fråga om jag fick 
åka med gratis. Brist  på mat är faktiskt det som gör att  man förlorar 
modet. När bussen åkte iväg började jag springa efter den för att se om 
jag kunde hänga med.
  Ja, det är faktiskt sant, det var vad jag gjorde. Det dröjde naturligtvis 
inte länge innan bussen var borta. Jag började gå gatan fram. Det var en 
bakgata och jag var helt ensam. Det var sådant här som gjorde en rädd. 
Jag fortsatte att gå på måfå. Det var kallt och jag frös i min tunna 
skjorta. En man kom gående emot mig. En stor man, han såg farlig ut. 
Jaha, tänkte jag, nu blir jag misshandlad till döds. Men jag övervann 
min rädsla, vad hade jag att förlora? Jag frågade om han visste hur man 
tog sig till den stationen jag skulle till. Han pratade inte bra engelska 
men hjälpligt. 
  ”It´s too far”, sa han, “you need to take bus or taxi.”
Jag förklarade att jag inte hade några pengar.
  ”OK, I pay”, sa han.
  Så han hejdade en taxi och vi klev in. Där var det väldigt skönt att 
sitta, gatorna gled förbi utanför. Vi åkte nerför eller uppför Reeperbahn, 
där låg hundratals barer och strippställen, Peepshow-ställen och 
prostituerade som stod överallt. Det blinkade och lös, neon i alla färger.
  Vi kom fram till stationen, han följde mig in, vi kollade när tåget skulle 
gå. Inte förrän fem på morgonen. 
  ”What are you doing now?” frågade han.
  “I don´t know”, sa jag. ”I´ll just wait.”
  ”We can go have a beer”, sade han.
  “OK, thank you”, sa jag.
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Vi gick in på en bar och han beställde två öl åt oss. Jag hade inte hjärta 
att  fråga om mat, han hade ju varit så snäll redan. Han beställde 
ytterligare två öl, vi satt och pratade även om det gick knaggligt. Han 
hade i alla fall fru och två barn, det minns jag. Sedan sa han adjö och 
lycka till. 
  Jag tackade honom hjärtligt. Sedan satte jag mig på en bänk på 
perrongen. Jag hade blivit lite full på de två ölen eftersom jag inte ätit 
något på länge. Det var nästan behagligt. Sedan började det klia något 
våldsamt i skrevet igen. Jag satt och kliade mig som en apa tills jag 
somnade in lite lätt. På morgonen kom tåget och jag gick och satte mig. 
Vi kom till Köpenhamn på eftermiddagen och ytterligare lite senare till 
Helsingborg. Jag var äntligen hemma, i Sverige. Det första jag gjorde 
var att gå raka vägen in på Konsum och snatta en vetelängd, som jag 
glufsade i mig direkt utanför. 
  
Nu var det bara ett problem kvar och det var att det kostade extra att åka 
i Sverige, av någon dum anledning, man fick betala halva priset med 
interrailkortet. Jag gick in och satte mig ändå. När konduktören kom sa 
jag bara åt honom att skicka en räkning. När jag sent på kvällen kom till 
Stockholm, löste jag in mitt Interrailkort och fick tjugo spänn. Dem 
handlade jag raskt upp på Big Burger. 
  
Sedan åkte jag ut till min mor och la mig.
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9
Jag har alltid undrat över varför människor har hittat  på sådana saker 
som avancerade vapen. Till exempel så uppfann vi atombomben. 
Människor har alltid slagits, men att säga så är ju inte särskilt kreativt. 
Dessutom är ju allting hundratusen gånger värre nu, än när det bara 
fanns knivar och yxor. Men det heter ju att människan gör framsteg. Nu 
inser i alla fall en del människor att  alla dessa framsteg inte är så bra. 
Men det är ju långt ifrån alla.

Är det någonting jag verkligen avskyr så är det kapitalister. Bara bilden 
av en kapitalist på TV, där de står och pratar som om de visste bättre än 
alla andra, får mig att  vilja spy över hela världen. Och kvinnor är 
faktiskt inte mycket bättre. Okay, världen skulle kanske se lite bättre ut 
om kvinnorna styrde, det tror jag faktiskt. Våldet skulle nog minska. 
Men ändå, jag ser idag mängder av kvinnor som verkar helt blåsta. Män 
är också blåsta, men på ett annat sätt. Inget av sätten är bra.
  

När jag varit  hemma ett par dagar ringde jag upp  Peter och frågade hur 
det gått för honom. Han var inte alls arg över att jag lämnat honom 
ensam med all packning. Det  hade tydligen gått jättebra för honom. I 
Spanien hade han spelat gitarr på tåget för en massa trevliga 
spanjorskor, som hade bjudit honom på mat och vin. I Paris hade han 
spelat på gatan och fått in en massa pengar. I alla fall tillräckligt för att 
ta sig hem. Det var tydligen bara jag som var en förlorare.
  Efter några dagar ringde jag upp Malena som självfallet inte blev 
överlycklig. Hon undrade om vi var ihop överhuvudtaget. Jag sa att jag 
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inte visste. Kunde vi kanske ses och prata om det? Möjligen, men inte 
just nu. Jag var förvirrad. 

Jag lyckades i alla fall till slut bli av med flatlössen efter ett par rejäla 
omgångar med Tenutex. De var antagligen de mest resistenta jävlar 
någon har råkat på. 

Jag fortsatte emellertid att spela med Zoo, vi ordnade hemliga, olagliga 
fester i vår replokal i Björns Trädgård. Det var inte helt  lätt att sälja 
alkohol och samtidigt hålla det hemligt, eftersom det kom rätt mycket 
folk som stod och hängde utanför dörren. Vi sa åt dem att inte hänga 
runt så uppenbart, men ni vet hur folk är. Så polisen kom ett par gånger 
och satte stopp för festligheterna.
  Vi spred budskapet med små lappar, även kallade flyers, och det blev 
mäkta populärt. Vi hade band som spelade, Cortex var ett av dem, där 
Peter Ivarss spelade bas. Han hade precis börjat  spela med Reeperbahn, 
som vi också började umgås med. Ivarss flyttade hem till Johnny 
eftersom han behövde någonstans att bo. Nu var vi fyra, ibland fem som 
bodde i Johnnys etta. Johnny själv, jag, Ivarss, Peter och ibland även 
Harris som brukade komma på oanmälda besök. Johnny hade ju sin 
mamma. Hon bodde runt hörnet, och där fick han lite vila och mat 
ibland. 

En ganska konstnärlig, och samtidigt konstig tillvaro blev resultatet. Vi 
var både kreativa och destruktiva. Allehanda droger började finnas runt 
omkring oss. Mest tog vi speed och rökte på ibland, alkohol naturligtvis, 
ibland tog vi svamp och diverse piller. 
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Ekonomin var ju ett stort frågetecken, det vill säga, jag hade ingen 
ekonomi. Vad jag levde på de här kommande åren är svårt att svara på. 
Jag fick frågan då och då på den tiden och kunde inte svara riktigt. Men 
på något sätt fixade vi det, även om det var knapert emellanåt. Mat 
snattade jag ju då och då, Annars blev det mycket spaghetti, med smör 
om det var lyx. Ketchup var inte att tänka på. Ett tag levde vi enbart på 
bröd som vi gjorde själva. Mjöl och vatten och lite salt, som vi sen 
stekte i stekpannan. Det var fina tider på något sätt. Eller, så vill man ju 
minnas det.
  
Vi spelade och gjorde musik i Johnnys lägenhet också. Grannarna var 
på oss i ett. En gång kom det upp en herre och sa att han hade nattjobb. 
Vi kunde alltså inte spela på dagarna heller.
  Men vad skulle vi göra? Sluta leva?
  
Vi målade också, både jag, Peter och Johnny. Johnny var mest seriös 
med riktiga dukar. Jag målade bara på vanligt papper. Stora bitar. Jag 
vill minnas att jag gjorde några riktigt bra grejer. Tyvärr är de borta, 
allihop. Ibland skrev jag lite grann. Även de verken är borta. 
  Vi ordnade utställningar på olika gallerier. Vi hade gjort egna 
soundtrack, bakgrundsmusik till tavlorna. Harris hade satt  upp sina 
texter på väggarna.
  Det var bara Johnny som fick någonting sålt, folk förstod sig inte på 
mina totalanarkistiska expressiva grejer. Vi lämnade till och med in 
bidrag till Liljevalchs vårutställning. De hade ju en årlig grej där 
amatörer fick ställa ut. Ingen av oss fick ställa ut. Jag åkte inte ens och 
hämtade mina grejer. Ytterligare en anledning till att de inte finns kvar 
längre. 
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Vi skaffade en basist till Zoo. Peter skulle enbart sjunga. Martin Sörling 
från Grisen Skriker. Han var en mysko typ, hade vandrande pinnar 
hemma. Han introducerade LSD för oss. Jag minns första gången jag 
tog det. Vi hade gått in till city och ingenting hade hänt, men så 
plötsligt, vid Brunkebergstorg, denna så förhatliga plats, började det 
hända saker. Föremål började röra på sig, det  började blinka och lysa 
överallt, neonen flöt omkring, sciencefictionartat liksom och det var rätt 
mysigt till en början. 
  Men senare på natten när vi kom hem var det inte lika mysigt längre. 
Jag upplevde att någon kom bakom mig hela tiden och spindlar och 
andra saker kom ut ur hål och sprickor i väggen i Johnnys ganska så 
trasiga kvart. 

En kväll i slutet  av sommaren stötte jag ihop  med Malena igen, vi var 
ett  helt gäng förresten, för tillfället gick vi på speed. Vi skulle spela med 
Kitchen and the Plastic Spoons som hade gjort  någon slags återförening. 
Jag minns inte om vi kallade oss det, men Iggo och Jackie och någon till 
från Kitchen var med. Vi satt uppe hos Papa Mats som bodde väldigt 
lägligt nära spelstället, Lido. Av någon anledning så var Malena och 
några till där. Det blev återigen något kemiskt emellan oss eller så var 
det bara ett intag av kemiska substanser. Jag tror att där fanns något äkta 
även om speedet förhöjde effekten.
  Vi lyckades i alla fall bli sena till vår egen spelning, vi rusade in 
bakvägen raka vägen upp  på scenen med adrenalinet bultande och 
pumpande i kroppen. Hur den spelningen gick har jag inte den blekaste 
om. Allt jag minns är efterpartyt där vi var uppe till tidigt i gryningen, 
nu hemma hos Kajsa och Nike i Tant Strul. Malena hade gått tillbaka till 
sin gamla pojkvän men tänkte göra slut med honom igen, han skulle 
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ändå resa bort någonstans väldigt  länge, men tills hon hade pratat med 
honom ville hon inte göra något med mig. Det fick jag respektera.
  Så jag gick ut i gryningen och gick omkring, hög på livet och på speed. 
Jag var full av falsk styrka, vi lyssnade på Psychedelic Furs. Love was 
in the air. 

Jag gick på speed två veckor i sträck och sov inte mycket, men jag 
mådde bra. Jag minns en förmiddag när jag cyklade hem till vår kran, 
Danne Fisk, som kallades så för att han hade haft en fiskaffär. Han 
bodde i Vasastan och dagen var utsökt, ljummen, det kan väl ha varit i 
början av september.
  Jag kom hem till Danne och fick min påse, fråga inte var jag fick 
pengar ifrån. Sen tillbaka till Björns Trädgård och ner i lokalen där vi 
repade. Där satt ofta om dagarna en riktig gammal pulvergubbe, Charlie 
och spelade trummor. 
  Sedan repade vi några timmar, gick hem till Johnny eller så träffade 
jag Malena, jag hade flyttat hem till hennes mamma, det var lite trångt 
hemma hos Johnny.

Ingen av oss andra hade någon chans att få en egen lägenhet. Det var 
verkligen hårt på bostadsmarknaden på den tiden men det är antagligen 
lika illa idag, om inte värre. Jag som inte ens hade något jobb hade ju 
naturligtvis ännu mindre chanser. 
  Det måste jag säga att  bostadspolitiken i det här landet aldrig har 
funkat, det finns alltid för få lägenheter till rimliga hyror. Att riva Klara 
och göra det till ett  obeboeligt bil- och kontorsghetto var en dålig sak 
politikerna gjorde. Och sen placera ut folk i förorter. Hur tänkte de? Hur 
tänker de?
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  Jag säger: Riv det värsta i city, börja med Gallerianhuset och de 
vansinnigt fula husen bredvid och bygg nyskapande fantastiska 
byggnader, visionär arkitektur! Att riva sådant som är fint och ersätta 
det med så ohyggligt fula och intetsägande byggnader, det är skamligt. 
Dessutom kan man riva slottet, jag är trött på den klumpen. Avskaffa 
monarkin, vad ska vi med den till? Inte särskilt modernt. Bygg en 
superfuturistisk skyskrapa på dess plats och låt studenter och andra 
obemedlade bo där. Jag är allvarlig, kontrasten mot Gamla Stan skulle 
göra sig bra. Kontraster är bra.
  Är det något jag är trött på så är det den svenska imagen utåt. Vikingar 
i hjälm, älgar och kungafamiljen. Det står mig upp i halsen. Av någon 
anledning gillar jag inte den blågula flaggan heller. Det är något med 
färgerna som sänder någon slags undermedveten präktig leda i mig.

Jobb fanns det  däremot gott om på den tiden så det var inte lätt att få 
socialbidrag. Men jag lyckades få ett par månader här och där men inte 
ofta. Jag hade ingen lust att jobba igen efter det meningslösa dåligt 
betalda slitet på posten. 
  Så jag hankade mig fram. Jag utvecklade ett särskilt ”mode”, hade på 
mig vad jag fick tag i. Ett  par gamla gubbyxor och en omatchande kavaj 
när alla andra gick omkring i, jag kommer inte ihåg vad alla gick 
omkring i men ni minns åttiotalsmodet. Jag har en bild där jag sitter i 
Grottan, vår replokal. Där jag har på mig en gammal maläten luffarrock, 
en sådan där gammal klassisk arbetarskjorta, fransiga slitna blekta 
manchesterjeans ser det ut som, grå raggsockor nerkörda i ett par 
utslitna lågskor med hål på sulan och nerslitna klackar. Jag minns att 
Olle Ljungström utnämnde mig till Stockholms sämst klädde man.
  Det var valtider igen. Jag var helt apolitisk på den här tiden, trodde 
inte på någonting och hade verkligen inte tänkt åka till Alby, där jag 
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fortfarande var skriven, för att rösta. Men jag ringde min mor för att  få 
ett  busskort, jag fick det  ibland. Hon sa genast: ”Mats, du ska väl rösta? 
Det måste du göra.”
  Så jag åkte ut till Alby i alla fall för att få mitt  busskort. Vi möttes 
utanför Albyskolan och hon bokstavligen föste in mig i ett valbås med 
och gav mig röstsedlar till sossarna fast hon själv röstade på vpk, vilket 
jag hellre hade gjort  men jag orkade inte bry  mig. Där har ni min mor i 
ett nötskal.
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Mitt liv fortsatte dock. Zoo var med på en samlingsskiva, vi bildade 
Erstax som gjorde konstmusik. Tant Strul blev mer och mer populära 
och var borta mer och mer på turnéer. Jag måste nog erkänna att jag var 
lite avundsjuk på deras framgångar när det inte gick så bra för oss. Jag 
var kvar i stan, började sälja av delar av mitt trumset, till slut  hade jag 
ett  väldigt minimalistiskt set. Malenas mamma var nu på mig, istället 
för min egen, om att jag borde ta ett tillfälligt jobb åtminstone. Jag fick 
jobb med att städa på ett dagis några dagar men det var vettlöst tråkigt 
så jag slutade. 
  Jag hade mina knep när det gällde att få tag i sprit. En gång gick jag 
och Malena förbi en möbelaffär. De hade lagt ut  två flaskor glögg i ett 
vinställ i skyltfönstret. Malena gick in och frågade expediten om 
någonting långt bort i andra änden av lokalen och jag tog helt  enkelt 
flaskorna och gick ut. 

Till sommaren fick vi tag i en andrahandslägenhet. En totalt  omodern 
etta i Barnängen, i ett gammalt 1700-tals hus som hade inhyst fattiga 
vävare en gång i tiden. 
  Numera var det konstnärslägenheter och en konstnär hyrde ut. Hyran 
var 800 kronor i månaden och då tog han antagligen ut det dubbla. Han 
skulle iväg till Västindien över sommaren, tre månader var det sagt. 
  Vi flyttade in och hade inte mycket grejer. Det fanns bara kallvatten 
och en toalett, ingen dusch. Jag tog jobb som tidningsbud en månad. Jag 
tänkte, det är perfekt, man går till jobbet direkt efter krogen. Det 
funkade inte alltid så bra. Jag var där ungefär varannan dag. 
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Vi blev tvungna att flytta ifrån vår replokal i Björns Trädgård. Har 
glömt varför, men vi hade lärt  känna en svart kille som kallades Watson. 
Han bodde i ett rivningshus längst ner på Folkungagatan och vi började 
repa hemma i hans vardagsrum. Han tyckte det var helt OK, han hade 
nästan inga grannar heller. Han brukade sitta och trumma på sina 
bongotrummor till vår musik, han var med på några spelningar, han 
upphörde aldrig att trumma, inte ens emellan låtarna. Ivarss, som 
spelade med oss då och då, började hänga med Watson väldigt mycket. 
Behöver jag säga att det röktes en del substanser?
  Vi fortsatte att ha fester, på Watsons bakgård. Ofta var det ett  stort 
badkar stående på gården med bål och kolsyreis i. Alla möjliga 
människor kom på de där festerna, allt ifrån Reeperbahn till allehanda 
lodisar. Det var ett fint gammalt hus, förfallet så klart, men vi spelade in 
kortfilmer där och allt möjligt. Senare revs det  och nu står där ett 
modernt intetsägande hus.
  Jag lyckades på ganska kort tid med att dricka mig medvetslös, hamna 
på akuten och att trilla med ansiktet före i gatan när ett hjul lossnade på 
min upphittade cykel. Läpparna sprack och två tänder slog jag ut. I flera 
veckor efteråt kunde jag bara dricka och äta genom sugrör, jag levde på 
blåbärssoppa och liknande. Jag skrämde slag på barn på bussen, jag 
hade en massa otäcka sår överallt i ansiktet  och mina läppar var 
uppsvullna till tredubbla storleken. 

Två veckor före utsatt tid dök konstnären vi hyrde lägenheten av upp. 
Han hade tydligen gjort slut på pengarna fortare än tänkt. Han klev in en 
morgon när vi fortfarande låg i sängen. Vi talade om för honom att vi 
hade två veckor kvar på hyran men det brydde han sig inte om. Han 
gick omkring och uppförde sig konstigt, satte en yxa i väggen och 
letade efter mat i skåpen, som han fann var ganska tomma. Vi sa åt 
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honom igen och han verkade ge med sig en aning, men bara för att 
bädda med sovsäck utanför dörren. Till slut blev han så jobbig att vi gav 
upp, vi flyttade därifrån med en vecka kvar på hyran. 
  Sensmoral: Hyr aldrig lägenhet av en konstnär.
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Under tiden blev Ivarss allt mer konstig. Jag kände honom aldrig 
särskilt väl, jag bodde ju med Malena nu och hade inte varit så mycket 
med honom som Johnny och Peter. Men även jag märkte att  något var 
fel, han pratade inte längre sådär glatt som han brukade. Han mumlade 
om han sa något alls och det var mest dystra saker om att hösten var här 
och liknande. 
  Jag vet inte exakt vad han höll på med nere hos Watson men en hel del 
hasch rökte de och han tog mycket LSD. Han kunde sitta i timmar och 
stirra på en tallrik med afrikanskt mönster. 
  En kväll tyckte Peter och Johnny  att det höll på att gå för långt. De 
behövde prata med honom och gick upp till lägenheten för att  ha ett 
snack med honom. Jag och Harris, som var med vid tillfället, gick och 
drack några öl och väntade på dem. De kom tillbaka efter ett tag och sa 
att  allt hade gått bra. De hade sagt att de inte kunde ha det på det viset 
längre. Att han borde åka ner till sina föräldrar i Lund och försöka göra 
något åt saken, gå någon behandling kanske. Ivarss hade sagt: ”OK, ni 
har rätt, jag åker i kväll.”

Nästa förmiddag väcktes jag av Johnny ringde. Ivarss hade tagit  livet av 
sig. Hoppat från Fjällgatan. Någon hade hittat en kropp där nere på 
bilvägen. Jag blev alldeles chockad, förstod faktiskt ingenting. Ja, nog 
hade han åkt alltid.
  Johnny var också tagen men eftersom vi var som vi var så kunde vi 
inte enas om något annat än att ses på Pelikan och ta ett  par öl och 
försöka prata om det. 
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  Malena skulle iväg någonstans och vad alla andra gjorde har jag ingen 
aning om. Vi sågs i vilket fall på Pelikan och satt  där hela dagen. Inte 
pratade vi mycket om Ivarss, det lilla vi visste kunde man gå igenom 
snabbt. Istället satt vi hela dagen med en bok Johnny tagit med sig, från 
sin tid som lärling hos sin pappa, en handbok i VVS och kylteknik. Det 
var en helt omöjlig och obegriplig bok, en massa konstiga formuleringar 
om hur man sätter ihop kylsystem och en massa konstiga ord. Vi satt där 
hela dagen och försökte begripa något av det  där. Det var väl vårt sätt 
att bearbeta det på, det var lika obegripligt som Ivarss död.

Ett par veckor senare åkte vi ner till begravningen, jag, Johnny, Peter 
och Harris. Vi hade med oss en hel del av Ivarss skivsamling, han hade 
haft en del rariteter som vi sålde för att  få ihop till uppehälle. Vi tänkte 
som så att Ivarss nog velat ha det så. 
  Hans pappa som var polis hade varit uppe och hört sig för och de hade 
tagit alla hans andra saker, musikinstrument som vi tyckte vi behövde 
mycket bättre.
  Vi kom till Malmö på kvällen och tog in på ett billigt hotell. Nästa dag 
sålde vi skivor och begav oss till begravningen. Vi kom försent 
naturligtvis och vi var de enda som var klädda som vanligt, alla andra 
hade mörka kostymer eller klänningar. Reeperbahnpojkarna var där men 
vi tittade inte på varandra. Vi var fram till kistan i tur och ordning, vi 
hade med oss några blommor vi plockat i en plantering. 
  Ligger han verkligen där inuti, undrade jag för mig själv när jag gick 
förbi kistan. Det verkade så otroligt. 
  Vi smet iväg sen, fortare än kvickt, för att undvika den efterföljande 
stunden med kaffe och samtal med släktingar man inte kände.
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Tillbaka till Malmö och sen vidare med färjan över till Köpenhamn. 
Pengarna började dock redan tryta och Harris fick syn på en kille som 
satt och sov, han hade fått ett  par knappar för mycket. Han gick och 
satte sig bredvid killen och lyckades ta hans plånbok. 
  Vi kom av och gick snabbt iväg. Vi delade upp bytet rättvist och 
broderligt. Sedan ville dock Harris och Peter att vi skulle splitta upp  oss, 
av någon anledning. De tyckte att det var säkrast men jag tror att  de 
bara ville vara för sig själva. 
  Så Johnny och jag gick omkring och blev utsatta för 
svenskjävlarsyndromet. Vi trodde att ingen tyckte om oss och det 
verkade inte som att de gjorde det  heller. Vet faktiskt  inte vad vi hade 
där att göra. Vi fick väl ett par öl någonstans sedan letade vi hotellrum 
på Istedgade och porrkvarteren däromkring, men ingenstans fanns det 
lediga rum. Antagligen ville de inte ha oss för att vi var svenskar. En 
prostituerad gick förbi och frågade om vi inte ville ha en trevlig stund 
med henne men vi sa nej.
  ”Jag önskar att jag hade råd”, sa Johnny.
Vi gick omkring och drev och bara för att så fick Johnny ett sockerfall 
och la sig ner mitt i gatan och var helt omöjlig. På något  sätt styrde vi 
upp den biten sedan försökte vi sova i en port men det var några som 
bråkade högljutt inne i en lägenhet så det var omöjligt att sova. 
  Vi tog oss hem dagen därpå. Vad som är lite svårt att förstå när jag 
skriver det här är hur vi funkade på den tiden. Jag kommer inte på 
någon förklaring annat än att  man inte visste bättre. Man fungerar så bra 
som man har blivit uppfostrad eller har lärt sig av erfarenheter.

Malena och jag fick tag i en annan andrahandslägenhet, tre månader 
bara där med. Längst ner på Hornsgatan, första våningen mot gatan och 
det var kanske ett av de värsta lägen man kunde få tag i. Det var trafik 
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dagarna i ända, enda gången det var lite lugnt var mellan två och fem på 
morgonen. Det var någon som kände Malenas mamma som hade 
lägenheten. Det var fullt med vansinnigt fula tavlor på väggarna. Vi tog 
ner dem och stoppade in dem i garderoben, jag satte upp lite av mina 
egna målningar och vi försökte känna oss som hemma. 

Strax innan jul åkte vi ner och spelade i Hultsfred, hos Håkan 
Waxegård, det var långt innan Hultsfredsfestivalen startade. Vi spelade 
på förmiddagen inför olika skolklasser, i en liten aula. Det måste ha 
varit  mystiskt att se på, vi spelade då någon slags obskyr funk. På 
kvällen skulle Magnus Uggla spela i stora sporthallen och vi blev halvt 
lovade att få spela förband men det blev naturligtvis inget med det.
  Vi var där i alla fall och kollade in tonårsfyllorna, jag lyckades träffa 
en själv, en tjej som var sexton. Jag var nitton, snart  tjugo. Vi hamnade 
hemma hos Waxegård allihop och jag sov med henne i köket och var 
otrogen. Mådde väl inte sådär jättebra av det efteråt. Ändå var vi kvar 
där i flera dagar, tvingade Håkan att åka hem till sina föräldrar och 
hämta all sprit de hade eftersom vi hade missat systemet. Sista kvällen 
åkte vi långt ut i skogen och gick på raggarfest. Där var det ganska 
tråkigt, så jag ringde den där tjejen. Hon kom och hämtade mig i bil! 
Sina föräldrars men ändå, hon fick låna den trots att  hon bara var 
sexton. 
  Lite Texasmentalitet där ute, det är bara landet så vem bryr sig?
  Vi åkte ut till hennes föräldrars hus mitt  ute i ingenting. Jag var bra i 
gasen och kände mig tvungen att ta med henne ut på ett stort fält i 
mörkret. Jag tyckte det var sådan space. Sen var jag otrogen med henne 
en gång till, på hennes flickrum, jag berättade för henne om Malena, 
hon kände till tant Strul. Hon tyckte inte att det var så jättekul.
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Jag åkte hem dagen därpå och försökte att inte uppträda på något 
avslöjande vis. Malena var på mig, hon märkte något men jag 
blånekade. 

Det blev dags för oss att flytta hem igen, till Malenas mamma. På 
nyårsafton åkte Zoo till Åland och spelade på Bastun. Vi hade utökat 
med Måsse som spelade sax och Gugge på keyboards. Vi bytte 
medlemmar ganska ofta, förutom kärnan då som bestod av mig, Johnny 
och Peter. Vi hade till exempel de kända basisterna Anders Holm, 
Anders Åström och Ted Bolin. 
  Det  var nyårsafton 83-84 och jag minns att jag stod och sa att nu är 
1984 här, nu kommer det  att bli jättedåligt. Big Brother. Och då menar 
jag inte någon jävla dokusåpa. 
  Vi åkte ut med någon stor bil ut i skogen, jag har för mig att Johnny 
skulle köra. 
  Någon fest ute i obygden, massor av sprit, konstiga minnen av 
konstiga rum, mystiska halvdrömmar som kanske var verkliga. 
Fragment av bitar. Det är så ens minne fungerar nuförtiden. 
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Nu var det min och Malenas tur att interraila. Jag hade lyckats skrapa 
ihop pengar på något sätt. Vi åkte iväg från Stockholm en kall kväll i 
januari och det var lika skönt som någonsin att komma iväg. Vi hade 
bandspelare med oss och lyssnade mycket på Magazine.
  Vi nådde Köpenhamn på morgonen, fortsatte ner genom Tyskland, sov 
en natt på tåget och nådde Wien följande kväll. Det var ganska häftigt 
att  komma till Wien, en gammal Europeisk känsla. Vi hittade ett 
gammalt fint hotell och där stod jag och tittade ut genom fönstret, såg 
spårvagnarna köra förbi och det var en spännande känsla jag gillade. Jag 
hade börjat läsa mycket. Heinrich Böll bland andra och det var mycket 
sådan känsla i hans böcker. Jag läste också mycket Ray Bradbury av 
någon anledning. Henry Miller och J.D. Salingers ”Räddaren i nöden” 
gjorde ett stort intryck på mig. ”Mästaren och Margarita” var en annan 
stor favorit. 

Nästa dag var vi och tittade på den berömda katedralen men vi var 
otåliga att komma iväg till Kreta. Malenas mamma kände någon där 
som hyrde ut hotellrum för en billig penning. Vi åkte iväg i kvällningen, 
sa adjö till spårvagnarna, de fina gamla husen och kom nästa dag till det 
forna Jugoslavien. Vi träffade någon på tåget som berättade om 
motsättningarna i landet, han talade om att  det skulle bli ett blodigt krig, 
vilket det ju blev, men långt senare. Vi stannade någonstans, mitt  ute i 
landet och gick av för en paus. Det  luktade väldigt speciellt, kol 
antagligen, men det var som att vara i en annan värld.
  På eftermiddagen kom vi till Belgrad, deras dåvarande huvudstad och 
det var nästan det sämsta jag sett. Jag menar, centralstationen var en 
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liten träkåk och en massa små pappskjul utanför där de sålde saker. Inne 
på stationen satt en massa män och drack och muttrade. Jag behövde 
desperat gå på toaletten för tågens var inte de fräschaste. Fick betala ett 
mynt till en bastant gammal tant, blev hänvisad till ett  hål i golvet och 
fick tre tunna pappersark att torka mig med. Plötsligt avtog skitlusten. 
Det var halt  och djävligt på de där golven också på grund av allt 
snöslask. 
Vi gick vidare och försökte hitta något som inte såg ut som skit. Grand 
Hotel stod det på ett hus. Här måste det väl vara en viss klass, tänkte vi.
  De hade en restaurang som inte såg alltför djävlig ut. När jag gick ut 
till toaletterna fanns där tio-tolv bås, riktiga toaletter, men i ALLA 
toaletter låg det bajs upp  till kanten. Folk kunde tydligen inte spola efter 
sig här. Toaletterna var dessutom konstruerade så att porslinet låg 
väldigt nära sitsen och hade ett litet  hål där bak där det  var meningen att 
skiten skulle rinna ut. Dessutom hade det blivit stopp i alla toaletterna 
eftersom alla slängde ner skit och papper och ingen spolade efter sig. 
  Jag minns inte om jag fick skita eller inte, jag har förträngt det.
  I vilket fall beställde jag in något som hette ”Filet Mignon” och fick in 
någon slags trög ogenomskinlig soppa som knappt gick att äta. Men 
billigt var det.
  Sen satt vi på ett café nära stationen och väntade på nästa tåg. Det kom 
in gubbar och gummor som ville sälja allt möjligt krimskrams. Sådana 
där klassiska figurer som viker upp  rockslaget och har mängder med 
klockor och annat där.
  Vi åkte vidare och nådde nästa förmiddag Grekland och där kände man 
verkligen en skillnad i klimatet, solen lös och det var nästan varmt. 
  ”Oj, här kommer vi att trivas”, sa jag till Malena.
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På sena eftermiddagen kom vi till Aten och där tog vi in på ett charmigt 
gammalt billigt hotell. Dagen därpå var vi ute i solen på ett utomhuscafé 
och jag satt i skjorta och kavaj, i januari. Jag var så glad att jag skrev ett 
vykort hem och berättade om det. En man kom förbi med ett positiv och 
en apa. Katter och hundar sprang omkring överallt. Bussar och bilar 
bråkade och uppe på höjden kunde vi se Akropolis.
  Senare på dagen tog vi ett  trevligt tåg till hamnen och båten över till 
Kreta. I hamnen stod vi och såg på allt som hände. Det var så mycket 
som hände, men ändå fanns där ett lugn. Det var en magisk 
eftermiddag.
  På båten var det emellertid inte lika magiskt. Det var trångt  och ont om 
platser, fanns ingen restaurang eller café. Vi och en massa andra 
passagerare satt  och glodde på en tv-skärm långt bort. På morgonen 
kom vi fram till Heraklion. Där var det ännu mer somrigt och om 
möjligt ännu fler hundar och katter som sprang omkring. 

Vi fick tag på bussen som skulle ta oss till Irapetra, en stad som låg på 
södra sidan av ön. Vi var rätt  slut när vi kom fram, så vi tog in på första 
bästa hotell som låg mitt på torget. Där hade vi en fin utsikt över den 
lilla aktivitet som pågick. 
  Jag hade köpt en flaska whisky och den öppnade jag. Malena tog en 
dusch. Sedan stod vi en stund och tittade på folket och vad de höll på 
med. 
  På kvällen gick vi till en restaurang vid vattnet och åt  souvlaki, tzatziki 
och grekisk sallad. Till det drack vi ouzo och retsina. Hela notan gick 
väl kanske på 75 spänn. 
  ”Det här måste vara paradiset”, sa jag till Malena.
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Vi gick ner till vattnet  och ställde oss och tittade på himlen. Så klar och 
fin den var här.
  Nästa dag hittade vi den där killen som Malenas mamma kände och vi 
fick ett  rum i en liten trädgård. Det låg flera rum bredvid, men vi var de 
enda som var där. Det var off-season. Så vi hade hela trädgården för oss 
själva. Det fanns citronträd, apelsinträd och olivträd. Det var bara att 
plocka en citron och en oliv att lägga i drinken när man ville. På 
kvällarna gick vi ut  på restauranger och åt och drack och pengarna 
räckte bra. 
Det här var på den tiden ännu inte en turiststad. Det var bara vi och 
lokalbefolkningen. Vi hyrde moppar och åkte upp i bergen, långa 
svindlande slingriga vägar. Det var riktigt läskigt ibland. En gång höll 
jag nästan på att  köra ner i en djup ravin. Vi provade till och med att 
bada en gång men det var lite för kallt för det.

Efter en vecka ungefär kände vi ändå att det var dags att göra något 
annat. Vi tog bussen, båten, tåget tillbaka till Aten. Där stannade vi ännu 
en natt på samma hotell medan jag försökte laga min väska som gått 
sönder. Jag hade en urgammal doktorsväska, jag vet inte varför jag 
skulle vara så anti allt nytt men så var det. 
  Följande dag åkte vi till ungerska ambassaden för att få visum till 
Budapest. Efter tålmodigt väntande i flera timmar fick vi det. 
  Jag måste säga att jag gillade Aten, har inte varit  där sen dess, men 
blandningen av totalt ohälsosam storstad med bilar och bussar, hundar 
och katter som springer omkring, olivträd, citronträd och bergen som 
bullade upp sig i bakgrunden, det gillade jag. 

Vi åkte återigen iväg i kvällningen och kom följande kväll till Budapest. 
Vi hittade ett mycket billigt  hotell. Sedan gick vi ut. Allt såg mycket 
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gammalt ut. Nästan inga tecken på västerländskt förfall förutom en stor 
Coca-Cola affisch på en husvägg. Då visste man att  de inte var helt och 
hållet bakom järnridån.
  Men, helt plötsligt blev vi stoppade av ett gäng militärklädda män som 
ville se våra pass. 
  Vi fick gå vidare i alla fall och hamnade på en sådan där klassisk 
restaurang i två våningar och vi satt upptill och tittade ner på en orkester 
som stod där och spelade. Vibrafon, ståbas och lite annat och en sådan 
där klassisk kille med violin som går omkring mellan borden och spelar. 
Som tur var kom han aldrig till oss. 
  Sedan började jag och Malena bråka av någon outgrundlig och 
bortglömd anledning. Hur som helst stod vi ute på gatan och skrek åt 
varandra tills ett sådant där ambulerande sällskap av militärer fick oss 
att tänka om. 
  Vi åkte hem till vårt lågbudgethotell. Trots att det var väldigt billigt i 
Budapest var vi ändå tvungna att spara på slantarna.    
  Nästa dag åkte vi tunnelbana för tjugo öre och gick på ett snabbköp 
och köpte dödsbillig sprit. Sen åt vi gulasch på en inrökt  gammal pub 
med en massa buttra gubbar. De hade ett erbjudande vi inte kunde säga 
nej till: Tre rätter för tio kronor.
  Vi for vidare, genom Österrike och Tyskland. Vi anlände till Köln 
någon gång mitt på dagen men det såg så vansinnigt tråkigt  ut att  vi 
bestämde oss för att åka till Amsterdam. Vi kunde lika gärna ta ett tåg 
därifrån.

Där var det  ju rätt halvhäftigt, det var bara det att folk kom och frågade 
om vi ville köpa droger, fast vi hade inga pengar kvar. Vi hade i alla fall 
så det räckte till pommes frites med majonnäs, något de tydligen gillar i 
Holland. 
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  Sedan gick vi utmed Red Light District och tittade på flickorna som 
satt i sina fönster. Ganska märklig upplevelse.
  Vi gick in på ett porrställe där man kunde se filmer i en liten maskin så 
vi kollade in en och jag lyckades bli kåt. Malena bara skrattade åt mig. 
  Vi tog oss långsamt hemåt på de få pengar vi hade. Vi lyckades möta 
Malenas mamma på tåget mitt i Sverige, hon hade varit och hälsat på 
någon bekant. Hon hade lite vin så resan blev inte alltför outhärdlig.
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Tretton är ju ett olyckstal. Vet inte hur det här gick till men det passar ju 
bra. 1984 var det ju också, ännu ett omen.

När vi kom hem blev jag fullständigt  apatisk. Jag kunde inte förstå att 
det skulle vara så tråkigt som det var i Sverige. Svinkall vinter, inga 
pengar, allmän apati. Trots att jag inte hade några pengar lyckades jag 
köpa vin. Jag var hemma hos Johnny för det mesta, deppade ner mig 
totalt. Eller söp ner mig kanske man skulle säga.
  Det blev för mycket för mig, kontrasten mellan Sverige och utlandet. 
Även om jag nu varit utomlands förut, det här var något annat. Jag var 
ute och drack med polarna och kom hem till Malena vid tre-fyra tiden 
på morgnarna, om jag nu kom hem alls. Till sist gjorde Malena slut.
  Jag blev helt förkrossad, hade inte räknat med det. 
Hon hade dessutom haft tid att träffa en annan.
Det gjorde ju inte saken bättre.
  
Jag blev som sagt förkrossad, om möjligt ännu mer deprimerad. Peter sa 
åt mig; ”Skit i henne, du träffar nån annan.”
  Jag tror inte han förstod vad hon betydde för mig, trots allt. Han hade 
aldrig några längre förhållanden, däremot väldigt många. Han bytte 
tjejer lika ofta som Johnny bytte kalsonger, bokstavligen. 

Ett par veckor senare skulle Tant Strul spela på Måndagsbörsen. Jag 
gick dit och kom in på något sätt. Stod och pratade länge med Malena i 
baren, hennes nye pojkvän stod bredvid. 
  ”Om du inte vill ha mig hoppar jag i Strömmen”, sa jag till sist.
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  Jag sprang iväg och hon efter. Det här utspelade sig i februari, 
svinkallt. Jag sprang före, fullt påklädd med rock och allt och jag såg 
henne komma efter. När jag var nära kajkanten kände jag att; Om jag 
inte hoppar nu så blir jag djävligt löjlig.
  Så jag hoppade.

Det var väl rätt  kallt antar jag, inte fan kan man minnas sådant. Jag kom 
upp till ytan igen, fick tag i någon slags stege på en båt och lyckades på 
något sätt kravla mig upp med Malenas hjälp. Vi fick tag i en taxi som 
tog emot mig trots att jag var dyblöt, åkte hem till Blekingegatan där jag 
fick lägga mig i ett hett bad. Jag tror till och med att vi hade sex efteråt. 
  Det kan löna sig att göra dumma saker ibland, men ändå inte, i det 
långa loppet.
  
Malena blev ihop  med sin nye pojkvän och jag blev förkyld ett par 
veckor och fortsatte med min ohälsosamma livsstil.
  Jag var hemma hos Johnny och söp. Peter tyckte att jag var löjlig, att 
det fanns hur många tjejer som helst därute. Men han förstod inte, jag 
hade faktiskt varit kär i Malena på riktigt. Jag ville egentligen bara gråta 
men kunde inte riktigt. Kanske gjorde jag det  ändå. Att jag ändå bar mig 
åt som jag gjorde var ju konstigt förstås. 

Johnny och jag beslöt oss för att åka till Berlin, bara för att komma ifrån 
allt. Johnny var lika deppig som vanligt  på den här tiden så vi passade 
bra ihop. Vi hade börjat spela in med Zoo i en riktig studio, något som 
eventuellt kunde leda till en skiva. Det struntade vi i, vi bara stack. Vi 
sålde Johnnys stereo, plus att han hade lite soc-pengar. Jag fixade väl 
ihop lite också. Vi hade pratat med Iggo och han kände en kille vi kunde 
bo hos, Wilhelm. 
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  Vi köpte billiga ungdomsbiljetter samma kväll, satt  och väntade på att 
tåget skulle gå i en port i Gamla Klara. Det var ganska ruffigt där 
fortfarande, runt Gamla Brogatan, det fanns inga kodlås och sådana 
saker på den tiden. En gammal port var lätt att få upp. Vi satt högst upp 
och drack vin och tittade ut genom fönstren, där såg det nästan ut  som i 
Berlin föreställde vi oss. Mercedes Benz-huset i bakgrunden och en 
gammal bakgård.
  Det var en rätt så magisk, stjärnklar kväll i mars. Vi hade faktiskt inte 
tänkt komma tillbaka, vi hade köpt enkelbiljetter. Vi var trötta på våra 
liv i Sverige och hoppades att det skulle bli bättre någon annanstans.
  På morgonen var vi framme i Trelleborg där vi skulle ta färjan. Vi gick 
upp på däck men det var kallt, mulet och grått  så vi gick in och satte oss 
i cafeterian. Vi försökte muntra upp oss, det här skulle bli bra. Vi 
handlade en flaska grön Chartreuse och lite annat i tax-freebutiken. Vi 
stod en stund på däck trots blåsten och kylan och drack grön sliskig 
likör. Den var inget vidare god.

Efter ett tag gick vi ner till tåget och satte oss. Vi åkte genom 
Östtyskland hela dagen och det  såg precis så grått och deppigt ut som 
man kunde tänka sig. Det var mest kala, ensamma träd och risiga 
buskar. Det såg ut som omslaget till Joy Divisions ”She´s lost control”. 
  Vi drack av den där eländiga likören och tittade ut genom fönstret. När 
vi närmade oss passerade vi först genom Östberlin där husen stod på rad 
och såg grå ut. Man såg inga människor ute, ingen reklam, ingenting. 
En och annan Trabant. Tåget åkte in i en tunnel och vi kom ut i 
ingenmansland. Vi åkte förbi muren, längs taggtrådsstaket och 
beväpnade vakter utposterade i vakttorn. Återigen en tunnel. När vi kom 
ut ur den blinkade hundratusen ljus, neon, reklamskyltar, folk överallt, 
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bilar och barer. Det var inte så svårt att välja var man ville vara då. Vi 
klev av på Bahnhof Zoo.
  Vi ringde upp Wilhelm från stationen. Vi fick en vägbeskrivning. 
Wilhelm bodde vid tunnelbanestationen Nollendorf Platz. Det var ett 
passande namn. Noll.
Vi kom ut ur tunnelbanan. Precis vid utgången låg ett par ställen, barer, 
klubbar. Vi fortsatte rakt fram som vi blivit tillsagda. Här och där låg 
husen fortfarande i ruiner, ganska otroligt egentligen. Det var ändå 
nästan 40 år sen andra världskriget tog slut. Somliga barer låg i 
bottenvåningen på ruinerna, ett hål i väggen. 
  Vi hittade Wilhelms hus, rätt fallfärdigt det också. Vi ringde på. Vi 
presenterade oss som vänner till Iggo. Iggos vänner var väl allas 
vänner? 
  Vi slog oss ner i en soffa, drack lite öl och bekantade oss. Wilhelm 
hade en hyfsat stor lägenhet men han hade haft så många bekanta 
boende hos sig så länge nu så nu ville han vara för sig själv ett tag. Vi 
kunde stanna där en natt eller två men sen var vi tvungna att hitta något 
annat. Det fanns ju gott om squats, ställen man bara kunde bryta sig in i 
och sätta på eget lås och sen fick man bo där. Det skulle lösa sig. 
  Vi gick ut senare på kvällen till en av barerna vid tunnelbanan och såg 
en performance artist med en dammsugare som blåste utåt. Han läste en 
massa dikter på papper som han sedan blåste ut till publiken. Det var väl 
halvkul. Jag tog en blå curacao. Likören fastnade.

Dagen därpå gick vi ut och letade efter en squat. Det verkade inte vara 
så lätt som vi trodde att hitta en sådan. Vi åkte in till centrum och tittade 
på muren istället. Där var den, lång, grå och full med graffiti. 
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  Vi tog oss varsin currywurst i ett Imbiss, så hette deras korvkiosker. 
Det fina med dem var förutom goda korvar att  de sålde alkohol. Vi tog 
varsin öl och ett shot till. 
  ”Det här verkar ju vara ett jättebra ställe”, sa jag till Johnny. Han 
kunde bara instämma. 

Vi knallade omkring, tittade på ruiner och, för all del, på hela byggnader 
också. Vi gick in i en affär, köpte ostar, korvar, bröd, öl, vin och sprit. 
  Det var ju så billigt. Solen hade börjat lysa, vädret var riktigt fint så vi 
tog oss till en park som låg vid en liten å. Där hade vi picknick, fast 
rättare sagt kastade vi det mesta av maten i ån, åt ankorna. 

Dagen därpå lämnade vi Wilhelm, men Johnny fick låna hans kylskåp 
till sitt insulin som måste hållas kallt. Vi åkte ut till Kreuzberg där det 
skulle finnas flest tomma lägenheter att  ta över. Men vi hittade inga 
eller vi visste inte riktigt hur man gjorde. Istället köpte vi vin, jättebilligt 
vin i plastförpackning som smakade skit  men vi drack det ändå, 
sittandes på en soptipp. Vi var nere.
  På kvällen åkte vi in till Kurfurstendamm och gick omkring på barerna 
där. Framåt midnatt mådde jag dåligt, låg och spydde på en toalett. Vi 
tog oss ut på gatan när jag spytt  färdigt. En stor sjöman kom gående, 
över två meter säkert och frågade om cigaretter. Vi hade slut på 
cigaretter. Då blev han galen, han var full och försökte klippa till 
Johnny men missade. Johnny började springa, sjömannen sprang efter, 
runt, runt på Kurfurstendamm sprang de, runt reklamskyltar. Johnny 
hojtade: ”No, no! Stop! Please!
  Men det struntade sjömannen i. Jag stod och tittade på och mådde 
dåligt. Till slut blev sjömannen för trött och orkade inte springa mer. Vi 
stack därifrån. Vi åkte tillbaka till Nollendorf Platz och gick in på ett 
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stort ställe som hade öppet till fem på morgonen, de visade videos på en 
stor skärm. Där satt vi och mådde dåligt.
  Klockan fem gick vi ner i tunnelbanan igen. Första tåget kom in. Det 
var tomt.
  ”Här kan vi sova”, tyckte Johnny.
Vi la oss ner på var sitt  säte. Tåget åkte till ändhållplatsen och sen 
tillbaka. Efter ett tag kom det ombord fler och fler arbetare. Till slut 
blev vi tvungna att sätta oss upp. 
  Efter att hållit på sådär två-tre nätter gick vi tillbaka till Wilhelm och 
sa att  vi var tvungna att få sova där en natt. Johnny behövde insulin 
också. Vi gjorde spaghetti. Wilhelm erbjöd oss lite lök och krossade 
tomater, vi kunde inte bara äta spaghetti, tyckte han. Vi ringde collect 
call hem till våra mödrar och sa; ”Hej, kom och hjälp  oss, skicka 
pengar!”
  De skulle göra det om vi lovade att åka hem. Vi lovade. Men eftersom 
det var fredag och bankerna var stängda blev vi tvungna att vänta till 
måndagen. Det här var före Visakortens tid, eller det tror jag, vi hade i 
vilket fall några sådana. 
  Så vi beslutade oss för att gå ut och göra stan för våra sista pengar. Vi 
gick på Zoo, Bahnhof Zoo. Tittade på tigrar och lejon. Lejonen verkade 
extremt uttråkade. Hannen satte på honan var femte minut. 
  Vi hade med oss billigt vin. Jag lyckades tappa en flaska i golvet inne 
på akvariet så den gick sönder. Vi gick därifrån. Hittade ett nöjesfält en 
bit bort. Ett kringresande zigenartivoli verkade det som. Vi åkte 
spöktåget som inte var ett  dugg läskigt, figurerna som skulle skrämmas 
fungerade knappt. Det var ingen hög standard på det tivolit. Vagnen 
stannade mitt i tunneln och vägrade röra sig, det var lite läskigt. Vi gick 
ut sista biten. Vi hade ungefär hundra kronor kvar. Vad skulle vi göra för 
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dem? Åka radiobil så klart. Vi åkte radiobil för våra sista pengar på ett 
losertivoli i Berlin.
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När vi gick därifrån, fulla och glada och helt panka kom vi på att vi inte 
hade någonstans att bo över helgen. Så vi sökte upp ett billigt hotell i en 
turistguide vi hittat någonstans. Vi talade om att vi skulle få pengar på 
måndag i telefon, ägarinnan sa att det var OK. 
  Vi åkte dit. När vi knackade på dörren öppnade ägarinnans son, en 
pojke på 12-13 år. Vi klev in men när vi gått några steg stod han framför 
oss och röt: Halt!!!
  Vi hade tydligen gått för långt. Han kunde gott och väl platsat i Hitler 
Jugend. Vi fick lämna ifrån oss våra pass till Lill-Hitler som gav dem 
till ägarinnan, en bastant äldre dam.
  Hon upplyste oss om vad det skulle kosta. 
  ”Per person eller för båda?” frågade jag.
Engelskan var det  inte mycket bevänt med men vi tyckte att vi förstod 
varandra. Det verkade vara ett rimligt pris. Vi fick en nyckel och gick 
upp på vårt rum. Två sängar och ett handfat, dusch i korridoren och 
utsikt över en gammal sliten bakgård där invånarna tydligen hängde 
tvätt på linor från fönstren. Där låg vi och tog igen oss i två dygn. Vi 
hade lite pengar kvar, trettio eller fyrtio spänn och vi levde på korvbröd 
med senap och ketchup. Dessutom hade vi kvar lite tysk gin och tysk 
whisky  som vi köpt tidigare för att det var så billigt, men det var så gott 
som odrickbart. Jag pinade i mig lite grann ändå. 
  Det var lördag eller söndag eftermiddag. Vi låg i våra sängar, pratade 
inte, var trötta. Plötsligt, från gården genom det öppna fönstret hördes 
musik, ”Seasons in the sun”. Det var magiskt. Det tyckte både Johnny 
och jag. Vi var båda i ett slags delirium, ett halvsvultet tillstånd, som 
Johnny klarade precis genom att inte ta något insulin.
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  På måndagen åkte vi till banken och fick våra pengar. Vi åkte tillbaka 
till hotellet för att betala notan men nu visade det sig att tanten ville ha 
dubbelt så mycket som vad vi bestämt. Tyckte vi. Nå, det var hon som 
bestämde, hon satt på våra pass och hon och Lill-Hitler verkade faktiskt 
starkare än oss. Vi blev tvungna att betala och vi hade ju räknat helt åt 
helvete och hade inte råd med någon biljett  hem till Sverige. Så vi fick 
bege oss till svenska ambassaden som låg i Östberlin. På tunnelbanan 
passerade vi en spökstation som låg i ingenmansland, den var bara svagt 
upplyst och hade inte använts sen 1945 eller åtminstone inte sen 1961 
eller när det nu var muren blev klar. Det verkade vara ett mysigt ställe 
att vara på. Jag skulle kunna bo där, tänkte jag.
  Vi kom fram till vår station, klev av och fick gå i en lång gång. Det var 
en väldig massa folk i en lång kö som gick långsamt. Vi började ana 
oråd. Mycket riktigt behövde man ett speciellt visum för att få komma 
in. 
  ”Men svenska ambassaden ligger ju här, vi måste dit”, försökte jag.
  Det struntade de i. När jag tänker på det är det konstigt, alla ville ju till 
väst. På västsidan låg hur som helst svenska konsulatet och dit begav vi 
oss. Efter en lång väntetid försökte jag förklara läget. Jag drog någon 
vals om att vi blivit  rånade. Efter många om och men fick vi biljetter 
upp till Helsingborg, sen fick vi klara oss själva.
  Vi hade då lite pengar över till mat och sprit, det var ändå inte 
tillräckligt för att ta oss till Stockholm. I kupén satt vi länge och väntade 
på att få åka. Vi kände oss lite uppspelta trots att det varit så misslyckat. 
Kanske hade något att göra med att vi hade proviant. 
  Tåget åkte till slut en liten bit, förbi ingenmanszonen med sina 
beväpnade vakter bakom taggtråd och sen stannade vi någonstans. 
Uniformerade vakter gick omkring i evigheter och tittade under tåget, i 
tåget och ovanpå för att se att inga östvarelser smet över till väst. Det 
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var ett evigt kontrollerande av passen. Jag måste säga att det var ett 
idiotiskt system. 

Kommunism kanske inte är det sämsta systemet i grunden om man 
jämför med dagens tok-kapitalism men just  det här med att inte låta folk 
åka vart de vill, det är fel. 
  Folk har gjort dåliga saker i alla möjliga ideologiers namn men att bara 
gnälla på kommunismen är ju lika dumt som att se på reklam-tv varje 
dag. Jag börjar förresten tvivla starkt på demokratier när man ser vad 
folk röstar fram. En schyst diktatur tror jag är enda lösningen. En som 
styr med järnhand men rättvist och sunt och förnuftigt. Va fan, jag 
börjar låta som en galen fanatiker.
  Till sist åkte vi iväg, vi skulle över Danmark den här gången. Någon 
gång på morgonen stannade tåget igen. Det hölls på och kopplades med 
vagnar men vi orkade inte bry oss, vi var trötta. När vi kom till 
Köpenhamn var det stopp. Det tåget vi skulle med var det som 
kopplades bort. Ibland undrar jag hur det kunde hända så mycket skit 
när man var ung.
  Vi hade inte pengar till två biljetter till Helsingborg men vi beslöt oss 
för att planka på det tåget, det var ju bara ett lokaltåg. Det gick däremot 
inte så bra. Vi gömde oss inne på muggen men en nitisk konduktör kom 
och bankade på dörren tills vi var tvungna att öppna. Vi hade av någon 
anledning stannat mitt ute i skogen. Konduktören ville se våra biljetter. 
Vi sa som det var.
  ”Jaha, då väntar ni här”, sa han på sin obegripliga grötdanska men så 
mycket begrep vi att han sa att han skulle gå och ringa polisen.
  Han gick iväg till någon telefon i någon förarhytt och vi stod där.
  ”Jag orkar inte mer”, sa jag.
Jag kände på dörrarna, de var öppna.
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  ”Vi sticker”, sa jag.
Vi hoppade ut, nerför en liten slänt, klev över ett  stängsel och fortsatte 
in i skogen. Det kändes som att  vara med i en film. Bara det att det inte 
fanns någon riktig handling och inget slut.
  Vi började gå längs en lång väg när vi kom ut ur skogen, längs en 
massa villor. Johnny drack likör för sockerhaltens skull, jag drack av 
ingen orsak alls. Efter ett tag öppnade jag min lilla väska, den här 
gången hade vi packat mycket lätt, och tog ut alla mina textblad. Jag 
hade skrivit  någon slags halvroman och slängde ut alla papperna som 
flög iväg med vindens hjälp. Sen satte jag mig ner på väskan och bara 
tittade mig omkring. 
  Vi fortsatte att  gå. Efter ett tag började Johnny  få sockerfall. Han blev 
tvungen att ringa på en villadörr.
  ”Ursäkta mig, jag är diabetiker och vi är ute och går, helt vilse faktiskt, 
skulle jag kunna få lite socker?”

Till slut hittade vi en tågstation. Vi tog chansen och plankade igen, det 
var bara tre stationer till Helsingör. Vi hade gått en bra bit. Vi kom fram, 
till båten hade vi pengar så det räckte. I Helsingborg gick vi till 
socialen. Där ville man inte ge oss några pengar eller biljetter. Vi fick ett 
smörgåspaket eftersom Johnny var diabetiker. 
  Vi ställde oss och liftade nere i hamnen. Men synen av två halvtrasiga 
killar i tjugoårsåldern var ingenting för långtradarchaufförerna. Vi stod 
där i säkert  en timme, sen gick vi till tågstationen. Där försökte jag 
återigen förklara vår komplicerade situation. Först gick det inte alls men 
efter att vi båda ringt hem utan att få tag i någon gick de med på att ge 
oss biljetter på räkning, att betala inom 21 dagar.
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Så kom vi åter hem. 
  Det  första som hände var att jag gick och la mig hemma hos Johnny. 
Johnny gick hem till sin mamma. Jag hade inte somnat förrän det ringde 
på dörren. Jag öppnade inte. Då ropade det i hålet i dörren (brevlådan 
var borta).
  ”Hallå där inne! Vi hör att ni är där! Det är polisen. Öppna nu!”
  Jag öppnade. De sökte Johnny. Han hade åkt fast för att ha snattat  en 
ost eller något lika löjligt. Han hade struntat i att  betala böterna och inte 
hört av sig alls. Så nu ville de ha tag i honom. Jag sa åt dem att han var 
hos sin mamma. Sedan hörde jag av Johnny att han inte heller hade 
öppnat.

När vi varit hemma ett par dagar kom Peter förbi och undrade vad vi 
höll på med. Det undrade vi också. Vi avslutade våra inspelningar men 
det blev ingen skiva. Men vi spelade mer och mer. Vi blev lite kända 
som ett av de mer alternativa partybanden. Hur man nu kan vara det. 
Men det var vad vi var då. Ett partyband.
  Paradoxalt, med tanke på att privat var vi väldigt deppiga. Johnny var 
mest hemma, låg och dog med fördragna persienner, slängde ut 
skivspelaren på gården när han lyssnade på just ”She´s lost control”.
  Lägenheten började se för jävlig ut. Vi hade länge haft en disk 
liggande som började mögla och det hade blivit stopp i avloppet, en 
svart sörja räckte ända upp till kanten. I skafferiet stod en gammal 
potatispåse som ingen vågade öppna. Det surrade runt flugor överallt. 
Kylskåpet var fullt med mögel. På toaletten stank det, bland annat av 
Johnnys sockerhöga urin. I vardagsrummet som var ganska spartanskt 
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möblerat, en tältsäng och ett stort  klädskåp, var det  märken och repor i 
golvet och väggarna var fulla med klotter och märken efter kniv. Johnny 
brukade roa sig med att kasta kniv mot väggen. Dessutom, en natt kom 
han och Peter hem och de hade slagits innan, på skoj tror jag men 
Johnny blödde ifrån munnen och han spottade blod på väggarna och 
ritade roliga gubbar med blodet.
Det var så vi hade det.

Men vi hade ett kreativt och konstnärligt liv samtidigt. Många underliga 
spelningar. En gång hade vi fyra, Peter, Harris, Johnny  och jag lindat in 
oss i folie och slog stora tunga järnrör mot varandra på någon hipp 
klubb i någon tjusig våning på Östermalm. Ett så kallat performance. 
  En sak jag måste säga om dessa konstnärer och utställningar är att  jag 
inte förstår mig på många av dem. De är ett underligt  släkte liksom 
skådespelare. Teater är en annan sak jag inte gillar alls, det har inte varit 
i närheten av att vara bra någon gång jag sett en föreställning. 

En kväll satt jag ensam hemma och lade upp amfetamin i små 
plastpåsar. Vi hade tagit  hand om ett relativt stort parti för 
vidareförsäljning. Naturligtvis tog jag en hel del själv. Jag drack sprit 
och lyssnade på musik och den lät bara bättre i mina öron. Jag var ut 
sent på natten, tidigt på morgonen rättare sagt, träffade ett fyllo i en park 
som hade en gitarr. Vi gick till bolaget när de öppnade och drack vin 
och spelade gitarr i en annan park. Till sist somnade han på bänken. Jag 
tog hans gitarr och satt mig i tunnelbanan och spelade, jag kunde några 
Beatleslåtar. Jag började få in hyfsat med pengar när två poliser kom 
med fyllot i släptåg som ville ha sin gitarr tillbaka. De visade ut oss. 
Berusade personer ägde icke tillträde. 
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  Det hela slutade med att Johnny och jag tog det mesta av speedet 
själva och det lilla vi sålde, de pengarna drack vi upp. 

Vi blev tvungna att  se oss om efter ett  jobb. Peter hade börjat gå hos en 
sånglärarinna som hade en liten dotter på fyra-fem år som han brukade 
ta hand om. Men han kunde inte fortsätta och då fick han den lysande 
idén att jag och Johnny skulle ta över. Det  var ju inte mycket pengar i 
det heller förstås.
  Theresa hette flickebarnet och vi hämtade henne på Slussen vid halv 
elva på förmiddagarna, bara det var svårt  att klara av. Vi hade börjat 
dricka mer regelbundet, två flaskor vin om dagen var minimum, fem-
sex dagar i veckan. Ibland tog vi Theresa till Kulturhuset, där man 
kunde lämna in barn i något sagohörn fast det var meningen att man 
skulle finnas där till hands. Det brukade vi strunta i och gå och sätta oss 
i en port någonstans och dricka vårt vin. Det brukade väldigt ofta vara 
Val de Loire. Johnny hade en attachéportfölj som såg väldigt 
affärsmässig ut och i den rymdes det fyra helor. Ibland gick vi kanske 
till en lekpark, ibland gick vi bara hem till oss. Det hände att folk vi 
kände såg oss, där vi två gick och pratade. Tio-tjugo meter efter oss 
kom Theresa gående, i sin egen värld. Men vi var ju inte elaka. Det 
finns säkert många föräldrar som är värre än vi var.
  Överhuvudtaget började vi gå runt och sitta i portar och dricka, även 
på kvällarna, kanske hade något att göra med att det började bli 
obeboeligt hemma på Erstagatan. Vi satt även på tak och klättrade upp i 
lyftkranar, allt för effekten. Ibland satt vi i soprummet hemma och 
drack, det var renare i soprummet än i lägenheten. 
  En dag när vi kom hem fick vi inte upp dörren, vi kikade in genom 
hålet i dörren och såg att  någon spänt en lina från dörrhandtaget till 
hatthyllan. Vi ropade men fick inget svar. Jag drog och drog i handtaget 
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och till slut åkte hatthyllan ner med ett brak. Vi klev in och fick syn på 
en vettskrämd knarkare i vardagsrummet. Ingen sa något, han backade 
långsamt ut ur lägenheten och vi stängde dörren. 

Jag hade ju fortfarande mina tics och tvångsbesvär. De blev i och för sig 
lindrigare med spriten, men när jag fick kraftiga bakfyllor blev de värre. 
Det vill säga när den första dåsigheten lagt sig, när koman gått ur 
kroppen. Sedan var det nerverna utanpå. Jag hade även tvångstankar när 
jag var berusad. Ute på ställen kunde jag gå på toaletten och bli kvar där 
i en halvtimme-timme bara för att jag var tvungen att tänka på saker vi 
pratat om innan, för att inte glömma något, vilket inte var det lättaste på 
fyllan.
  Jag brukade åka ut till min mor och sova och äta lite mellan varven. 
Efter en period på två veckor åkte jag ut och hade fruktansvärda nätter, 
mardrömmar, vaknade i skräck och försökte att inte somna om men det 
gick inte att stå emot, ner igen i mardrömslandet, vakna och somna om, 
inte veta vad som var dröm eller verklighet till slut. Man drömde att 
man låg i sin soffa där man befann sig på riktigt och så kom det in 
någon, mamma kanske och hon förvandlades till ett monster och jag 
sjönk ner i ett bottenlöst svart hål och skrek på hjälp. Skrek på mamma.
  Hallucinationer nästan, hörselhallucinationer hade jag, hörde konstiga 
ljud som inte fanns. Svetten forsade. Efter en två-tre dagars 
rehabilitering började man om igen. Man kan fråga sig varför men det 
är mycket man kan fråga sig.
  Jag brukade passa på att  ta ett bad när jag var därute, två gånger i 
månaden. Johnny var ännu värre, en gång i månaden kanske.
  Ofta satt jag på tunnelbanan och undrade varför det var så dystert 
allting. Å andra sidan hade vi ju spelningar och fester där det kanske 
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gavs tillfälle till någon slags kortvarig lycka. Jag brukade ofta säga till 
folk på fyllan att jag trodde mig veta hur man skulle få ett lyckligt liv. 
”Meningen med livet  är att må bra”, sa jag, ”så bra som möjligt. Tyvärr 
är jag väldigt dålig på det.”
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Ni vet, jag har alltid haft  en motvilja till fysiskt våld, inte så mycket för 
våldet i sig men att det är en sådan aktiv handling, jag förstår inte var 
man kan få den energin till att göra något så meningslöst och dumt.
  Två gånger på kort tid råkade jag utför våldsamheter. En gång 
tillsammans med Johnny i Humlegården, vi satt och drack vin helt 
stillsamt på en bänk när ett gäng ungdomar rusade fram. Jag fick en 
spark i huvudet bland annat, som gjorde att jag fick åka och sy. Johnny 
fick vår vinflaska kastad emot sig med våldsam kraft, den missade hans 
huvud med bara någon centimeter. Andra gången var jag ensam på väg 
hem till Johnny och fick en kniv mot halsen, sedan läppen spräckt. Jag 
fick sy den gången också. Båda gångerna var det vanliga svenska 
ungdomsgäng. Båda gångerna höll jag mig helt passiv. Konstigt nog 
kände jag mig aldrig särskilt rädd. 
  När vi skulle hämta Theresa nästa dag blev hon rädd och ville inte gå 
fram till mig. Jag hade ett stort  bandage runt huvudet där blodet hade 
trängt fram plus allehanda sår och märken i ansiktet. Vi brukade gå till 
en nattklubb som hette Ritz och där fick jag inte komma in på grund av 
bandaget och att mina enda byxor jag ägde var nerblodade. Folk trodde 
att det var en gimmick.
  Den där trappan ner till Ritz, jag minns mången kväll där. Oro över om 
man skulle komma in eller inte, man försökte verka så nykter som 
möjligt. 
  Man drack vin om man hade pengar, annars tog man slattar. Eller så 
tog man någons ölglas när vederbörande var uppe på dansgolvet. Jag 
stal även pengar då och då. 
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  En gång hade någon släppt en rökbomb inne på stället, alla fick ta sig 
ut bakvägen. Där stod vi utanför Kvarnen och drack våra medhavda 
drinkar medan röken la sig. Efter ett tag, när jag inte blev insläppt, gick 
jag bara runt kvarteret och in köksvägen, tog hissen ner. Till sist  blev 
jag ändå upptäckt och blev portad.
  Förutom sådana saker som kanske är självklara att man blir portad för 
har jag aldrig gillat dörrvakter i det här landet. Det  är som att man aldrig 
ska få ha kul. Många gånger har jag faktiskt inte varit  för full och även 
om jag varit det skulle jag inte ställa till med något. Jag har aldrig blivit 
nekad att gå in på ett ställe utomlands. Vilket säger en del om den 
svenska mentaliteten.
  Det var någon gång under den här tiden som jag upptäckte Bukowski. 
Han passade väldigt bra in i tiden och i våra liv. Han hade ett  så 
självklart språk. Jag började med ”Kvinnor” eftersom Harris hade haft 
med sig den en gång. Det är inte alls hans bästa bok, men det var den 
jag började med. Jag gick till biblioteket och stal varenda bok av 
Bukowski jag kom över eftersom jag ville ha böckerna och inte hade 
råd att köpa dem. 
  Det var något så roligt mitt i allt elände. Naturligtvis kände jag en liten 
charm i det  här med att vara alkoholist, något jag för länge sen slutat 
med.

En dag vaknade jag vid tolvtiden av att solen försökte ta sig in genom 
de smutsiga fönstren. Jag satte ner fötterna på golvet och upptäckte en 
hyfsat stor spindel som försökte ta sig uppför benen på tältsängen. En 
annan stor spindel kröp fram över golvet. Att ha insektsfobi och 
tvångsproblem i Johnnys lägenhet var inte det lättaste. Jag gick ut på 
toaletten, pissade, det  stank av Johnnys sockerhöga urin och allmänt 
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förfall. Johnny var inte hemma, det var numera bara vi två som bodde 
där. De andra hade hittat bättre ställen, tjejer de lurade. 
Jag struntade i att öppna kylskåpet eftersom jag visste att det bara 
innehöll mögel, satte på mina paltor och begav mig ut. Tryckte upp 
hissen som kom knarrande. Såg mig i hiss spegeln, såg väl ut som 
vanligt. Håret var lite bångstyrigt och ovårdat, skäggstubben började bli 
för lång. Jag hade ingen sådan där cool skäggstubb. 
  Hissen kom ner till bottenvåningen och jag gick ur. In på affären på 
hörnet, köpte ett bröd och något att dricka, stal en mjukost. Gick ut, åt 
min frugala frukost i den lilla miniparken vid Åsögatan. Sedan tog jag 
bussen in till ett  av mina antikvariat. Jag gick in, låtsades titta på böcker 
och stal några dyrgripar, Strindberg och liknande. Gick sen till ett annat 
antikvariat och sålde dem. Jag hade ett utarbetat system, gick aldrig och 
sålde och stal på samma ställe. Strindberg räddade livet på mig många 
gånger på den här tiden. Theresa hade vi slutat  med, hennes mamma 
hade inte råd att ha oss fast vi fick en usel lön. 
  Jag gick till bolaget och handlade mina flaskor. Åkte hem igen, nu var 
Johnny där. 
  ”Hej”, sa jag, ”var har du varit?”
  Han hade varit på fest, varit vaken ända till nu. Han hade fått tag på ett 
par syror, LSD.
  Vi tittade på dem.
  ”Ska vi ta dem nu?” undrade jag.
  ”Ja, varför inte”, tyckte Johnny.

Jag hade alldeles nyligen varit ute på mönstring ute i Ulriksdal, Solna. 
Jag hade blivit tvungen att gå på en rättegång efter att jag kört rakt in i 
en bil, dåliga bromsar på cykeln. När det var avklarat  meddelade man 
mig att  jag skulle bli tvungen att gå på mönstringen annars skulle 
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polisen hämta mig. Jag hade lyckats hålla mig undan i två år, skrev att 
jag hade schizofrena föräldrar på inkallelsepappren.
  När jag väl kom dit fick jag sitta i ett  rum fullt med andra killar som 
skulle göra sin militärtjänst. Det var en ganska hemsk stund. Men jag 
fick komma in till psykologen direkt eftersom jag förhalat  hela 
processen, jag antar att de var inbegripna med att jag inte var särskilt 
vapenför.
  ”Dricker du mycket?” frågade psykologen.
  Jag kände att  jag var tvungen att  inte ta i för mycket, säga sanningen 
alltså.
  ”En fyra-fem dagar i veckan blir det väl. Men jag brukar sällan bli så 
värst full.”
  ”Har du provat narkotika?”
  ”Ja men självklart, vem har väl inte det? Går det bra att röka här?” 
frågade jag.
  Det var OK. Hon ställde fram ett askfat. 
  ”Jag antar att du inte vill göra din militärtjänst”, fortsatte hon, ”är det 
på politiska grunder eller av moraliska skäl?”
  ”Ja, jag antar att jag har några sådana”, sa jag, ”men främst är det väl 
egentligen bara så att jag inte känner att jag inte skulle stå ut med att gå 
upp tidigt på morgonen och bo med en massa främmande killar, ha 
uniform på sig och göra en massa idiotiska övningar.”
  Hon frågade lite till, vi kom rätt bra överens där ändå, jag fick min 
frisedel och dessutom femtio spänn som jag inkasserade hos en gammal 
grå gubbe. Dem gick jag genast och köpte vin för. 

Hur som helst, området där omkring var vad vi brukade kalla spejsat, 
det fanns en massa åsar, grushögar, halvtrassliga snår och buskar. Så dit 
åkte Johnny och jag när vi tagit våra syror. 
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  Det hände ingenting först. Vi började gå in mot stan igen, över Haga 
Kyrkogård och där började det spöka. Vi tog oss ut  därifrån och stod 
plötsligt vid Norrtull. Där fick jag syn på en GB glassgubbe som jag 
bara måste ha med mig. Jag släpade med mig den flera kvarter sen var 
jag tvungen att ställa ifrån mig den. Den var för tung. Vi stod och tittade 
oss omkring och förstod inte alls var vi var.
  Efter ett tag hittade vi Birger Jarlsgatan och plötsligt kände jag att jag 
sket på mig. Jag kunde känna hur det rann längs benet på mig. Vi gick 
in på en porrbiograf som låg i närheten och jag gick in på toaletten. 
Ständigt kändes det som att någon följde efter mig. Men jag hade inte 
skitit på mig. Det var en hallis. 
  Vi gick ut igen. Nu kändes det som att skiten rann längs benet på mig 
igen, men nu gick jag inte på det.
  Vi gick vidare. Vi gick och vi gick. När vi kom till Katarinavägen 
kunde vi inte avgöra om Gröna Lund var öppet eller inte. Ena minuten 
blinkade det och lyste, andra minuten var det  mörkt. Vi mötte Peter och 
hans tjej på vägen, vi kunde inte stanna kvar och prata, de såg ut  som ett 
monster och en häxa. Vi gick förbi en sådan där gul låda som stod här 
och där som man skulle lägga gamla avvarade kläder i, till tredje 
världen.
  Jag öppnade luckan för att se om det fanns några kläder att ta och 
studsade bakåt flera meter och gav till ett högt skrik, folk vände sig om 
och tittade. I lådan låg en massa barnkranier med lite kött  kvar på och 
det sprang råttor och gnagde i sig vad som var kvar. 
Ett undermedvetet budskap från tredje världen.
  Vi fortsatte hemåt, jag var modfälld. Jag vågade inte sticka handen i 
fickan för att ta upp dörrnyckeln, det fick Johnny göra. När vi kom in 
satte vi oss och drack lite vin, satte på lite blues, det kändes som det 
tryggaste man kunde lyssna på. 
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  Men ur sprickor i väggen ville spindlar, ormar och råttor komma ut, 
jag var tvungen att fixera blicken på något annat  men inte för länge. 
Johnny såg ut som en gris.
  Vi satt uppe till gryningen, ett blekt morgonljus sökte sig in och jag 
vågade lägga mig ner. Det smakade metall i munnen. Det kändes som 
slutet, som döden.
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På Skogskyrkogården finns en avdelning för små barn som har dött. Inte 
mer än ett eller två år gamla.
  Det är nallar och gosedjur och ljus och teckningar. Jag var där för ett 
tag sen och letade efter min mormors grav och hittade den till slut. Jag 
stal några blommor från en annan grav och satte dem på hennes. Kände 
mig som Stoffe i ”Ett anständigt liv”.
  Kom att tänka på vad meningslöst  allt är igen. Om man nu får leva så 
borde man väl uträtta något meningsfullt? Vad är meningsfullt? Jag 
försöker väl här och nu, men om det har någon mening vet jag inte.

Hur som helst, för att  återgå till mitt obetydliga liv så gjorde Zoo en och 
två skivor. Ingen av dem sålde något men de blev något slags kultskivor 
i vissa kretsar. Den första skivan hette ”Do it” och var försedd med 
samma omslag som tablettasken Zoo. På det viset fick vi lite pengar av 
tablettföretaget och en herrans massa tablettaskar. Men jag tyckte det 
var lite väl att det skulle stå ”Tuttifrutti med gelésmak” på omslaget. 
Där kan man säga att vi sålde oss. Den andra skivan hette ”33 kulor i 
bröstet” och spelades in på Gotland. Vi var ute på landet någonstans och 
det var vinter. Olle Ljungström var då med i vårt band. Men han var då 
gravt alkoholiserad och kunde inte ta en ton, eller spela gitarr. Jag kunde 
däremot spela men var också alkoholiserad. Jag minns att Olle sa:
  ”Fan, måste du också vara alkoholist”!
Han ville ha allt vinet själv.
  
Vi åkte hem igen strax innan jul och vi firade någon slags fest hemma 
hos några kompisar och sen begav vi oss till Danne Sundquists pappa 
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som fyllde 50 eller 60. Det var ute i någon söderförort. Efter ett tag 
började jag rota i någons handväska efter pengar men hittade bara en 
massa smink. Då kommer födelsedagsbarnet in och får se mig rota i 
hans frus väska. Han blev naturligtvis asförbannad och sa åt mig att gå.
  ”Men jag har ju den här ölen kvar”, sa jag idiotiskt. Jag var väldigt 
full. 
  Han tog ölburken och kramade ihop den till en boll. Sedan gick jag. 
När jag skulle ner till tunnelbanan slant jag och klacken på mina gamla 
lågskor gick av. Jag haltade vidare. Åkte ut  till min mor som nu bodde i 
Norsborg. När jag kom ut till Fittja satte sig ett finskt fyllo mittemot 
mig. Han frågade om jag hade några pengar. 
  ”Nej”, sa jag och kände efter i fickan, fick fram mitt busskort och en 
julklapp jag stulit och slagit in åt min mor. Han tog båda.
  ”Nej, får jag tillbaka dem där”, sa jag.
Han nekade och såg stor och stark ut så det var inget att göra.
  Åh, jag minns alla de gångerna man somnade på tunnelbanan eller 
nattbussen på väg ut till Norsborg med alla dessa fulla vilsna ungdomar, 
man vaknade upp försent på nattbussen och var tvungen att åka ett helt 
varv till. Ibland åkte jag till och med två hela varv och vaknade i stan på 
morgonen. Då kändes det meningslöst  att åka ut och lägga sig hos 
mamma. 
  Vilka vissna tider det var.
  
Det blev 1986 och jag lyckades skaffa mig ett städjobb. Jag var nykter i 
nästan en månad. Det var ett riktigt trist jobb. Städa på en vårdcentral, 
jag hade ingen städvana men det var lätt att få jobb.

Johnny blev tvungen att flytta, han hann precis byta lägenheten innan 
han blev vräkt. Vi hade fått många klagomål och Johnny lyckades aldrig 
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betala in hyran i tid trots att han fick socialbidrag. Lägenheten såg ju ut 
som om djävulen hade bott där så det blev till att ha grovstädning. Det 
var ett helvetiskt jobb, golven måste ju förstås slipas och det måste 
tapetseras om. Johnnys mamma hade ett finger med i spelet. Men vi 
lyckades få lägenheten fin och sedan tog det två månader innan Johnny 
kunde byta. Under den tiden fick vi under inga omständigheter vara där. 
  Vi var där ändå, i smyg, drack vin och sov på våra rockar på det fina 
nya golvet. 
  Johnny flyttade till Kammakargatan. Jag fick inte bo där. Ingen annan 
skulle bo där, men det dröjde inte länge förrän jag ändå hade en liten 
madrass och ett slitet vaddtäcke i ett hörn på golvet. 
  Efter att ha jobbat i en tre-fyra veckor fick jag pengar av socialen en 
gång tills lönen kom. Jag slutade direkt efter att jag hämtat ut pengarna. 
Åkte in till stan, gick på systembolaget  och gick upp till Johnny. Vi 
klämde några vinare och gav oss ut i natten tillsammans med Peter, gick 
på några krogar, gick genom tunneln mellan Mariatorget och Gamla 
Stan utan att bli ertappade. 
  Dagen därpå var jag uppe tidigt, fortsatte dricka, gick omkring själv, in 
på en porrbiograf för att värma mig, somnade. 
  Vaknade till ljudet av stönande människor. Det var kul att leka 
Bukowski. Det var vad jag gjorde lite grann samtidigt som det var på 
riktigt. 
  På kvällen lyckades jag bli avvisad från tre krogar i rad. Jag gick ner i 
tunnelbanan och stötte på en tjej jag kände igen från Kärsbyskolan. 
Lyckades åka med henne hem till Svedmyra.
  Somnade ganska omgående. Vaknade nästa morgon till ett omkullvält 
askfat och en tom whiskyflaska och mådde förträffligt. Berättade mitt 
livs historia för henne. Det tror jag hon tyckte var ganska kul. Sedan 
försökte jag ha sex med henne men det gick inte. Hon skulle jobba. Vi 
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åkte iväg till Älvsjö. Där såg allt för tråkigt ut. Det var som att komma 
tillbaka till ett evigt återkommande helvete. Människor skulle till sina 
jobb, dagen var grå. Hon stack iväg till sitt  jobb, jag åkte in till stan. 
Började prata med några tjejer på pendeltåget, jag var i bra form. Gick 
på bolaget igen och upp till Johnny. Han satt och gjorde klart några 
låtar. Vi skulle spela in i helgen, i en studio i Aspudden. Till och med 
Johnny tyckte att jag drack lite väl hårt. Jag drack whisky, på 
förmiddagen. 
  Somnade väl in en stund på eftermiddagen, vaknade igen på kvällen 
och fortsatte dricka. Ringde till den där tjejen i Svedmyra, fick inget 
svar. Jag åkte ut dit ändå, slog sönder fönstret i porten och gick upp och 
ringde på hennes dörr, ropade i brevlådan. Inget svar. 
  Gick och la mig i trapphuset, försökte sova ett par timmar. På 
morgonen tog jag tunnelbanan med alla arbetarna in till stan. Nu mådde 
jag för djävligt. Åkte ut till min mor och sov ett par timmar. 
  På eftermiddagen ringde Johnny och sa att  vi måste repa inför 
morgondagen då vi skulle spela in. Jag tog mig in till stan, svettandes 
och skakandes.
  Lyckades faktiskt genomföra något slags repetition. Sedan åkte vi till 
systemet och hem till Johnny. Efter ett tag åkte vi till Kloster och 
försökte äta någonting. Jag fick i mig maten efter en timme och fyra 
fem öl och en massa svett. Magen var helt ovillig. Sen kändes det lite 
bättre så vi åkte till Bistro Boheme och satt där tills de stängde. Drack 
vin. Sedan gick vi de få kvarteren hem till Johnnys nya lägenhet. 
  Väl där satte vi på radion och drack mer vin. Johnny gjorde lite 
spaghetti. Det var en väldigt bra sorglig musik på radion, det var 
ovanligt. Jag tror det var P3 nämligen. Musiken tystnade och någon 
började prata. Jag kom in i rummet. Johnny rörde om i spaghettin…
  ”Olof Palme är död”… hörde jag radion säga.
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  ”Fan”, sa jag till Johnny, ”Palme är död!”
  ”Va?” sa Johnny.

Musiken började spela igen. Johnny tyckte det var den bästa musiken 
han hört på radio någonsin. Meddelandet kom tillbaka. Olof Palme hade 
blivit mördad, bara ett  par kvarter från där vi suttit, vid halv tolvtiden på 
kvällen.
  ”Jamen, jävlar”, sa jag.
  Vi blev både upprymda och ledsna. Det var lite otroligt att  något 
sådant kunde hända i vårt fina land. Vi satt uppe länge och drack vin 
och lyssnade på musiken och meddelandet om och om igen.
  Dagen därpå ringde jag min mor för att be henne om ett busskort. 
Pengarna hade redan tagit slut. Det är inte klokt när man tänker på det, 
på åttiotalet skulle ju alla haft det så bra. Jag har aldrig haft det så 
dåligt. Jag fick inga lån eftersom jag inte hade någon stadig inkomst och 
dessutom hade skulder.
  Min mor och jag började naturligtvis prata om Palme. Jag berättade att 
Johnny och jag suttit på en krog två kvarter ifrån mordplatsen.
  ”Mats”, sa min mor, ”det var väl inte du som gjorde det?”
  Det var så höga tankar hon hade om mig. 

Senare fick jag höra av min syster att  vår far hade skjutsat henne till 
stan samma morgon och han hade sagt:
  ”Har du hört vad som har hänt?”
  ”Nej, vadå?” hade min syster sagt.
  ”De har mördat Palme”.
Min syster trodde först  inte på honom men när hon fick se alla 
löpsedlarna insåg hon att  det var sant. Det verkade dock som om att min 
far var väldigt nöjd med vad som hänt. Han hade ett  välbetalt  jobb och 
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gillade väl inte de höga skatterna skulle jag tro. Det är ändå mystiskt att 
det så gott som bara är vänsterpolitiker som mördas. 
  Vi åkte ut  mot Aspudden, kånkandes på gitarrer och utrustning och en 
helvetes massa vinpåsar. Vid Hötorgets tunnelbanenedgång var det en 
jättefolksamling, folk hade lagt ett berg av blommor på mordplatsen. Vi 
försökte tränga oss förbi och ner i tunnelbanan. Vi hamnade mittemot 
Anna Lindh på tåget som då var ordförande i SSU. Hon såg förstås 
väldigt sorgsen ut. Kan faktiskt inte avgöra om hon såg ännu sorgsnare 
ut vid åsynen av oss två. 
  Tänk att hon skulle gå samma öde till mötes som Palme.

Överallt satt det löpsedlar med ”Palme Mördad”. De såg ut att  vara 
gjorda i all hast. Det såg ut  som ”Kriget kommer”. Det var en lite 
speciell stämning. 
  Vi lyckades kanske spela in lite i alla fall. På kvällen gick vi till en 
pizzeria för att se om de överhuvudtaget tänkte visa vår video, vi skulle 
vara med i ett pop-program. Inga program visades förutom nyheterna. 
Det skulle inte bli någon video alls. Antar att  ”33 kulor i bröstet” inte 
var en så lyckad titel vid tillfället. Tala om timing.

På måndagen åkte jag ut till Lidingö, till vårdcentralen där jag jobbat 
för att lämna tillbaka min nyckel. Jag hade fått sparken. 
  Jag hade inget busskort. Jag hade ett gammalt och jag lyckades ta mig 
ut och lämna tillbaka nyckeln utan att någon såg mig. När jag skulle 
tillbaka gick det  dock inte. Busschauffören tog mitt kort. Jag stod och 
skrek åt henne och alla passagerarna i bussen, jag tyckte allt  var så 
snett. 
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  Jag fick gå över Lidingöbron i snålblåsten och iskylan. Det hade varit 
köldrekord, –30 grader som värst. Det var inte ett  klimat att gå omkring 
i när man var klädd som jag. Det gick att vara ute i max fem minuter.
  Jag tog mig över bron, jag hade en sista halvflaska vin i innerfickan. 
Sen åkte jag ut till min mor och dog.
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Jag hade faktiskt  en rad olika jobb en tid efter det här. Inget varade 
någon längre tid. Men för att vara en ickearbetare hade jag en hel del 
jobb. Jag var städare på ett antal olika ställen, diskare, diskplockare, 
vaktmästare, lagerarbetare, snöskottare på Stadshuset med två helt 
alkoholiserade finnar. Jag var hissförare i Katarinahissen en hel sommar 
och drygade ut lönen genom att fiffla med biljettkassan. 
Prenumerationsregistrerare, vårdbiträde, parkarbetare. Flera av jobben 
fick jag sparken ifrån, några slutade jag självmant på. Inget av dem var 
något att ha.
  Ibland gick jag till en svartjobbsförmedling och fick jobb ett par dagar 
som flyttkarl eller brandsanerare. Det var hårda jobb. Bara hårda män 
som jobbade där. Jag passade inte riktigt in. 
Man gick dit  sex på morgonen, vanligtvis satt man till åtta innan man 
fick något jobb eller så fick man inget jobb alls. Föreståndaren, Johnny 
han också, en rundlagd man, satt på sitt kontor och ropade ut jobben:
  ”OK, nu behöver jag en vit man till ett jobb i Hammarby-hamnen!”
  Han var rasist också.

En morgon satt jag där och väntade till åtta utan att  få något jobb. De 
andra där var mest äldre gubbar, men det fanns en yngre kille förutom 
jag. Han talade om att han hade låst  in sig hemma i två veckor, bunkrat 
upp med mat och på så vis lyckats sluta dricka. Det var ju en hel del 
alkoholism bland arbetarna där. Till jul fick alla en flaska whisky. Jag 
tyckte det var en utmärkt plan han satt i verket, den unga killen men de 
andra gubbarna var emot det allihop.
  ”Va fan, du kan ju inte bara sluta jobba ju, du måste ju dra in pengar!”
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  Då sa den unga killen att om han gick ut genom dörren skulle han 
börja dricka igen. Dessutom gjorde han ju av med lönen på alkohol så 
det gick jämnt upp. Men det där köpte inte gubbarna, att  arbeta verkade 
heligt på något sätt, få sin lön och dessutom supa upp den. Jag behövde 
inte bestämma mig för att inte bli som dem.

Med musiken gick det  inte så bra. Vi spelade in ett helt album ute i 
Aspudden men lyckades inte få det utgivet. Vi var på ett par turnéer, 
men allt rann ut  i den berömda sanden. Jag vet faktiskt inte om det var 
jag som slutade först, alla bara la ner. 
  Tjejer var det väldigt dåligt med på den här tiden, jag tror att de första 
åtta åren efter Malena hade jag bara enstaka, väldigt korta, historier. 
Ingen av dem varade mer än ett par veckor. Som mest var jag nog utan i 
ett  och ett halvt-två år. Det var väl inte lätt när man var för blyg att stöta 
på någon när man var nykter. När man blev för full ville ingen ha en. 
  Vilka missmodiga tider det var ändå det här. Att vara ung, i sitt livs 
bästa dagar och ändå inte få till någonting. Det är i och för sig inte 
mycket bättre nu, men inte lika dåligt.
  Johnny och jag brukade sova mycket, ibland sov vi hela dagen, gick 
upp på kvällen och åt något och gick och la oss igen. 

Jag började trassla in mig allt  mer i spriten. På en spelning vi hade där 
vi spelade Elvis-covers hade jag bara en virvel och en cymbal. Bredvid 
mig på ett bord hade jag en flaska öl, ett glas whisky och en flaska vin. 
Efter spelningen lyssnade vi på någon tråkig tjej som läste poesi, det var 
på någon konstskola har jag för mig. Jag tyckte inte det var intressant, 
utan pratade på högljutt med någon. Peter blev arg och tyckte att jag 
skulle dämpa mig. Då slängde jag helt sonika min ölflaska hårt i pannan 
på honom. Jag tror inte han började blöda men han blev vansinnigt arg. 
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  ”Slå mig då, slå ihjäl mig om du vill”, sa jag.
  Men han tyglade sig. Varför jag bar mig åt som jag gjorde är svårt att 
säga. Jag antar att spriten gjorde hjärnan avtrubbad. 
  Vaknade lite senare i ett  rum med en stor spya bredvid mig och mina 
byxor var fullständigt  nerpissade. Någon som hade där att göra, med 
konstskolan alltså, kom in och blev arg. Hon gav mig en mopp. Jag fick 
torka upp. Jag var städare även på fritiden.
  
Vi åkte till London igen, båt från Göteborg. Den här gången blev inte 
lika minnesvärd. Allt är en stor sörja av läskiga baksmällor. Jag 
lyckades bli kvar i Göteborg på vägen hem. Kom inte hem förrän dagen 
därpå. Med tåg, lyckades återigen få en räkning på biljetten. Hade med 
mig en hel del sprit och när jag kom hem till Centralen stötte jag på ett 
gäng fyllon som satt på en bänk. Jag slog mig ner och delade med mig. 
Gick därifrån och glömde min väska som innehöll flera av Peters finaste 
skjortor. Vid spärrarna till tunnelbanan ramlade jag och slog bakhuvudet 
i golvet. Men jag reste bara på mig och fortsatte hemåt. På morgonen 
när jag vaknade var kudden full av blod. Men jag gick aldrig och sydde 
eller något. 
  En tid senare hade vi en spelning i Gustavsbergstrakten. Det var ute på 
en äng bland några höga klippor. Efter spelningen gick jag ut i skogen, 
fick en blackout ett tag, tappade greppet om tid och rum. När jag 
vaknade till var jag i ett radhusområde någonstans, ingen aning om var. 
Började gå längs en landsväg. Jag gick och gick, började bli väldigt 
trött.
Jag lägger mig och sover var som helst, tänkte jag.
  Då fick jag syn på några hus, såg ut som en bondgård, ett av husen var 
något slags konferenslokal visade det sig. Det verkade inte vara någon 
där. Jag slog sönder ett fönster, tog mig in och letade efter någonstans 
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att sova. Det fanns bara bord och stolar i alla rum. Så upptäckte jag två 
dyra flaskor vin, en liter whisky och en liter vodka. Jag blev snabbt 
piggare, såg mig om efter något att bära det  i, fann en större korg och 
stoppade ner allt  i den, hittade lite jordnötter och vatten också. Gick ut 
och fortsatte gå. Till sist kom jag ut till en motorväg och där gick bussar 
in till stan.
  
Nästa dag kom Johnny hem och såg flaskorna. Efter ett tag kom Peter 
och vi började dricka. När vi druckit ur vodkan och nästan hela 
whiskyn, tyckte Peter att  det kunde vara en rolig idé att slänga ut 
Johnnys keps på gatan. Vilket han gjorde. Johnny  blev arg, han gillade 
inte att vara utan huvudbonad, han hade fått stora läskiga eksem på 
huvudet av solen när han varit barhuvad. Han tog sitt trasiga 
kassettdäck, hivade ut det genom fönstret för att lätta på trycket. Sedan 
sprang han ner för att  hämta sin keps. Jag stod och tittade mig omkring, 
svajade lite, så fick jag syn på teven. Även den var trasig, jag tittade på 
den…
  ”Ja, gör det, gör det”, hejade Peter på. 
  Jag tog upp teven, den var rätt tung, släpade bort den till fönstret  och 
släppte ner den. Johnny bodde fyra trappor upp, jag lutade mig ut och 
såg teven flyga, liksom i slowmotion, landa på kabeln till gatlyktorna, 
studsa lite mjukt för att sedan åka i gatan med en hisklig smäll. 
  Den landade precis mittemellan en parkerad bil och en uppställd 
container. Tur och otur på samma gång. Det var inte förrän senare jag 
kom på att jag kunde dödat en människa. Johnny  kom upp och undrade 
vad som stod på. Han fattade ganska snart. Vi beslöt  oss för att ge oss 
av. Det fanns en flaska vin kvar och den stoppade jag i fickan. 
  När vi kom ner till bottenvåningen beslöt jag mig av någon 
outgrundlig anledning att gå ut på gården, medan de sprang ut på gatan. 
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Det var en idiotisk idé. Jag tappade vinaren så fort jag kom ut på 
gården. Den gick givetvis sönder. Jag gick ut igen, men nu var polisen 
redan på väg in genom porten. De försökte ta sig in. Jag flydde ut på 
gården igen och försökte klättra över en mur, men lyckades inte. Till 
slut kom poliserna ut till mig. De bad att få se lägenheten. Vi åkte upp, 
det såg inte så vackert ut. Jag erkände alltihop. De tyckte väl mest att 
jag var en sorglig figur. 
  När de hade gått gick jag ut. Där väntade Johnny och Peter, de hade 
sett poliserna komma precis när de kommit ut. Det konstigaste av allt 
ändå, tycker jag, är att vi alla lyckades komma in på Ritz efteråt.
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Johnny blev vräkt igen, efter bara ett och ett halvt år. På grund av allt 
stök och oljud. Självklart bidrog den utslängda teven. Värden var till 
och med någon slags frireligiös institution, så det gjorde väl inte saken 
bättre. 
  Vi flyttade hem till våra mammor. Jag tog ett jobb ett par månader och 
jobbade ihop lite pengar. Jag hade börjat umgås med min lillasyster lite 
grann. Hon hade börjat  umgås med punkare och jag köpte ut sprit till 
henne. 
  Vi åkte till London tillsammans och bodde hemma hos John. De hade 
fått  ett par grannar som de kände sen tidigare. Steve och Jen. De var ett 
par, men min syster lyckades charma Steve så att det blev slut mellan 
dem. Annika, min syster, blev kvar i London. De flyttade in i en squat. 
Jag åkte hem igen och tog ett nytt jobb, fast besluten att åka över och bo 
med dem till en början. Men de flyttade över till Sverige innan jag hann 
åka dit. Jag var besviken. 
  Vi började umgås, jag och Steve, han blev nästan en bättre vän än 
Johnny. Först bodde de tillfälligt i en studentkorridor, sen åkte Steve 
tillbaka för att förnya sitt uppehållstillstånd. Annika åkte dit ett tag 
också men jag hann aldrig åka över förrän de var tillbaka. Jag var 
hjärtligt trött på Sverige, och förstod inte vad de skulle här att göra. 
Men, det är klart, jobben fanns ju här. 
Steve var inbiten haschrökare, hade gått på heroin tidigare men slutat 
med det. Vi hängde ihop rätt mycket, drack och rökte och lyssnade på 
musik. 
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Jag började spela med ett  cowboyband, det låter otroligt men vi körde 
någon slags gammaldags country med lite nutida nerv. En del covers, 
men också egna låtar som vår sångare Lasse gjorde. De lät förvillande 
likt de gamla originalen. Han var en riktigt tråkig typ som aldrig kunde 
släppa loss, men jag och Johnny och Iggo var med. Plus en kille från 
Hudiksvall, Per, på fiol, dragspel och gitarr. Vi hade stående gig på en 
söderkrog, deras husband så att säga, en gång i veckan. Jag brukade se 
fram emot ölen och maten vi fick när vi spelade, så dåligt ställt var det.
  Vi hade en manager, Harry Byrne, en irländare som inte pratade 
svenska fast han varit i Sverige i nästan tio år. Vi gav ut en skiva, men 
någon jättesuccé var det ju inte. Men vi blev kända som söders 
cowboyhjältar. Jag började till och med gå omkring i cowboyhatt och 
boots och stringtie. Jag vet inte, jag måste ha varit förvirrad av allt 
drickande. 
  En natt var Johnny och jag ute med Peter och han tog med oss till sin 
bil han hade skaffat. Den stod parkerad på Långholmen. Johnny och jag 
ville övningsköra. Ingen av oss var i stånd att köra bil, vi hade druckit 
alldeles för mycket. Vi tänkte att om vi bara kör runt på parkeringen på 
Långholmen kan väl inget hända. Johnny fick börja. Jag satt i baksätet. 
Johnny försökte lägga i en växel, bilen tog ett ojämnt skutt. Sådär höll 
det på. Han körde några meter, sen stannade bilen. Runt, runt. Ibland 
höll han nästan på att köra in i ett träd.
  Vi såg någon gå förbi på parkeringen men tänkte inte mer på det.
  ”När är det min tur?” undrade jag.
  Då kom polisen. Peter blev av med körkortet, åtminstone tillfälligt. Jag 
klarade mig eftersom jag satt i baksätet. Johnny blev skyldig att infinna 
sig på en rättegång senare. Han försov sig till rättegången och skulle då 
hamna i fängelse en månad. Han lyckades dock klara sig ur den knipan 
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med hjälp av sina soc kontakter. Allt detta fanns att läsa i Nöjesguiden. 
Om cowboyhjältarna från söder.

En sak jag tycker mig behöva säga är att jag aldrig i mitt liv kört bil 
även om det var nära den gången. Det tycker jag på något sätt är något 
att  vara stolt över i dessa tider av koldioxidförgiftning och global 
uppvärmning. 

Gary Cooper Combo, som bandet hette, åkte på turné i Spanien. Det var 
Harry som fixat turnén tillsammans med en spansk kollega. Han 
förvarnade oss om att vi skulle bli tvungna att betala för bilen när vi 
kom hem.
  ”And I don´t wanna see any sour faces then”, sade han.
Vi brydde oss inte, såg det lite som en semester. Vi åkte iväg en 
eftermiddag i juli. Harrys flickvän körde den hyrda vanen. Vi hade 
packat in vår utrustning längst bak, sedan fanns det bara sittplatser. Vi 
åkte genom Sverige, kom fram till Tyskland på morgonen, där stannade 
vi vid en bensinmack. Jag köpte sprit, det fanns ju att tillgå. Man 
behövde lite sömnmedel. Genom det stolta Germania, på autobahn. På 
kvällen nådde vi Belgien och senare Frankrike. Vi stannade i någon 
gudsförgäten håla och åt middag. På natten kom vi till Paris. Det var 
magnifikt. Storslaget. Futurism blandat med anrikt. Inte alls som när 
Peter och jag gått hungriga. Vi ville så gärna stanna men det gick inte. 
Vi var tvungna att köra hela tiden, vi hade en spelning kvällen därpå. 
  Vi fortsatte nästa dag genom Frankrike, genom dalar och vinodlingar. 
Det började bli varmt. På kvällen var vi framme i San Sebastian, där vi 
skulle spela. Det verkade vara en trevlig stad, men vi var lite trötta. Vi 
lastade in våra grejer på spelstället. Inredningen gick bra ihop med 
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cowboytemat, sågspån på golvet, något de för övrigt hade på varenda 
bar vi var på. Alla fimpade på golvet.
  Vi tog igen oss en stund i baren. Sedan skulle vi raskt iväg och göra en 
radiointervju. Det kändes som att  vi kunde bli stora här. Naturligtvis 
hade vi glömt att ta med oss skivor att sälja. 
  Vi spelade förstås, som vanligt har jag inga bestående minnen av några 
spelningar. Vi fick hotellrum och åt  frukost  dagen efter ute på gatan. Det 
började bli väldigt varmt. 
  Vi åkte till nästa stad, som jag glömt namnet på. Där mötte vi vår 
spanske kollega till Harry. Han hade med sig två tjejer, den ena var hans 
och den andra bara hängde med. Påhänget hette Carmen och hon såg ut 
som Mick Jagger. De tre rökte otroligt mycket, även när de körde. 
Redan första dagen skulle de visa oss vägen till nästa ställe. De åkte 
otroligt mycket fel och vi kom sent till spelningen. Nästa dag köpte vi 
en karta och kom alltid långt före dem. I deras eget land.
  Vi spelade tre-fyra dagar i rad, och en sak måste jag säga. De var 
väldigt generösa med spriten på spelställena. Det var typ obegränsat. Vi 
satt vid bord och beställde in helrör med whisky, rena John Wayne 
maneren. En annan favorit var:
  “Una vodka y Baileys por favor”. Den hade vi lärt oss av Christer 
Pettersson. 
  Den femte dagen hade vi ledigt och då var jag redan helt förstörd. Vi 
bodde i en håla som en smutsig flod rann igenom. Natten innan hade vi 
kommit till hotellet sex på morgonen och trott att  det skulle vara helt 
dött. Men där var fullt  med folk som dansade på trottoaren. Spanjorer är 
ett  folk som inte går och lägger sig. Jag vaknade någon gång på 
eftermiddagen och gick ner till restaurangen och försökte få något att 
äta men språkförbistringen var stor. Jag tyckte inte att jag fick någon 
kontakt med kyparen när jag försökte beställa en kyckling på min 
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knackiga spanska. Så jag gick ut och försökte hitta ett annat ställe, men 
hela stan verkade stängd. När jag kom tillbaka stod en kall kyckling och 
en undrande kypare och väntade.
  De andra pojkarna och jag var ut lite grann på eftermiddagen och 
framåt kvällen var de sugna på mer fest. Allihop skulle åka till San 
Sebastian. Iggo och Per hade träffat två tjejer där. Men jag kände att det 
här var min chans att  vila upp mig så jag avstod. Gick runt lite själv på 
olika barer, hittade en kille som sålde hasch. Köpte en liten bit och 
begav mig till ett café som låg vid vårt hotell, alldeles intill den skitiga 
floden. Köpte en kopp te och smulade ner haschet, hade för mig att det 
var ett skönt rus, hade gjort det  ett par gånger förut. Drack upp teet och 
gick hem och la mig.
Efter ett par timmar började jag må fruktansvärt. Hjärtklappning, yrsel, 
jag var fruktansvärt törstig och hade förstås glömt att köpa vatten. Kröp 
ut på toaletten och fyllde ett glas med kranvattnet, som man inte skulle 
dricka. Jag drack det ändå. Jag blev ännu oroligare över att jag skulle få 
ont i magen av kranvattnet. Kröp tillbaka till min säng, la mig ner. Jag 
började frysa. Kallsvettas. Jag drog upp filten och lakanet. Tittade ut 
genom fönstret. Där ute lyste månen i mörkret. Det kändes som att jag 
skulle dö. Verkligen. Hade ingen att prata med. Jag låg vaken ända till 
tidigt på morgonen, då jag lyckades få en eller två timmars orolig sömn. 
  Sedan kom Carmen in. Hon undrade var de andra var. Vi var tvungna 
att åka. 
  ”De är i San Sebastian”, sa jag. ”Jag är sjuk, mår inte bra”.
  ”Vad är det för fel?” undrade hon.
  ”Just nu är det mest magen”, sa jag.
  ”Oh, är den öm?”, frågade hon och började försiktigt känna på den.
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  Hon fortsatte att känna på magen. Jag tror att hon försökte flirta med 
mig, hon ville ha sex med mig men det ville inte jag. Jag mådde 
jättedåligt. Dessutom såg hon ut som Mick Jagger. 
  Till slut lyckades jag få bort  henne, vi var ju tvungna att  gå in i de 
andra killarnas rum och packa ihop deras saker. De låg utslängda 
överallt och jag hade verkligen ingen lust att ta hand om det. Men det 
visade sig att någon hade pratat  med dem. De skulle komma direkt till 
den andra staden, som låg en bit bort, där vi hade våra instrument. 
  Vi kom dit, alldeles för tidigt, jag gick och la mig under ett träd i en 
park och försökte få i mig ett bröd och en yoghurt. Nåja, jag hade inte 
dött.
  Det tycktes som att vårt spanska ”crew” la beslag på pengarna 
eftersom det kom rätt mycket folk ibland fast biljettpriset var rätt  högt. 
Så mycket kunde det ju inte kosta att  ha oss boende på något hostel. 
Maten och spriten stod ju stället för, så vitt jag förstod. Säkert så delade 
Harry och spanjoren på pengarna som blev över. 
  Vi hade ytterligare några spelningar, vilka städer det var är omöjligt  att 
komma ihåg. Det var mest mindre städer. En kväll var jag återigen 
mycket dålig. Maten ville inte alls stanna i magen, den ville bara ut. För 
mycket gratissprit. Vi lyckades dock genomföra en lyckad spelning.

Nästa dag åkte vi till Orense som ligger långt inåt landet. Vi hade nästan 
en hel vecka ledigt innan ett par avslutande spelningar. Iggo och Per 
åkte till sina tjejer i San Sebastian. De var både systrar och 
hårfrisörskor.
  Vi åkte hela dagen genom klippiga berg och dalar. Jag satt hela dagen 
med armen utanför bilrutan, det svalkade ju så. På kvällen var hela 
armen röd som en kokt kräfta. Det gjorde jätteont. Lasse skrattade åt 
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mig. Varför hade han inte sagt något, om han nu tyckte att jag var så 
dum?
  Varför vi skulle just till Orense vet jag inte men där stannade vi i fem-
sex dagar. Det var det otroligt hett där. Minst 40 grader. Johnny och jag 
kröp längs husväggarna i jakt på skugga. Varje gång man var tvungen 
att passera en gata där solen lös sprang vi för att vara i solen så lite som 
möjligt. Vi bodde på ett  billigt hostal högst upp ut mot torget. Det var 
till att  ha fönstren öppna hela natten, ingen luftkonditionering. Det gick 
knappt att ha ett lakan på sig. 
  Nå, vi var väl ändå ute på lite ställen. Lasse kände några människor 
där, han hade bott i Spanien och var lite mer van vid hettan. Vi åt tapas, 
som jag inte uppskattade så där värst mycket. Drack öl ur små glas. Sen 
gick man vidare till nästa ställe.
  Vi fixade ett par spelningar på stadens rockklubb. Vi hade ett 
sidoprojekt, Concrete Helmets, som spelade riktig rock, lite Stooges 
influerat sådär. Nu var vi bara tre men vi körde två gitarrer och trummor 
bara. Första kvällen hade de satt på värmen istället  för 
luftkonditioneringen av misstag. Vi spelade i shorts och T-shirts som tur 
var.
  Det kom till och med en recension i lokalbladet.
  ”En örfil av ljud”, översatte Lasse.
Efter den andra spelningen blev jag lite intresserad av klubbägarens 
dotter. Vi sov över tillsammans i hennes rum, hon bodde i lokalen. På 
morgonen ville hon att jag skulle gå, jag var inte lika pigg på det. 
  ”Kom och lägg dig här”, sa jag.
  ”No, you have to leave. The box get´s very angry.”
  Hon sa så. The box.
  ”Äsch, kom hit”, sa jag.
  ”I promise, I will hit you”, sa hon.
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  Jag klev upp, men bara för att lägga mig utanför ingången till klubben. 
I porten. Jag väcktes av Johnny och Lasse som kom dit. Det var dags att 
åka. Vi hade fått en klo på bilen, den hade stått felparkerad så det var 
bara att gå till polishuset och betala böterna. De hade affischer på 
väggarna med efterlysta brottslingar. ”Muy peligroso” stod det.
  Vi kom iväg. Stannade till någonstans på vägen på ännu ett sådant där 
sågspånsställe. Överallt  var det likadant, toaletterna hade sett  sina bästa 
dagar. Det var inte bra för mig med min problemmage. Jag hade ont, låg 
och vred mig i baksätet. Den där killen Per som spelade fiol var inte 
vidare rolig heller, han höll alltid på med en massa dåliga sexskämt när 
jag mådde som sämst. En gång sa han till mig:
  ”Hur känns det att vara så misslyckad”?
Jag tror inte att han skämtade.
  På kvällen kom vi fram till spelstället. Jag kommer inte ihåg vad den 
staden heter heller. Det låg i vilket fall utanför stan, och det bjöds det 
friskt på drinkar. På natten, när vi kom hem till hotellet hittade vi stora 
soptunnor på hjul vid en lång nedförsbacke. Jag ställde mig i en av dem 
och åkte nerför backen, det gick faktiskt ganska fort.
  ”I´m the king of Spain!” skrek jag.
  
När vi kom till hotellet förde vi ett  väldigt  liv. På morgonen var 
städerskan där. Iggos badrum var helt nerspytt. Städerskan skrek och 
svor på spanska, Iggo skrek och svor på svenska. Det var ett ganska 
absurt kaos.
  Vi lämnade hotellet och gick in på ett ställe för att få något att äta. 
Kanske något att dricka med. Innehavaren kom fram och sa till oss, 
enligt Lasse:
  ”Gå härifrån, det här är ingen djurpark.”
Jag antar att våra hjärnor var lite mosiga.
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  Vi åkte hur som helst till vår sista anhalt, Barcelona. Lasses föräldrar 
bodde där i en villa, med swimmingpool och allt. Vi kom dit  och huset 
var tomt. De skulle komma hem sent på natten. Spelningen var på ett 
ställe inne i stan och det var den tråkigaste spelningen på hela turnén. 
Lite folk, ingen partystämning alls och det bjöds det inte alls på några 
drinkar. Tre öl var tror jag vi fick. Jag snodde en flaska sprit i en 
obemannad bar. 
  Vi åkte ut till Lasses föräldrar igen. Johnny och jag kom ihop oss om 
något sent på natten. Vi satt och skrek åt varandra på vårt rum när de 
kom hem.
  Dagen därpå vaknade jag, gick direkt ut på tomten och ramlade i 
poolen. Sedan skulle Lasses pappa bjuda på lunch. Det blev bröd med 
olja som lades på grillen, sedan gned man in vitlök och tomat på brödet. 
Det var mycket gott. Sedan minns jag inte riktigt men jag antar att det 
bjöds på grillat kött. Och rött vin.
Det skulle spelas tennis. Tjejerna från San Sebastian hade anlänt och vi 
åkte ut med Lasses pappa i hans bil. Jag var redan full, mitt på dagen 
och började tafsa tjejerna på brösten. Det uppskattades inte. Sen spelade 
man tennis. Vet inte vilka som gjorde det, inte jag i alla fall. Vi andra 
tittade på och kom med syrliga kommentarer. Dagen efter var det dags 
att  åka hem. Lasse var väldigt  sur på mig för att jag burit mig åt som en 
idiot hemma hos hans föräldrar. Vad väntade han sig? Först vara ute på 
turné i tre veckor och härja, och sen bli normal helt plötsligt?
  Vi stannade någonstans innan gränsen till Frankrike. Johnny  och jag 
köpte en liter av någon spansk motsvarighet till Pernod för våra sista 
pengar. De andra skulle inte ha något. De verkade tycka att festen var 
över, och det kanske den var.
  Vi satt  och drack vår söta, starka likör och Johnny tappade en tand, den 
bara trillade ut helt plötsligt. Han skrattade.

141



  ”Hahaha, det går åt helvete”.
  De andra tyckte inte det var lika roligt.
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När vi kom hem fick vi minsann jobba hårt för att  kunna betala Harry 
för bil och bensin, eller vad han påstått  att det  kostat. Själv gick jag till 
svartjobbsförmedlingen och jobbade med hårda tråkiga jobb i två 
veckor. Senare hade han berättat för folk att vi supit  upp alla pengarna i 
Paris och att han inte fått några pengar alls. 
  Lita aldrig på en irländare med långt hår som inte talar svenska efter 
tio år i Sverige. 

Jag tog ett fast jobb efter det här. Ett städjobb på HSB. Skittrist förstås. 
Men jag lyckades skaffa mig en lägenhet på Hotellhem vid Norra 
Stationsgatan. Det var till och med värre än Hornsgatan. På den tiden 
fanns det ingen motorvägsförbindelse mellan de södra och norra delarna 
av Stockholm. Den blev klar precis när jag flyttade därifrån. Då gick all 
trafik på Norra Stationsgatan, precis utanför mitt fönster, första 
våningen mot gatan. Treglasfönster hade man ju visserligen, men sotet 
och avgaserna tog sig in ändå. Det var en lång sträcka att gå på Norra 
Stationsgatan när man skulle till och från lägenheten. Jag brukade tänka 
att jag förkortat mitt liv med en sådär fem år efter att ha bott där. 
  Nu kanske inte ni tycker att det spelar någon roll, eftersom jag är så 
bra på att förkorta mitt liv ändå.
  Ohyra fanns det gott om, både silverfiskar, pälsänger. Till och med 
kackerlackor. Stora jävlar också. En gång kom det en kackerlacka 
flygande. Jag trodde inte de kunde flyga. Anticimex var där flera 
gånger, men ohyran kom alltid tillbaka. Kackerlackorna skola överleva 
oss alla. 

143



  Så det var alltså inget trevligt ställe, men i alla fall hade jag en 
lägenhet. Eller rum kanske man ska säga. Inte var det stort heller. Det 
var möblerat med riktigt tråkiga möbler. Utsikten ska vi inte prata om. 
  Mest bodde där invandrare och studenter, men ett  och annat fyllo fanns 
väl där också. Jag hade ingen telefon, det fanns en i foajén. Jag slutade 
på mitt tråkiga jobb efter att jag fått rummet. Det ordnade sig säkert. 
Hyran var inte så farlig. 

Jag slutade i Gary Cooper Combo också i vanlig ordning. Harry  ringde 
upp mig och försökte få med mig igen. När han märkte att det inte gick 
blev han sur och vresig och slängde på luren. 
  Jag skulle nu ha en period på dryga två år när jag inte spelade alls. Jag 
började umgås mer och mer med Steve. Han och Annika hade gift sig 
och jag hade varit best man. De hade skaffat sig ett hus i Tumba. De 
hade båda bra jobb. Steve var byggnadssnickare och Annika hade jobbat 
upp sig på Ikea. 
  Vi drack och rökte en hel del och började även ta rätt mycket speed. 
Steve ville gärna ha sprutor, för han tyckte det var en bättre kick. Så jag 
fixade lite sprutor av Johnny och Steve sköt upp mig också. Det är en 
annan kick, det måste jag säga. Annika gick också mycket igång på det. 
Hon hade aldrig varit en haschtyp. Men speed tog hon. Städade hela 
nätterna eller sorterade in saker i album. Det konstiga var att jag eller 
Steve aldrig blev så. Vi kunde ändå sitta i en soffa och prata, dricka 
några öl. 
  Johnny och jag slutade umgås nästan helt, till och med han tyckte att 
jag var omöjlig. Någon kväll eller natt kunde vi väl sitta på mitt 
hotellrum och lyssna på musik. Blev tillsagda av studenten som bodde 
vägg i vägg och behövde studera eller sova. Väggarna där var ju 
dessutom av papp och tunna som löv. 
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Jag stal pengar från folk på fester när jag blev bjuden. Det är inget jag är 
stolt över men det är ett  faktum. Jag tog åt  helvete för mycket speed. 
Avtändningarna kunde vara fruktansvärda, det var värre än vilken 
bakfylla som helst. Jag hade ju vant mig vid alkohol. Ändå fortsatte jag. 
Jag började ta alla möjliga tabletter jag kom över. Blandade hej vilt. 
Även där fanns det fantastiskt fruktansvärda nätter. Dödsångest, skräck, 
verklig horror. 
  Jag hade ett och annat jobb när jag inte lyckades få socialbidrag. Men 
till slut blev det för dyrt att bo på det  där stället ändå. Hyran höjdes 
successivt. Jag flyttade därifrån utan att betala hyran, bara stack. 
Flyttade hem till min mor igen. Det kändes inte bra att bo hos sin mor 
när man var 27 år gammal. 
  Jag dekade ner mig ännu mer. Gick omkring ute i Tumba och drack 
billigt vin. Jag måste ha varit illa ute, jag minns att jag kunde sitta på en 
krog och bli sentimental, till och med glad av en Simply Red-video. 
  
Ett tag hade jag ett sommarjobb med att städa trappor. Jag gick på speed 
och lyssnade på Smiths. Ibland var jag och Johnny hos Iggo och 
lyssnade på Pixies. Det var det bästa vi hört på länge. Vi var sålda. Vi 
spelade skivan om och om igen. När Pixies kom till Stockholm var vi så 
klart där, speedade och fulla. På natten sov jag i en park eftersom jag 
inte hade någonstans att ta vägen.

Min storasyster fixade jobb åt mig på hemtjänst i Vasastan. Jag och 
Steve åkte in tillsammans på morgnarna. Han jobbade med en lägenhet i 
närheten av mitt  jobb. Vi sköt upp på hans jobb. Sen gick jag till mitt. 
Pensionärerna tyckte det var trevligt  om man var pratsam. Jag hade en 
gammal gubbe, hans fru hade hamnat på mentalsjukhus. Hemma hos 
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honom såg det inte roligt ut. Han sov i några gamla smutsiga lakan och 
det luktade urin överallt. Jag antar att det är sådant hemtjänsten är till 
för att sköta, men jag behövde bara ta med en matlåda till honom. Han 
gillade att prata och visade mig foton från sin tid som trumpetare. 
  En annan gubbe var alkis och bjöd på sprit ibland. Det hände att jag 
handlade åt mig själv på systemet när någon kollega kom in. Då var det 
bra att kunna skylla på pensionärerna. Men jag missade för många dagar 
och var försenad för mycket, så jag fick gå efter tre månader.

På något sätt känner jag att jag behöver förklara mitt förhållande till 
alkohol och droger. Det har självklart funnits gånger då det räddat mig. 
Fantastiska situationer. Fantastiska känslor som har räddat mig ifrån 
känslan av ständigt återkommande tristess. Jag har även tyckt att det 
finns en skön känsla i när man kommer tillbaka till livet efter att ha varit 
riktigt bakfull. När man känner livet återvända, när man kan äta igen. 
Jag tror det är bra att inte gå igenom livet på en jämn nivå hela tiden. 
Att alltid äta tre mål mat om dagen på bestämda tider. 
  Jag har dessutom varit måttligt berusad många gånger då folk tyckt att 
jag varit  riktigt trevlig. Jag är inte så hemsk som det låter. Men jag 
behöver alkohol, så till vida att jag behöver känna ett  annat tillstånd än 
det vanliga totala skräcktillståndet som ett vanligt liv innebär.
  Men för att inte låta som att det skulle vara något häftigt. Allting är 
väldigt individuellt. Det finns inga lösningar för alla. Alla är olika.

När det såg som sämst ut så började jag spela med bob hund. 

Och då blev allt bra.
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Jag började spela med bob hund i början av 1992. Jag hade känt killarna 
i bandet ett litet  tag, egentligen var det bara Johnny jag kände, men jag 
hade träffat dem ett par gånger. Det hade varit på gång att jag skulle 
komma ner till replokalen och testa ett par månader tidigare men jag 
hade supit ner mig, var bakis och hade inte ens några trumpinnar så jag 
sket i det. 

Ett par månader senare var det  emellertid dags. Jag hade med mig 
trumpinnar den här gången, och en kasse öl. Jag hade knappt spelat  alls 
på över två år och hade sålt  alla gamla trummor jag hade. De repade 
nere i en källare vid Mariatorget, där det nu ligger ett stort fult polishus. 
Johnny var där och mötte mig och så gick vi ner.
  När Mats Hellquist fick syn på ölpåsen sa han:
”Ah, en suparbroder!”
  Jag tänkte att det lät sådär, men det fanns några låtar som hade något 
visst, någonting som inte var riktigt vanligt. Inga av de låtar som fanns 
då som gavs ut på någon skiva förutom ”Den ensamme sjömannens 
födelsedag”.
Jag tänkte att jag hänger med ett tag. Det kanske blir något av det här 
ändå.
  Vi repade ytterligare några gånger och hängde rätt mycket ute 
tillsammans, på Söderstopet, eller Stopet som jag tror det kallades då 
och på La Fontana, ett ganska hemskt ställe egentligen, vid Mariatorget, 
men det var öppet till tre.
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Vi fortsatte att  repa, det började bli lite bättre låtar. Vi gjorde vår första 
demo. Jag kom ner full till replokalen när trummorna var lagda och 
spelade Kisslåtar på gitarren och hade mig. Så snabbt gick det inte att 
bli omvänd, om jag nu någonsin blev det. Jag hade ett  jättetråkigt 
städjobb på Gubbängsskolan vid den tiden. Där var det inte roligt att 
vara. Men jag lyssnade på vår demo i freestylen och tyckte mig höra 
någonting. Jag smög ibland med spritflaskor i replokalen och en kväll 
när Thomas och jag åkte hem tillsammans, han bodde i Högdalen då, 
satt vi på tunnelbanan och sa ingenting till varandra på hela tiden. Till 
sist tog jag fram en flaska bananlikör ur innerfickan och frågade:
  ”Ska du ha?”
Inte skulle Thomas det inte, men han berättade den där historien länge, 
vilket har fått mig att komma ihåg den. 
  Conny  var en lite udda figur. Han brukade löpa amok i replokalen 
ibland, fick utbrott och greppade gitarren och slungade den upp i taket 
som om det hade varit en konsert med massor av folk och världens 
stämning, istället för en halvtrist tisdagskväll nere i en replokal. Johnny 
däremot var väldigt inåtvänd det första året eller så. Han sa nästan inte 
ett ord i replokalen på ett år. 
  Jonas är nog den av oss som är minst  psykiskt instabil, i alla fall tror 
jag det. Han hade haft en del problem han med, men han verkade ta det 
på ett bättre sätt än oss andra.
En sak som var lite lustig var att ingen av oss hade gjort lumpen eller 
hade körkort. En annan lustig sak är att tre av oss är vänsterhänta, jag, 
Conny och Thomas. Jag spelar ändå högerhänt så jag antar att jag är 
dubbelhänt.
  
Vår första riktiga spelning (vi hade haft ett par spelningar i replokalen 
för de närmast sörjande) hade vi på Hannas Källare och det var inte 
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sådär vansinnigt mycket folk. Det blev möjligtvis startskottet till något 
rykte.
  Sommaren kom och gick, det blev ett slags hålrum, ett uppehåll med 
bob hund. Vi repade inte.
  
Hösten kom, och vi tog upp kontakten med varandra i bandet igen. Jag 
blev tvungen att  köpa mig ett eget trumset, jag hade spelat på ett annat 
bands trummor i replokalen. Jag köpte ett rätt billigt  av Mårten Skoog. 
Känd från The Galéns bland andra. Fixade till en pedal här, en cymbal 
där på något sätt och hade ett hyggligt komplett set. Vi började spela 
mer och mer ute i Stockholm och ryktet spred sig. Dock var det långt 
till berömmelse och flärd. En kväll spelade vi på Fatburen inför åtta 
personer, varav en var en knarkare med sin hund. När spelningen var 
över var fyra personer kvar, varav en var den sovande knarkaren och 
hunden. Där fick vi också en av många kulinariska höjdpunkter: 
Sönderstekt falukorv med potatis i senapssås. Det låter godare än det 
var.
  Vi såg inte kloka ut på den tiden. Vi hade gamla trasiga 
andrahandskläder på oss och Thomas hade sin farmortröja och toppluva.
  En annan minnesvärd matstund är i Kristianstad. Innan middagen, 
under soundcheck, hade vi fått  grillspett. Alltså, små bara, för att stilla 
den värsta hungern. Sedan när vi ska till middagsbordet står den där 
stora skånska värden och sträcker ut handen:
  ”Jag ska ha tjugi kronor för spitten!”
  Vi blev lite förstummade men tänkte, jaja och betalade. När vi satt oss 
kommer det in vegetarisk pyttipanna, d.v.s. krossade tomater och lök. 
Lite bröd till. Vatten.
  Så det  var inte alltid så väldigt glamouröst. Vi fortsatte spela runt i 
Stockholm och jobbade upp ett  rykte. Mer och mer folk kom till 

150



spelningarna och som det heter, ordet spred sig. Plötsligt var det väldigt 
hippt att  gilla bob hund. Alla som var något eller ville vara något var på 
våra spelningar. Tidningarna började skriva så smått. Man kände att 
något var på gång. 

Saker och ting rasade samman för Steve och Annika. De började ta 
heroin och båda blev av med jobben. Samtidigt blev det lågkonjunktur 
och deras hus rasade i värde. De fick sälja det med en kraftig förlust. 
Rättare sagt var det min mor som fick ha hand om det. De hade redan 
spårat ur. 
  Hur som helst skulle Steve fara tillbaka till England, och jag var ute på 
Arlanda och tog farväl av honom. Blev förstås lite full och alldeles för 
sen till repet. Ringde upp Mats Hellquist, även kallad Hacke, och sa 
som det var. Han suckade trött.

Steve åkte hem och min syster flippade ur. Jag bestämde mig för att 
börja dra ner på speedet, för att inte sluta helt. Vid den här tiden bodde 
jag överallt och ingenstans. Ibland hos Johnny, ibland hos Ove, en 
nyfunnen vän och trevlig dalmas. Ibland hos min storasyster och ibland 
hos min mor. Jag var rätt nere av det ständiga flackandet, men bob hund 
åkte ner till Malmö och Tambourine studion för att spela in vår första 
skiva. Det verkade som de flesta medlemmarna inte varit utanför 
Stockholm på länge. Johnny eller Conny undrade om det fanns 
bankomat i Malmö. På den tiden var jag värst av alla när det gällde 
pengar. Det visade sig redan första dagen att  jag inte hade några. Jag 
trodde att det skulle lösa sig ändå på något vis. På något sätt gjorde det 
också. Jag fick låna av någon. 
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Det var Eggstone som hade sett oss på en spelning och bara tyckte att de 
måste spela in med oss i deras studio. Jag minns att vi tyckte studion var 
fin, även om den inte alls var vad den blev senare. Vi sov på madrasser 
här och var i studion. Vi spelade in alla låtar vi hade. Sen hade vi 
omröstning, melodifestival om ni så vill, och så bestämde vi vilka låtar 
som skulle vara med på skivan. Det gick verkligen fort, om man ser det 
hela relativt mot hur det blev sen. Vi var klara på tre dagar. Sen några 
dagar till för mixningen, som inte blev så bra enligt mig. Alldeles för 
låga trummor. Jag hade en tape med mig hem där mixningen var helt 
annorlunda mot hur det blev på skivan. Den tycker jag var mycket 
bättre. Jag vet att många andra tyckte det också.
  
Vi kom hem igen, lastade in våra grejer i lokalen. Jag hade inga pengar 
nu heller. Bara mer skulder. Jag köpte ändå vin för mina sista pengar 
och gick upp till Ove och lyssnade på låtarna. Jag fortsatte flytta runt. 
En gång vaknade jag hos min syrras kille, en galen finne som slog 
henne kraftigt. Det  hade han inte börjat  med då, tror jag. Det låg några 
andra finnar på golvet runtomkring och de satte igång med att dricka ur 
en dunk hembränt. Jag drack lite också men stack därifrån efter ett tag, 
innan det spårade ur. Det var ett evigt flängande. Jag hade träffat en tjej 
som hette Andrea och vi blev tillfälligt  ihop och gjorde slut  flera gånger. 
Det gjorde mig galen faktiskt. Jag var kär i henne, men hon stod inte 
riktigt ut med mitt drickande. 

På midsommarafton vaknade vi hemma hos Ove, ensamma och bakfulla 
men jag skulle ut i köket på morgonen och dricka vodka med saft. Hon 
såg alkoholisten i mig. På kvällen var jag ute i Djursholm där hon bodde 
och blev riktigt full. Spydde friskt framåt kvällen. Thomas var där och 
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försökte prata förstånd med mig. Det slutade med att vi bröt upp igen. 
Som ett par tonåringar.

Sådär höll det  på, the summer of 93. Flyttade runt, mådde inte så bra. Vi 
hade några spelningar, men inte många. En spelning på Cirkus, i den 
lilla baren. Folk gick därifrån och några rullade ölflaskor mot scenen. 
En annan spelning, ovanför Sergels Torg, där min storasyster var med 
sin hemska kille som slog henne. Hon var jättefull och vinglade framför 
scenen. I trappan ner mot plattan satt min lillasyster och var helt borta 
på heroin. Min mor var också där och fick se båda två och gick därifrån, 
förfärad naturligtvis. Den bästa där var jag!
Jag fick till slut en egen lägenhet genom bostadsförmedlingen. Jag hade 
stått  i kö i flera år. Tyvärr hade jag missat att förnya min ansökan någon 
gång, annars hade jag stått riktigt länge. Men jag fick en lägenhet i 
Örnsberg. En privatvärd som var ganska halvgalen och mycket 
ineffektiv.
  Jag flyttade in hur som helst. En etta med balkong, som i och för sig 
verkade lite livsfarlig att befinna sig på. Det var lite si och så med 
linoleummattor som inte täckte hela golvet, oskyddade eluttag. 
Struntsaker som värme på vintern, varmvatten, fungerande tvättstuga, 
trappstädning, total avsaknad av garderober och en galen granne som 
skrek åt allt och alla. Jag minns vissa vintermorgnar när jag vaknade 
nerbäddad med en massa filtar, fullt påklädd. Ändå var jag röd om 
näsan av köld. Som på artonhundratalet. Men vadå, det var min första 
lägenhet och jag var snart trettio år fyllda.
  
Andrea och jag blev ihop  igen, mer på riktigt den här gången och jag 
kunde inte låta bli att  tro att lägenheten hade något med det att göra. Jag 
hade alltså fått  en tjej, en lägenhet och ett band där det började se litet 
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ljust ut, saker jag aldrig haft eller inte på länge. Det borde ha sett ljust 
ut.
  
Jag åkte iväg till Hultsfred, vår första spelning där. Det var 
överhuvudtaget första gången jag var där, jag hade aldrig varit en 
festivalmänniska. Ibland kanske man velat åka någon gång men inte 
haft råd. Vi kom ner kvällen innan vi skulle spela. Vi åkte i en liten 
minibuss som de som inte hade tält  skulle sova i, jag var en av dem. Jag 
minns hur ohyggligt trångt vi satt, eftersom vi var så pass många. Vi 
fick sitta med förstärkare i knäet eftersom packutrymmet var så litet. 
Det var ett fasligt kollande av varandra, vissa medlemmar alltså, så att 
vi inte drack för mycket, eftersom det var en mycket viktig spelning. 
Jag såg lite av Ramones har jag för mig, som inte var på topp, de 
spelade ohyggligt fort men sångaren, Joey, hann inte med, han sjöng 
ungefär varannan rad. Och en tvåtimmars konsert med Ulf Lundell. Det 
var inte roligt. Ljudet från den största scenen var uselt som vanligt. Jag 
lyckades somna i den där förbannade lilla bussen någon gång till slut.
  Vaknade på förmiddagen, stel och djävlig, tog mig ut ur bussen. 
Soljäveln stod högt på himlen och lockade fram de bakfulla 
festivalbesökarna. Vi spelade klockan två, på den minsta scenen som 
var överfull med folk. Ryktet hade spridit sig. Inledningsvis spelade vi 
två lugna låtar. Mycket långsamma, varav en var instrumental. Det var 
punk. Efteråt hade vi erbjudanden från tre skivbolag och hade fått en 
manager, Marcus. Vi fick en flaska sprit  som försvann väldigt fort. 
Någon intervju gjordes. Jag såg Iggy lite grann från stora scenen och 
drack med några vänner jag träffat. 
  Vaknade nästa dag utanför någons tält och började genast dricka med 
ett par bekanta. Spelade Kiss-låtar på en gitarr med Jean Louis Huhta. 
Vi snodde en back öl från en lastbil. Åkte hem med Café 44 bussen 
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senare. Det bjöds på jointar och jag spillde ut öl innan vi lämnat 
Hultsfred. I Kisa stannade vi för lunch på någon krog. Det dracks mer 
än det åts. Jag gick ner till någon familjs hammock och satte mig. 
Försökte ta en cykel. Någon kom och hämtade mig, och vi hann iväg 
innan polisen kom. På kvällen var det fest hos Balsam, söderlegend. Jag 
lyckades ta mig hem någon gång på morgonen.
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2 
Nu när jag skriver det här har Broder Daniels gitarrist nyligen tagit livet 
av sig. Var på Västerbron av en slump och såg blommorna och det 
fansen skrivit. Det  är så mycket död omkring en. Jag gillar Broder 
Daniel, ett av de få svenska banden jag någonsin gillat. Jag minns när vi 
spelade med dem första gången, det borde ha varit 94 eller 95. Jag 
minns att deras sångare, Henrik Berggren kom in i vår loge och frågade 
om någon hade 40 spänn till en vinare. Senare på kvällen berättade han 
att det  var ett helvete att bli känd och gå på soc samtidigt. Det var något 
jag kunde hålla med om. Men jag minns att det märktes när de kom, 
folk hade klottrat deras texter i tunnelbanan och man kände att det var 
något eget på gång. En känsla, som med punken. 
  Vi blev erbjudna att ha med vår musik i en film, det hade hänt  flera 
gånger tidigare. Det här var en film som hette ”Fucking Åmål” men inte 
visste vi vad det var då. Det slutade med att ingen tittade på filmen. Den 
blev hängande på ett dörrhandtag i vår replokal, och vi missade 
chansen. Det blev många missade chanser. I stället fick ju som bekant 
Broder Daniel en stor roll i den filmen. De hade förstås varit med ändå, 
bara det att vi också varit med.

Vi fortsatte dock att repa, gjorde nya låtar: En del blev bra, andra blev 
mindre bra. En del blev bortglömda. Jag minns en låt som lät väldigt 
konstig, med en gitarr som lät som en gnisslande hink som hängde och 
slängde i vinden, udda toner här och där, inget riktigt komp alls, och en 
text om ett träd. Har jag för mig.
  En dag var vi hemma hos mig, jag, Andrea och min storasyster. Hon 
var mycket berusad. Hon spillde ut sprit  i min telefon när hon satt och 
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sluddrade i den. Den slutade fungera. Jag blev tvungen att börja dricka 
själv för att  stå ut  med henne. Till sist vet jag inte vad som hände, men 
Andrea hade åkt hem, min syster var försvunnen och jag gick ut för att 
åka hem till Andrea. Resan på tunnelbanan gick som en dröm. 
  Jag kom fram till Djursholm på något sätt. Nästa dag när jag kom hem 
igen stod min ytterdörr helt öppen. Jag hade glömt att stänga den. För 
att  inte tala om att  låsa. Men ingen hade gått  in och tagit något. Det 
fanns inte mycket att ta. 

Andrea gjorde slut ännu en gång och jag var ohyggligt  ledsen. Jag gick 
till Storkyrkan i Gamla Stan eftersom jag visste att hon skulle dit och se 
en teaterpjäs. Jag träffade henne där och vi satt och såg på den där 
pjäsen, som var usel som vanligt. Sen skulle hon hem och jag följde 
efter ända till Mörby Centrum, men sen gick det inte längre. Jag var en 
riktig toffel inför henne.
  Vi åkte iväg och spelade ett par spelningar ute i landet. När jag kom 
hem igen ringde det på dörren och där stod hon och ville vara 
tillsammans igen. Jag lät henne gärna komma tillbaks.

Vi skrev kontrakt, eller vi skrev aldrig något kontrakt, men ändå, med 
Silence. Vi hade fått ett par andra erbjudanden från större bolag, vi gick 
och snackade med allihop för att se vilka som bjöd på mest öl. Silence 
bjöd inte på mest öl men jag antar att  de kändes bäst. Vi ville ha frihet, 
plus att Nicolai på Silence var dansk. Det gillade Jonas.
  Dagen då vi fotade våra nunor till omslaget till första skivan hade jag 
jobbat på ett svartjobb, brandsanering. Det var tufft att försöka göra rent 
prylar som blivit brandskadade. Jag hade inte lyckats sova på hela 
natten innan och på jobbet hade jag klämt mitt  finger i en maskin så att 
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det nästan gick av på mitten. Sedan hade jag druckit lite vin hemma. 
Därför ser jag ut som jag gör på omslaget till första skivan.
  
Vi gav ut skivan och hade releaseparty på Tre Backar. Linda Norrman 
Skugge var där och hade tjugoårskalas. En massa olika band spelade 
bob hund låtar, bl.a. Kent som då hette Havsänglar. De lät verkligen 
inget vidare då. Sist spelade vi ett par nya låtar, men då hade vi fått i oss 
lite för mycket. 
Skivan fick mittemellan-bra kritik. Det alla tyckte var dock att vi var 
väldigt originella. 

Vi skulle göra en video med väldigt låg budget, och vi valde den enda 
instrumentala låten på skivan, en långsam sorgsen ballad. Vi var mycket 
anti. Vi skulle spela in videon på Kulturhuset. Jonas jobbade på 
Stadsteatern och kände en skådespelare som såg perfekt ut för jobbet. 
En äldre man, före detta alkoholist. Låten var ”Den ensamme 
sjömannens födelsedag”. Jag och någon till hade till uppgift att  dra 
undan borden när kameran långsamt svepte in mot sjömannen. Vi gjorde 
det om och om igen. Många tagningar. 
  Precis innan jag kom dit hade jag varit på Citytappen för att tappa mig 
på lite blodplasma. Jag brukade göra det ibland, man fick 60 kronor och 
kaffe och mackor. Men just den här dagen fick jag inte lämna något 
blod. De hade upptäckt att jag hade gulsot, hepatit C. Jag måste säkert 
ha fått det ett år tidigare när jag delade sprutor med Steve. Så det var en 
mycket deprimerande höstdag när jag gick upp mot Kulturhuset och den 
stundande videoinspelningen, pank. Jag hade hoppats på 60 kronor till 
vin. 
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  Nu gick min hepatit över av sig själv efter ett par månader. Jag hade 
tur. Det inte hade Steve, han dog, fast ungefär sju år senare. Endast 37 
år gammal, men det är en annan historia.
  
Vi åkte ut och spelade i landet. Sov oftast på madrasser på golvet på de 
olika ställena, bland annat i Norrland. 
  Det var december och snön yrde där vi for på hala mörka slingriga 
vägar. Vi mötte lastbilar där i mörkret, och allt man såg var deras lyktor. 
Vi åkte bland granar och berg och snö. 
  En dag, det var fortfarande ljust, åkte vi i en ganska skön natur. Bara 
skog och vidder runt omkring och Johnny  fick ett sockerfall. Det  hände 
ganska ofta, han slarvade mycket på den tiden, och vi var ute mitt i 
ingenstans. Dessutom spelade bilstereon Jan Johansson. Johnny  började 
skaka och kränga hit och dit. Vi blev tvungna att stanna bilen och stänga 
av musiken. Någon hittade en kartong mjölk och försökte trycka i 
Johnny mjölken. Det skvätte utanför. Han ryckte hit och dit i kramper. 
  Utanför låg den stilla Norrlandsnaturen.
Till slut lyckades han återfå något slags balans och vi skyndade oss att 
hitta en affär.
  Sista spelningen var i Östersund. Vi spelade i något litet ungdomshus. 
Det är svårt att minnas något speciellt i samband med spelningar. De 
som har sett oss har sett oss. En sak jag avskydde var att packa upp och 
ner trummorna. Ju mer man blev tvungen att göra det desto tråkigare 
blev det. Inte så att man vande sig, med tvångsproblem och allt. För att 
inte tala om att bära alla grejerna fram och tillbaka till bussen, bakis och 
eländig på morgnarna. I början var det i och för sig inte så farligt. Vi 
hade inte så mycket grejer men ju mer åren gick desto mer saker 
samlade vi på oss. Det var nästan som Pink Floyd. 
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  Det var trots allt värt det, när man någon gång ibland tyckte att vi fick 
till en riktigt bra spelning, eller bara en bra låt. Att bara få ha den där 
känslan, att allt är värt något, är fantastisk. Inte för att det är värt något 
egentligen, bara att  man känner att man får ut något, gör något som 
känns utöver det vanliga. När jag spelade lyckades jag oftast, inte alltid, 
glömma mina tvångssyndrom. Det var det som var grejen med bob 
hund, att vi äntligen lyckades göra något som vi ville. Alla hade vi 
kommit ifrån mer eller mindre misslyckade projekt tidigare. Men när 
den känslan inte längre finns är det ingen mening med att fortsätta.
  När vi skulle åka hem dagen därpå var Johnny riktigt illa däran. Han 
fick läggas in på sjukhuset och vi åkte hem utan honom. Han berättade 
senare att  han hade legat och svävat mellan liv och död och samtidigt 
hört på radion, de spelade ”Allt på ett kort”. 
  
När jag kom hem var jag rejält slut, jag hade lånat ut min lägenhet till 
min lillasyster, dumt nog. Hon var på rymmen från olika 
behandlingshem. Steve hade också kommit dit liksom Andrea. De hade 
bott där själva ett par dagar och det såg för djävligt  ut. Steve försvann 
nästa morgon. Åkte hem till England igen. Annika gav sig också av, 
men först  efter att ha försökt få av mig pengar som jag inte hade. Jag 
hade en del av hennes möbler som hon tyckte att jag skulle köpa av 
henne. Sedan städade jag och Andrea. Kvarglömda, blodiga kanyler och 
annat skoj.  I tvättkorgen hittade jag runt hundra pund som Steve måste 
ha tappat. Jag behöll dem som plåster på såren. Jag blev tvungen att 
skaffa mig en cd-spelare eftersom vår skiva endast gavs ut på cd. Jag 
har alltid varit sen med allt, cd 1994, mobil 2001 och dator 2004. 
  På nyårsdan åkte jag och Andrea till Tallinn, med Estonia och var där 
på min 30 årsdag. Jag var sanslöst bakis när vi steg iland på 
förmiddagen. Det var ett mycket grått och gammaldags Tallinn som 
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mötte oss, landet hade inte hunnit så långt på den tiden. Vi gick omkring 
i stan och åt och drack på någon rysk krog och jag köpte en flaska 96,6 
procentig sprit. Visste inte att  det fanns något sådant, trodde 96 var max. 
Det gick ju inte att dricka utan att man spädde ut det rejält.
  Senare samma höst sjönk Estonia. Samma kväll som hon sjönk hade 
jag varit nere i den dåliga tvättstugan. När jag kom upp hade Andrea 
tappat en burk med kräm rakt ner i toalettstolen och det hade blivit hål 
rätt  igenom. Jag försökte laga det så gott det gick med Karlssons klister. 
Lite vatten sipprade ut ändå. Jag fick lägga trasor vid sidan av 
toalettstolen.
  Senare på natten, när vi nästan somnat, reste sig Andrea upp och sa att 
hon hade fått en hemsk vision. En massa människor låg i vatten och 
ropade på hjälp. Hon var mycket inne på mystik och andra skumma 
grejer. Jag antar att det finns någonting annat ändå, men man kan undra 
vad det ska vara bra för.
  
Jag sjukskrev mig från repen de närmaste dagarna, men till sist  blev jag 
tvungen att gå dit. Vi skulle ut på vår första riktiga turné. Samtidigt 
flyttade Andrea upp till Östersund i fyra månader, hon skulle gå en 
teaterkurs. Det skulle bli svårt att ses.
  Vi spelade in mer hos Eggstone, det som skulle bli vårt första 
fullängdsalbum. Mellan varven var vi på turné. I Fagersta var det 20 
personer i publiken och en full lastbilschaffis ville slå oss för han tyckte 
vi var det sämsta han hört.
  Tidigt på morgonen efteråt, drog jag från en liten fritidsstuga, där vi 
alla låg inklämda efter en mycket blöt natt och en timmes sömn, och tog 
tåg och buss och tåg till Östersund för att vara med Andrea några dagar. 
Men jag kunde inte förlika mig med hennes skådespelarvänner. Ändå 
var jag med och åkte runt på deras miniturné runt Östersund. Bland 
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annat var vi i en liten byhåla som hette Gubbhögen där samtliga 
innevånare dök upp. 
  Senare lyckades vi bli rejält osams, det blev nästan slut igen och jag 
gick ut på stan och söp ner mig. Gick och frös i 20-gradig kyla.
  Jag ringde upp henne från en telefonkiosk till sist. Det löste sig. 
  
Telefoner ja, ”Jag stänger av min mobiltelefon, det är ändå ingen som 
ringer till mig”.
  Den textraden var det Johnny som sa men det var ju längesen. Jag hade 
ingen mobil på den tiden, men nu skulle den verkligen stämma in på 
mig. Å andra sidan svarade jag ju inte ofta när det ringde. Jag hade 
telefonen avstängd ganska ofta. Johnny har däremot alltid på sin telefon 
och pratar och skriver jämt på den. Det kan bli väldigt rörigt för den 
stackars John, han är ju en estet  också, trots att allt är så rörigt för 
honom. Till exempel verkar det som han bara tycker om yngre tjejer. 
Det tog väldigt lång tid för honom att få en tjej överhuvudtaget, så han 
kanske är förlåten?
Hacke tänker mycket på pengar. Det var alltid ett  tjat om att  man skulle 
skaffa en tjej som tjänade mycket pengar, att  vi aldrig tjänade några. 
Han tog aldrig med sig bankomatkortet när vi åkte på turné.
  Förståndigt kanske men jag kunde inte tänka som han gjorde. 
Överhuvudtaget var det ett  ständigt talande om pengar eller om bristen 
på dem. Jag har aldrig riktigt varit sådan, jag klarar mig på ganska litet. 
De som alltid hade sämst med pengar var Johnny, Conny och Daniel 
Zqaty, vår egen ljudtekniker. Vi hade varit utan en egen ganska länge 
tills vi fick nog. I Lidköping var det en kille som var helt  nonchalant 
och slängde till Thomas en micksladd och sa:
  ”Räcker den här? Du ska ju alltid studsa omkring så jävla mycket.”
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  Han var överhuvudtaget frånvarande, brydde sig inte om någonting, 
det var mer fokus på ett förband som skulle välta Hammondorglar och 
alla i publiken inklusive ljudteknikern var bängfulla, alla utom vi. Så 
när jag och Johnny träffade Zqaty blev han med.
  
Vi repade och spelade mycket, det var faktiskt en hel del felspelande, 
särskilt ifrån den dynamiska gitarrduon. Både live och särskilt  i 
replokalen. En gång i Hässleholm tror jag det var fick Johnny  sockerfall 
mitt under en låt. Han spelade helt åt  helvete, var inte med alls. Det var 
ett  break i låten där bara han spelade, ”Fotoalbumet” var det. Jag tänkte; 
Hur ska det gå nu då?
Men precis till breaket spelade han rätt. Sen blev det fel igen. Ibland 
kan man undra över den käre Johnny. När låten var slut frågade Thomas 
efter ett glas mjölk. Alla trodde att han skämtade.
  En annan gång spelade vi på Café 44. Det var knökfullt  med folk och 
varmare än i helvetet. Jag tror det var då Aktuellt eller Rapport  var för 
att  göra ett reportage. Allt gick fel, folk gick in i varandra, drog ur 
kablar och spelade fel och jag kunde nätt och jämnt spela. Det var svårt 
att andas.
  Mellan varven spelade vi in i Tambourine studion, där det också fick 
läggas om gitarrer i evigheter. Senare spelade vi ofta in bas och 
trummor först, det brukade gå fort. När det  var det dags för gitarrer 
kunde jag och Hacke gå på krogen. Faktum är att många gånger då vi 
spelade alla tillsammans kunde det dröja så länge innan det blev en bra 
version att jag för länge sen tappat lusten. Mina bästa tagningar var 
alltid i början.
  
Sista spelningen vi hade innan ett par veckors ledighet var på 
Tantogården, där Thomas skrek åt mig; börja spela bonnhuve!
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  Han och alla var trötta på varandra. Han ringde dagen efter, på kvällen 
och var rätt full och skulle be om ursäkt. Han var på lokal.
Sommaren var varm och het, jag var hemma hos Andreas syster med 
henne och några till och såg Sverige slå Bulgarien i bronsmatchen. Sen 
åkte vi in till Kungsträdgården där det var stor fest. Precis på minuten vi 
kom dit öppnade sig himlen och regnet vräkte ner. Ett riktigt skyfall 
som aldrig tog slut. Dessutom plaskade folk i fontänerna vatten, på allt 
och alla. Jag tog skydd under PK-huset, vart Andrea tog vägen vet jag 
inte. Jag åkte hem till slut. Hon kom senare, mycket  senare. Det hände 
ganska ofta att  hon kom hem tio, elva, tolv på förmiddagen. Jag visste 
inte vad det skulle betyda.
  
Hultsfredsfestival var det även detta år och vi skulle spela på den näst 
största scenen. Pampas tror jag den hette. Vi fick bo i ett stort hus den 
här gången. Det var fint. Vi klarade av spelningen på eftermiddagen. Jag 
har inte mycket minne av den men jag vet att folk sa att vi verkade så 
självsäkra. Sedan blev det förstås fest.
  Nästa dag skulle vi ha releaseparty för vår nya skiva på 
backstageområdet. Det gjordes intervjuer och dracks tidigt på dagen. 
Jag minns att  jag satt  och pratade med Nicolai, vår skivbolagschef, om 
mina erfarenheter med Insekt och hur vi spelade in en skiva i 
Köpenhamn, liveskivan och radiosändningen tidigt i vår karriär. Till slut 
sa han åt mig att han måste gå eller att jag måste sluta prata. Han blev 
trött i huvudet av att höra på mig. Jag mådde fint just då, träffade på 
Latin Kings och var tvungen att tala om för dem om att jag också var 
från Alby. De hade senare frågat någon annan i bandet: Är det något fel 
på er trummis eller?
  Ännu senare hade någon sett mig liggande på marken och försökt 
sträcka mig efter en halväten smörgås. Den kvällen slutade tidigt för 
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min del och nästa dag fick jag höra att jag inte hade något ölsinne. 
Andrea var sur så klart, och vi packade och begav oss hemåt. En geting 
stack henne på halsen och hon blev ännu surare.
  Den skivan fick hur som helst bra kritik, 4 plus, getingar eller bomber. 
Fyra var ett ständigt återkommande betyg för oss. Mina föräldrar tyckte 
ju om att läsa alla bra recensioner. Även min far, som inte tyckte om 
musik överhuvudtaget.
  
Vi spelade vidare under hösten, trots att vi spelat mycket hela året. En 
dag hade vi fått inbrott i vår replokal. De hade tagit flera gitarrer, bland 
annat Johnnys favorit, en Jazzmaster. Vi skulle åka och spela in i 
Silence studio i skogarna i Värmland bara några dagar senare. Det blev 
till att  snabbt försöka hitta några ersättande gitarrer. Vi lyckades hyra 
några. 
  Dagen innan vi skulle åka var jag på Kvarnen. Jag hade varit  där flera 
dagar i rad. Nästa morgon mådde jag ohyggligt dåligt. Tog mig in till 
stan trots allt men var tvungen att hitta en toalett snabbt och bara sitta 
där och kräkas. När jag två timmar försenad kom till Kvarnen, (vi hade 
börjat repa där eftersom det inte kändes säkert i vår gamla lokal längre) 
satt bara Thomas där. De andra hade åkt hem till mig och ringt på och 
bankat på dörren. Det här var innan mobiltelefonernas tid. Innan de 
flesta hade någon i alla fall. 
  Vi kom iväg till sist men någonstans mitt emellan Stockholm och 
Koppom kunde jag inte hålla det tillbaka. Jag hann inte göra någonting 
förrän jag spydde rakt framför mig, på Thomas fina jacka som hängde 
där. Jag fick kliva ur bilen och spy färdigt. De andra försökte torka bort 
så gott det  gick. Sen fick jag sitta i framsätet med en påse i, fall jag 
skulle spy igen. Det blev inte vår bästa inspelning. Av flera anledningar.
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  Andrea gjorde slut igen, hon hade träffat en annan kille men efter ett 
tag kom hon tillbaka ändå. Då var hon med barn med den andra killen 
och blev tvungen att göra abort. Jag var med och hjälpte henne tillbaka 
från sjukhuset och allt. Jag var verkligen en blödig jävel. Senare gjorde 
hon slut igen, för gott denna gång. Hon träffade en ny  kille som hon 
blev med barn med efter ett par veckor. Så jag har god anledning att tro 
att  jag är steril. Det kan vara så, att det faktum att jag bara har en 
testikel spelar in. Det är tydligen ganska ovanligt, Johnny Rotten och 
jag har något gemensamt. Vi är båda one-ball. Jag har för mig att Hitler 
också är med i den gruppen.
  “I am the end of the family line”, som Morrissey sjunger. Nu blir det ju 
inte så eftersom jag har syskon som har barn. Att folk aldrig lär sig.
Vi spelade och spelade hela hösten och när det blev 95 stängde vi in oss 
i replokalen och försökte göra nya låtar men det gick inte så bra. Vi 
brukade kalla 95 för ett dåligt år. Vi fick en grammis som bästa grupp 
men vi var inte på någon gala. Vi satt hemma hos Jonas och såg det på 
TV. Martin Kann, vår formgivare som gjorde våra skivomslag och den 
förbannade hunden hämtade priset, grammisen. Från en häpen Svante 
Grundberg vill jag minnas. 
  ”Är det du som är bob hund?” 
  Martin bockade och tog emot priset  och försvann. Vi satt  hemma och 
festade och tyckte antagligen att  vi var väldigt rebelliska, som Ebba 
Grön ungefär som också skickade en kompis när de vann något pris. 
Men två år senare så var vi i alla fall på en grammisgala, och ytterligare 
en gång. Det gör jag inte om för det är verkligen vidrigt. Den sista 
gången var vi nominerade för ”Jag rear ut min själ, allt  ska bort”, men 
vi fick inget pris då. Det jag minns är att vi hade varit på en lång turné 
innan och kommit hem samma dag och jag satt i bänkraderna och led, 
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kände svetten bokstavligen forsa nerför armarna, jag var mycket bakis 
medan E-Type sprängde bomber och sprutade konfetti. Hemskt.
  
Framåt vårkanten gjorde vi en turné på gymnasieskolor i Stockholms 
förorter. Stadsteatern var inblandat på något sätt  och vi fick lön, om än 
låg. Det var inte heller det mest glamourösa jobbet man kunde tänka sig. 
Vi brukade vara tvungna att vara där åtta-nio på morgonen och ställa 
upp grejer och eget P.A. fick vi ha med oss, till och med bygga scener 
ibland. Sedan kunde det  komma ett  väldigt litet  antal elever och sätta 
sig. Flera gånger var de väldigt få eftersom de hade fått fridag och fick 
göra vad de ville. Ett dumt arrangemang. Jag menar, om vi nu ändå 
skulle spela och gjorde oss omaket att komma dit tidigt på morgonen 
kunde de väl ändå tvinga eleverna att titta. Och det ska jag säga, som 
inte gillar lärare och auktoriteter.
  Johnny hörde några elever som sa: ”Varför tror du de kommer hit och 
spelar?”
  ”De vill väl sälja mer skivor”, sa den andre.
Så var inte fallet. Vi spelade i bland annat Farsta, Tensta, Skärholmen 
och på Åsö Gymnasium, på torget bredvid skatteskrapan, där kom 
polisen och skulle stoppa oss. De hade ringt ifrån skattehuset och 
klagat. Men jag tror vi fortsatte i alla fall efter ett tag.
  Sedan, på sommaren fick vi vår första STIM-utbetalning. Jag fick 
ungefär 15.000 vilket var en förmögenhet då. Jag och Andrea åkte till 
Cypern och det var det mest turistiga stället jag varit på. Hela byn var 
gjord för turister. Uppe vid stora torget på kvällarna spelades det techno 
från fem olika ställen, olika låtar på samma gång. Det var som att vara i 
helvetet, ett modernt helvete.
Där började det knaka i fogarna på vårt förhållande. Andrea sa att  hon 
antagligen inte skulle vara ihop med mig länge till. Och jag fann mig. 
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På hotellrummet fanns det kackerlackor och andra konstiga stora 
hemska insekter. Jag var tvungen att vara full hela tiden. Jag hade 
mardrömmar varje natt om bob hund. Jag var antingen sen till en 
spelning och sprang i någon mörk skog, eller så var det något fel med 
scenen eller trummorna som gjorde att jag höll på att ramla ner. 
  Så kom hösten återigen och Andrea gjorde slut, för gott den här 
gången. Nu var jag så trött på det förhållandet att jag bara lät  det vara. 
Det var för jobbigt att vara kär på det viset.
  Jag träffade en annan tjej, som jag kände sen tidigare och vi blev ihop 
efter en vecka bara. Lenö kallades hon och hon bodde i en gammal 
omodern kall lägenhet långt ner på Folkungagatan. Där var jag ofta den 
hösten. Nära till replokalen.
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Jag har nog alltid varit asocial. På fester eller ute på stan kunde jag bara 
gå hem utan att säga till någon. En gång när vi kom hem ifrån en turné 
visste jag att Andrea hade fest hemma hos mig. Födelsedagsfest kanske. 
Jag satt i tunnelbanan och bara väntade tills jag trodde att alla gått 
därifrån.
  Det blev slut med Lenö också, efter tre månader. Jag var ensam i 
ungefär en månad, lyssnade på Smiths och annat med nerdragna 
persienner och spelade in dödsmeddelanden på telefonsvararen. Det var 
som att då kom det först, att det blev slut med Andrea.
  En kväll satt jag på Kvarnen, helt desillusionerad, helt ensam för mig 
själv vid ett  bord då ett par tjejer dök upp och tyckte jag verkade 
alldeles för ledsen. Det slutade med att jag gick hem med en av dem, 
Anja, och sen blev vi ihop. Det gick i ett på den tiden. Jag vet inte hur 
det gick till. Jag drack på som vanligt, men mådde bättre ändå, trots den 
ruggiga tråkiga vintern och den ständiga bristen på pengar. Anja hade en 
liten son, Kevin, fyra år, det första han sa när jag kom dit och han var 
där var:
  ”Åh, wow, en kompis!”
Det var jag ju inte riktigt. Han skulle senare spela ”Ett fall och en 
lösning” så många gånger att jag höll på att  slänga ut skivan genom 
fönstret.
  Anja var ifrån Kanada och hade bott  i Kanada hela sitt liv. Hon hade 
flyttat till Sverige på grund av att det sket sig mellan hennes mamma 
och henne. Hon hade svenska farföräldrar som bodde här. Hon var bara 
sjutton då. Visste inte om att  hon var med barn förrän hon kom hit. Hon 
födde sin son här. Nu var hon 21, tio år yngre än mig. Vi satt i hennes 
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kök den första natten och pratade om allt  möjligt. Jag tyckte förstås att 
det verkade vara för stor åldersskillnad emellan oss.

Vi fortsatte att  spela in i Tambourine studion och gjorde vårt andra 
album. Mitt i inspelningen skulle det bli fest i studion. Eggstone kände 
en massa japaner, musik och skivbolagsfolk och de hade laddat med en 
hel ohygglig massa sprit. Det var ingen hejd på det. Öl, vin och sprit, 
travar av det. Jag blev förstås alldeles förvirrad, drack alldeles för 
många drinkar. Somnade på soffan i rummet där de hade mixerbordet, 
det fungerade också som allmänt samlingsrum, disco och mingelplats. 
Efter ett tag vaknar jag och spyr handlöst och hejdlöst rakt ut över 
golvet, bland japaner, hela Cardigans och Brainpool och fler kända 
popmusiker. Thomas och någon till kom och hjälpte mig ut till muggen. 
Sen skulle Thomas och Jonas och någon till hjälpa mig hem. Problemet 
var att de också var väldigt berusade. Jonas var fullare än jag var efter 
att  jag spytt, han höll på att dra ner mig på marken istället  för att  stödja 
mig. Vi bodde nu i en lägenhet som Eggstone hade hyrt för sådana här 
ändamål. Vi lyckades komma in och vi slocknade. Johnny och Conny 
försökte komma in i lägenheten tidigt på morgonen. Bankade på fönster, 
dörrar och ringde på, men ingen vaknade. Alla låg i fyllekoma.
  Nästa kväll gick jag och Hacke till studion för att hämta något. Tore, 
Cardigans producent öppnade. Han satt och mixade något i 
mixerrummet. Det luktade inte gott. Han såg inte glad ut. På kvällen 
gick vi ut på en kinarestaurang och drack ett par öl. Vi hade missat en 
dag men, vadå? Ibland förstår jag inte hur det gick till, men nuförtiden 
om jag gjort något sådant hade jag missat tre dagar.
  När vi var klara och skulle åka hem kom jag till studion tidigt på 
morgonen, hade varit ute någonstans och vi skulle åka hem samma 
morgon. Jag la mig under flygeln på en madrass och drog för med filtar 
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och grejer. På morgonen var de uppe och ropade efter mig, men jag 
svarade inte. Jag ville sova. Lite senare kom ett band och började spela 
in. De la sång. Sångaren sjöng hemskt illa. Om och om igen sjöng han.
  Hände sådant här någonsin Keith Moon? tänkte jag.
  Det gjorde det säkert men han hade antagligen bara studsat ut  mitt i 
sångpålägget. Inte jag. 
Till slut kom jag ut därifrån och fick ta tåget  hem.  Det hände flera 
gånger att jag var för dålig att åka med. En extra dag på hotellrum och 
tågbiljetter åt upp en del pengar. 
  Vi fotades för flera tidningar och det skrevs om oss. Jag fortsatte att 
oroa mig för soc, precis som Henrik Berggren sagt. Jag menar vi tjänade 
inte mycket pengar, men någonting tjänade vi. Det gick aldrig ihop 
riktigt, men det var ju ändå svårt att  förklara för soc hur man kunde vara 
så mycket i tidningar och vara känd, men fattig. Vi fick mer och mer 
goda recensioner. Det var inne att hylla oss. Populärt. Vi åkte ut  och 
spelade och en sak jag minns är att vi kunde ha det förbannat trevligt. 

Vi hade en internhumor som gick utanför det mesta. Jag kommer inte 
ens ihåg vad vi sa och om jag gjorde det skulle jag inte förstå. Vi vände 
på det mesta, hur man bytte intoneringar av ord till exempel. Allt blev 
upp och ner, folk undrade vad vi sa. Vi kunde sitta i turnébussen på väg 
hem och prata och dricka och skratta och lyssna på musik. Jag tror 
ibland nästan inte att jag skrattat så mycket någonsin och det är väl ett 
bra betyg. Ett gott skratt förlänger ju livet heter det ju. Tyvärr så 
fortsatte det inte i evighet. Ibland så blev jag också väldigt trött  på de 
andras humor, särskilt den sista tiden. Jonas var väldigt bra på tråkiga 
ordvitsar.
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Anja åkte iväg till Kanada åtta veckor och jag tyckte det var typiskt min 
otur. Jag tycktes aldrig få vara tillsammans med mina tjejer någon 
längre tid.
  Jag var ute med Hacke och vi lyckades träffa ett par tjejer i en bar och 
så följde en av dem med mig hem. Man kunde inte styra sina lustar på 
den tiden. Nu vete fan om jag har några lustar kvar. Hur ska man veta 
det när man varit utan så länge? I vilket  fall träffade jag henne under 
resten av sommaren, tills Anja kom hem, då blev det tvärt slut. Sen 
låtsades jag som ingenting.
  Vårt album ”Omslag Martin Kann” släpptes, det fick jättebra kritik 
fast jag tycker inte det är så jättebra, jag förstår mig inte på folk i 
allmänhet och kritiker i synnerhet. Men egentligen tycker jag att det är 
ganska bra. Har kommit på det med tiden. Det tar tid ibland. Framförallt 
så var det flera låtar vi spelade in i samma veva som det aldrig blev 
något med som jag tyckte var jättebra. En tidig version av Ner på 
jorden, en mycket bättre version av Spelad glädje, en 16 minuter lång 
version av Indianernas Park, kallad Indianernas Folkpark, med Neil 
Young grunge, Sonic Youth oljud, avantgardistiskt jam och Kraftwerk 
avslutning plus en fantastisk instrumental låt som kallades ”Gränsen”, 
som jag i alla fall då tyckte var det bästa vi gjort. Någon borde göra en 
”Best of the outgivet material” någon gång.
Vi hamnade som nummer sju på albumlistan och det var en smärre 
sensation men redan nästa vecka hade vi rasat  till nummer nitton, det 
var så det brukade vara, hardcorefansen sprang och köpte direkt när 
något släpptes. Recensionerna handlade om en Jesus (Thomas) som 
gick på folks händer i publikhavet. Det var överhuvudtaget en rätt 
hysterisk stämning. Nomads gamla trummis, Berra, hade en gång när 
Thomas och Jonas skulle producera en skiva han var med på sagt: 
”Näej, jag orkar inte med de där Jesusfigurerna!” 
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  Det var lite lustigt för det fanns en viss liknelse.
  Vi gjorde en video till ”Dusseldorf” och det är så långt jag tänker gå. 
Det är för tråkigt, de som har sett den har sett den. 

Nu går jag helt plötsligt över till en annan scen:

Vi sitter i en buss på väg till Bergen, Norge. Det är en oändlig resa, 
mycket längre än vi räknat med. Bussen åker bland molnen ibland, 
bokstavligt talat. Genom ett oändligt antal ändlösa tunnlar. Några ligger 
och vilar, några spelar kort. Vi kommer att bli rejält försenade om vi 
hinner alls. Men vi får se underskön natur på vägen. På ett ställe ligger 
det stora fjäll med hus längst ner och granar högre upp. Framför fjällen 
ligger en sjö som är så spegelblank att hela fjällen ser ut som de är 
dubbelt så stora, de har en perfekt upp  och ner vänd spegelbild i vattnet. 
Man kan lätt  få för sig att vattnet är himmel och att fjällen är underliga 
lite oformliga rymdskepp som flyter omkring i rymden, rymdskepp med 
små hus i mitten och granar på sidorna. 
  ”Varför bor jag inte här”, sa Thomas, ”varför bor jag på en soptipp?” 
Trots att han bodde ganska fint på Götgatan.
  Vi har åkt i över tolv timmar, ingen visste att  vägarna i Norge var så 
besvärliga. Till slut kommer fram vi, då är det bråttom. Upp med 
grejerna så snabbt som möjligt, stress-soundcheck, stressäta, stressvila 
lite i logen efteråt och sen upp och spela. 
  När vi hade tid på oss ville gärna Zqaty  ha soundcheck i minst två 
timmar, han var mycket noggrann, särskilt med trumljudet. 
  Sedan försvinner alla människor, vi stresspackar ner så gott det går och 
går till vårt billiga hotell för att stress-sova ett par timmar innan det är 
dags att gå upp, tidigt. Nu behöver vi räkna med att det  tar dubbelt  så 
lång tid att resa. 
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En annan gång i Finland var det ohyggligt jobbigt, väldigt  lite sömn och 
långa resor genom ett underligt land. En annan gång åkte vi hela natten 
från Norge till Danmark, jag och Johnny  och Hacke fick ingen 
sängplats. Det fanns inte så det räckte åt alla, så vi satt uppe och drack 
sprit och lyssnade på Nico och blev oerhört gråtmilda. Det var ju så bra. 
Vi lyckades få ner högtalarna i golvet flera gånger när vi försökte vinkla 
dem för att få ut så mycket som möjligt av musiken. Bussen stannade 
mitt i natten på en stängd bensinstation och där satt vi och tittade ut i 
natten. På morgonen när vi kom fram hade vi bokat ett  hotell, men vi 
hade bara en timme på oss tills färjan skulle gå. Vi tog rummen ändå 
fast jag tyckte det  var helt onödigt. En timme, eller femtio minuter 
rättare sagt, det var bara att gå upp och lägga sig på sängen och vänta.
  Så kunde det se ut om än såklart inte alltid, så ändå förhållandevis ofta. 
  Lägg till att man gärna vill hinna med att ha lite kul också (bli full), 
och försöka parera alla saker som händer under dagen: färjor som ska 
åkas, precis när man lyckats somna ska det alltid stannas för att äta mat. 
Att det  ska ryckas i toalettdörrar när det är ett helt  gäng killar som vill 
skita samtidigt, om man däremot går på toaletten innan man äter till 
exempel så har det kommit en busslast tyska turister och står före en i 
kön och då blev inte de andra glada (ständigt detta förbannade 
Brahehus!). Att det alltid är någon eller några som är sena. Att man ofta 
fick vänta på maten på ställena vi skulle äta middag på, trots att  det var 
tillsagt innan och åtminstone fem-sex killar sitter och tittar på klockan 
för att hinna med att hinna till hotellet en stund innan (en gång på ett 
ställe i Oslo hade Conny fått  vänta en timme på sin mat när servitrisen 
kommer fram och tar det tomma askfatet och ställer fram ett fullt). Vi 
brukade skämta om det:
  ”OK, gubbar, femton minuter till avrättningen!”
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  ”Vänta, jag måste bara hinna till hotellet först!”
  
Vi skulle dessutom alltid ses minst en timma innan spelningen. För att 
vi skulle vara ”fokuserade”.
  På hemvägen kunde jag ofta ligga bak i bussen och vrida på mig i 
magsmärtor, jag och min känsliga mage. Den har blivit mycket bättre 
nu. Kanske för att jag inte dricker lika mycket. Ändå tror jag att det var 
mycket av stressen och pressen som gjorde det. En gång fick jag hasta 
in till en toalett på en bensinstation med byxorna hängandes vid 
knävecken för att jag inte kunde knäppa dem. De andra skrattade gott åt 
mig. 
  Men så var det. Vi skrattade åt varandras olycka och misstag. Inget ont 
i det kanske, men när man var den som gjorde bort sig mest kunde det 
bli svårt. Jag ska inte säga att jag var den som gjorde bort mig mest. 
Johnny låg väldigt bra till.
  Ja, jag blev i alla fall till slut  för stressad av allt det här. Jag är inte alls 
stresstålig och skulle aldrig klara av det nu. 
  Vi turnerade den här hösten ovanligt mycket, och det var många 
gånger det var två-tre spelningar i rad och sen åka hem några dagar. Vi 
spelade snabbare och snabbare. Det var jag som drog upp tempot. Jag 
gick på dextrosol och energidrycker. Faktum är att  flera gånger drack 
jag Red Bull och sprit och spelade som en dåre, Det är just sådant som 
flera har dött av. Men inte jag.
  Men det är klart att det fanns något som var positivt med det hela, 
annars hade jag inte varit med.
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Vi flyttade in i en ny replokal, i Gamla Filmstaden. Det var en gammal 
sliten byggnad som vi fick ta över, med stora husspindlar och ett  par 
band till i.
  Det var där vi började med att repa måndag till fredag mellan tio och 
fyra. Nu blev det  väl snarare måndag till torsdag elva till tre. Det hette 
att  det var det mest rockiga vi kunde göra. Jag gillade det förstås inte, 
men jag blev nedröstad i demokratisk ordning. Jag har aldrig gillat att 
gå upp tidigt, och det var väl det man tänkte skulle vara en fördel med 
att vara musiker. Men hälften av medlemmarna hade småbarn som 
skulle hämtas och lämnas. Var det mitt fel att de skaffat barn? Hacke var 
alltid i tid och ville också alltid gå tidigare. Jag och Conny  och Johnny 
hade ständiga problem. Conny gjorde av med en förmögenhet på taxi. 
Han läste mycket Dostojevskij.
  ”Brått och stress”, som han sa.
Hacke brukade ofta komma med kommentarer om att vi aldrig skulle 
kunnat jobba på fabrik. Som om jag inte visste det. Jag var jag nu inte 
fabriksarbetare. 
  Johnny och Conny och Hacke var väldigt bra på att ha glömt våra 
gamla låtar när det blev dags att repa in dem till en turné. Det var ett 
ständigt uttagande av ackord och melodier ifrån bandspelare i 
replokalen eftersom de inte kunde höra rätt hemma. Det var 
frustrerande.
  
Det var här vi började med att ha möten med vår manager Marcus och 
vår ljudtekniker Zqaty också, en gång i veckan. Där skulle allt som hade 
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med bandet att göra avhandlas och det  var ständiga beslut som skulle 
tas. Eftersom det skulle vara så himla demokratiskt, som det ändå inte 
var, tog det en jävla tid. Det var faktiskt vettlöst tråkigt. 
  Jag brukade förstås inte säga mycket. När jag sa något blev jag 
antingen nertystad, folk tog för givet att jag bara skämtade, eller så 
hördes jag inte. Johnny brukade säga att det var något med frekvensen 
på min röst som gjorde att den gled förbi, något som hände även socialt. 
Jag har dessutom alltid haft svårt att prata i grupp.
  Alla utom jag hade almanackor för att skriva upp datum och annat. Det 
behövde inte jag, vi fick ju ändå papper av Marcus när vi åkte på turné 
med alla tider. Trots det lyckades flera av de andra att göra 
dubbelbokningar och glömma saker vi skulle göra. Men det var ju något 
fel på oss alla. När vi skulle bestämma ledighet och semestrar väntade 
jag bara in de andra, de fick bestämma. Jag brydde mig inte. De andra 
hade så mycket annat som skulle passa in. Faktum var att jag inte 
brydde mig mycket om någonting. Någon enstaka gång kanske, men för 
det mesta var det ett ältande över saker som inte spelade någon roll för 
mig.
  En gång minns jag att det var något som skulle göras, men alla andra 
hade ursäkter för att inte göra det, fullt upp. Jag sa bara enkelt att:
  ”Jag har inte lust.”
Det blev nästan förvånade miner. Helt säkert  var de lite upprörda över 
att  man kunde vara så rättfram. För det mesta var jag inte så rättfram 
och sa sällan ifrån, när det var något jag egentligen inte ville.
  
Vi byggde så smått upp  en studio i ett annat hus bredvid. Vi repade i 
Ingmar Bergmans gamla visningsrum, där av namnet Bergman Rock, 
som vårt engelskspråkiga projekt kallades. 
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  Jag gillade som sagt inte att gå upp  tidigt. Särskilt  inte när man drack 
som jag gjorde. På tredje dan efter en kraftig fylla kunde jag fortfarande 
vara bakfull och dålig i magen. Det kom ut gaser som inte luktade bra.
  ”Åh herregud, det luktar ju lik”, sa Hacke. Thomas tittade förfärat  på 
mig. Ganska ofta kunde jag ha en unken doft  av finkel och syror från 
magen eller njurarna. Levern?
  Så blev jag också tvungen att  sjukskriva mig ofta. Jag kände mig 
mycket sjukare då, och oftare än nuförtiden. Antagligen på grund av 
stressen och de tidiga morgnarna. Att  sitta på toaletten på morgnarna 
och försöka hinna skita, och veta att man var sen, det gjorde mig galen. 
Det kändes som att det inte var jag som bestämde över mitt liv, som att 
ha ett vanligt jobb, när man dessutom var dålig i magen. Jag och min 
dåliga mage, då var det inte roligt. Kroppen verkade inte vara någon bra 
uppfinning, tyckte jag då. Det är klart att det hade med alkoholen att 
göra. Möjligen hade det faktum att jag gick på aspirin varje dag i tio-
femton år också något med saken att göra. 
  Ett tag hade jag så dålig mage att jag undrade om jag hade cancer eller 
magsår eller något. Så jag gjorde först en undersökning där de stoppade 
ner en slang med en kamera på i halsen och ända ner i magen. Det var 
bland det minst behagliga jag varit med om. De hittade ingenting, så jag 
gjorde även en annan undersökning där de stoppade upp en slang i 
röven och upp genom alla tarmarna. 
  Dan innan fick jag göra ett lavemang och ni vet ju att det inte är det 
roligaste att göra. Slangen upp i röven var inte heller något nöje, men 
jag erbjöds lustgas som jag inandades friskt. De hittade inget fel där 
heller så mina problem berodde bara på en dålig mage och allmän stress 
och dåligt leverne.
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  Allmänt förkyld var jag också ofta och en ihållande rethosta hade jag 
som jag ofta blev hånad för, de andra brukade härma hostan och säga att 
den inte var äkta. Alla de här problemen är nu borta.
  Jag ger mig fan på att du kan suggerera fram snor, sa Thomas en gång. 
Han sa det inte glatt utan surt. En annan gång pratade vi om det  var 
någon som hade varit nära döden någon gång. Jag berättade att jag känt 
mig nära döden många gånger då jag varit bakis. Det tyckte Thomas var 
mesigt.
  
Jag blev mer och mer irriterad på folk i tunnelbanan, kände för att 
skrika rätt ut åt dem men det gjorde jag aldrig, höll det inom mig, lät 
undslippa mig en väsning på sin höjd. Skrek högt gjorde jag däremot 
hemma då och då. Grannarna trodde säkert att jag var galen och det 
kanske jag var på ett sätt.
  Jag kunde klippa naglarna mitt i natten för att det tog sådan tid för 
mig. Att  klippa naglarna var ett  annat tvång, det  måste se ut på ett visst 
sätt. När man var bakis blev det ännu värre, nerverna utanpå och ofta 
kunde jag inte äta någonting på hela dagen, ett problem jag inte har 
längre. Man kan förstås undra varför man drack överhuvudtaget, men 
det är för och nackdelar med allt.
  
En anledning till att jag ofta var sen var mina tvångsproblem. Dem ville 
jag av någon anledning inte använda som ursäkt. Kanske jag ville låtsas 
som om att jag inte hade några sådana problem.
  En gång fick jag ingen bonus som alla andra fick, 1500 spänn eller 
något. Jag missat ett rep eller flera. Flera av de andra hade ju trots allt 
lånat hej vilt, och betalade aldrig igen.
  ”Det finns något dåligt med allt”, var en kommentar jag slängde ur 
mig.
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Vi spelade in en ny fem låtars skiva till Silence förtret. Vi slösade med 
material hette det. Den drog ut på tiden. Vi började med att  spela in med 
Nille Perned i vår lilla studio. Sen fortsatte det i Traxton, en annan 
studio i Stockholm. Sedan spelade halva bandet in i Göteborg, andra 
halvan i Stockholm. Jag och Hacke lyckades faktiskt lägga ny  bas och 
trummor till gitarrer och en taktmaskin eftersom gitarristerna var 
upptagna på annat håll. Till sist gjordes det mixningar i Malmö och 
Stockholm och någon fick springa med mastertapen till Centralen för att 
den skulle hinna till mastringen i tid. Zqaty hade inga pengar till taxi. 

Zqaty var överhuvudtaget bra på att låna pengar av folk, låna cigaretter, 
låna tandkräm, låna raklödder. En gång hade han varit  väldigt fattig och 
rullat cigaretter och rökt upp en hel bibel, enligt honom själv.
  Jag fick nästan alltid dela rum med Zqaty på turné. Jag lyckades aldrig 
somna på beställning när det  passade att ta en tupplur. Det kunde han. Å 
andra sidan var han bra på att vara vaken länge. Långa nätter i studion.
  
I frukostsalen var jag ofta sen, en gång kom jag ner och tog en kopp 
kaffe och ett ägg fem minuter innan vi skulle åka. Det blev ofta ett 
väldigt liv om det där, något jag inte kunde begripa. Attityden var inte 
så särskilt tolerant hela tiden.
  Marcus har jag aldrig riktigt begripit mig på. Jag tror att han inte 
begriper sig på mig heller. Det är det i och för sig inte många som gör. 
Men han var egentligen en känslig själ, som Conny sa i en intervju var 
vi ju alla sköra själar. Marcus var väl inte gjord för att vara manager och 
deala med bokningsbolag och annat, men han blev nog förhärdad efter 
ett  tag. Han var för känslig för att vara manager. Tog lätt  illa vid sig. 
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Ständigt var det dessutom problem med vissa medlemmars ekonomi. Ju 
mer de fick desto sämre verkade det bli. 
  En sak som är ganska sjuk är att  just musiker av alla yrkesgrupper ska 
få oskattade stimpengar. Dem ska man betala skatt för själv. Hur många 
tror ni gjorde det?
  Jag skulle tro att Jesusfigurerna, Jonas och Thomas gjorde det. Thomas 
hade något slags sjätte sinne när det gällde pengar, han klarade sig 
alltid. Vi spekulerade ofta om han hade något arv eller liknande. 
Det snackades faktiskt  ganska mycket bakom varandras ryggar. Jag kan 
bara gissa vad de sa bakom min. 

Allting är inte så fint och bra och genomdemokratiskt som det kan verka 
ibland. Johnny å andra sidan var ju helt  hopplös. Han köpte mopeder 
och gitarrer som gick sönder. Han gick omkring i trasiga byxor, vilket 
gjorde att han tappade utbetalningen från soc. Senare på kvällen åt  han 
ändå krabba på restaurang. Han hade ofta gitarrerna på pantbanken när 
det var dags att åka på turné. Han brukade kallas för Greven från 
gränden. Bland annat.
  Conny och Thomas var de som hade mest röststyrka och starkast 
viljor. Det kunde bli riktigt otrivsamt och bråkigt ibland på repen, som 
jag antar att det ska bli i bra band. Vi andra hängde bara med våra 
huvuden. För det mesta tyckte jag grälen var löjliga, att de saknade 
grund. Det kunde i och för sig börja med något som hade grund, men till 
slut hade det bara blivit en enda röra av ingenting. Mycket  tack vare 
Thomas envisa hållning. 

Att säga att bob hund var genomdemokratiskt är som sagt en smula 
överdrivet. I början tyckte jag vi var bäst, på ett sätt. Att alla var mera 
delaktiga än vanligt. Till slut utvecklades det faktiskt så att Thomas 
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gjorde det mesta. Men jag vet inte om jag ska säga något? Jag blev ju 
mer och mer passiv och började göra låtar först när jag slutat i bandet?

Helt plötsligt lyckades jag byta lägenhet. Jag hade sett  en annons och 
jag ringde på den. En av hundra, eller tusen, annonser säger att de vill 
byta en lägenhet på Söder mot något annat än innerstaden, men här var 
en som sa att hon kunde tänka sig Hägersten. Min lägenhet var förstås i 
dåligt skick.   
  Toaletten var trasig på tre ställen. Spolningsmekanismen, locket och 
hålet i porslinet. Jag var tvungen att nämna allt  som var fel, annars hade 
det inte känts rätt. Hon som ville byta var ändå intresserad. 
  Hon hade många vänner därute och hyran var lägre. Hon ville förstås 
ändå att värden fixade det som inte funkade. Jag var på honom värre än 
någonsin, men inget hände. Han sa bara: Ja, ja, jag ska fixa det.
  
En gång hade han sagt, apropå att jag klagade på att det inte fanns 
varmvatten eller värme:
  ”Ja, du anar inte vad med problem jag haft med den där kåken”.
  Jag var mållös. 

I vilket fall ville hon till slut ändå byta. Mitt livs största flagga. Jag antar 
att  det är bättre här än ute i förorten, men en sak minns jag med 
Örnsberg. Jag kunde komma hem tidiga sommarmorgnar, full såklart, 
och det var ett fantastiskt ljus. Då gillade jag till och med husen och 
skogsdungen bakom dem. Det var ändå skönt att komma ifrån den 
strejkande tvättstugan, den fallfärdiga balkongen, den skrikande galna 
grannen och de kyliga vinternätterna.
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Vi åkte ut på en turné när jag precis hade flyttat in. Jag hade inte bott 
där i mer än ett par dagar. Turnén kallades ”The Rock´n´roll tar död på 
mig turné”.
  En sak som jag minns med spelningarna var att om vi körde länge på 
en låt eller ett  slut, ett jam om man så vill, så ville jag ibland hålla på 
jättelänge. Det var då man kunde börja känna riktig spelglädje. Det var 
då det verkligen hände och kunde hända något. Hacke ville tyvärr aldrig 
spela riktigt länge. Han ville alltid sluta. Han signalerade alltid till mig 
att  vi skulle sluta. Ibland fortsatte jag ändå förstås. Det var ibland som 
om att han inte tyckte om att spela. På repen kunde det vara väldigt 
påtagligt.
  En annan sak som inte var rolig var att packa ihop efter spelningarna 
medan folk stod på dansgolvet och de oftast spelade hemsk musik. 
Dålig techno eller liknande. Ofta skulle vi packa ihop när jag var helt 
slut, femton minuter efter spelningen. När vi var klara hade ofta alla gått 
hem, stället hade stängt. Johnny ogillade det där särskilt mycket. Han 
ville alltid träffa folk, hela tiden något nytt, någon annanstans.
  Sista spelningen på turnén var på Studion, i Stockholm, och där hördes 
någon i publiken säga:
  ”Ja, det syns verkligen på dem”, när vi spelade låten ”Rock´n´roll tar 
död på mig”.

På nyårsafton hade jag till slut inflyttningsfest. Det gick sådär. En 
nyinköpt fåtölj gick sönder och jag och Anja började bråka. Jag stod på 
balkongen i strumplästen och det regnade. Mina nya grannar stod 
nedanför och skålade och jag började bråka med dem också, eftersom 
jag var på ett så uselt humör. Ingen bra start alltså. 
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  Jag somnade i den trasiga fåtöljen framåt natten och dagen därefter var 
jag naturligtvis bakfull. Det fanns kvar lite att dricka, så jag och Anja 
hjälptes åt att städa. Dagen blev hyfsat smärtfri.
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Nu har de till och med börjat spela Joy  Division på sportkanalerna. Vart 
är den här världen på väg?
  På andra kanaler sitter unga människor med perfekta kroppar och 
tvingar i sig kackerlackor och tjurpenisar för att vinna lite pengar.
  
Sådant behövde inte vi bry oss om i bob hund. Vi spelade in en ny 
singel, gjorde som vi ville. Började spela på större och större scener. 
Det skrevs mer och mer, så gott som bara bra kritik överallt. Vi var 
fantastiska. Vi vann en grammis till, den här gången för bästa text. 
Thomas sa i sitt tal från scenen att ”Vi ses i replokalen i morgon 
gubbar”.
  Jag kom inte till något rep dagen därpå eftersom jag var för bakis. När 
jag gick ut på eftermiddagen kunde jag läsa på löpsedeln att jag skulle 
varit och rep. Det började kännas lite väl mycket. 
  Det stod att  vi spelade för livet  och det kanske vi gjorde, på ett sätt, 
men ändå, det började bli lite mycket. 
  Magnus Uggla, Ulf Lundell och till och med Per Gessle började säga 
att  de gillade bob hund. Till och med jag blev stoppad av folk på gatan 
som ville ha autograf och allt möjligt. 
Autografer har jag aldrig heller förstått mig på. Varför ska man ha en 
sån? Jag har aldrig velat ha någons autograf. 
  Det kunde vara väldigt påfrestande faktiskt efter spelningar. ”Gå ut nu 
och skriv, de vill ju det”. Men jag ville inte. 
  Min kära mor var på en spelning på Gröna Lund och drog mig ut i 
armen till de väntande autografjägarna. Då hatade jag henne verkligen. 
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  En gång satt  vi i ett tomt köpcentrum någonstans i Norge och väntade 
på att någon skulle dyka upp för att få sina skivor signerade. Ingen kom. 
Det var roligt, och skönt.
  En annan sak som kunde vara besvärande var att  en massa människor 
kom fram till mig som verkade känna mig. Jag hade ingen aning om 
vilka de var. Folk som jag dock kände igen kunde säga: ”Hur är det?” 
Jag brukade svara: ”Skit”, eller ”för djävligt”. I bästa fall kunde jag 
svara: ”Rätt OK.”
  Andra människor sa alltid att allting bara var bra, eller jättebra. Jag 
förstod mig inte på dem. Ibland kunde de säga att jag såg frisk eller 
fräsch ut och att jag verkade må bra, något som sällan stämde. Hur fan 
kunde de veta det?
  Nu är det däremot ingen som frågar någonting.

Vi spelade in vår skiva ”Jag rear ut min själ, allt ska bort”. Den titeln 
spånade vi faktiskt fram tillsammans. Det  började med att vi tyckte att 
den lät  som Kent innan den var klar, och då kom själsrea upp av någon 
anledning. Vi spelade in den i vår studio och i Traxton. 
  Det var inte roligt att spela in den. Det blev mer och mer av sittningar i 
studion och det kändes som ett tvång. Man satt och väntade på någons 
pålägg eller något annat. Timmarna gick.  

För att ha något annat att göra bildade jag och Johnny The Galéns 
tillsammans med vår gamle kompis Ove, Mårten Skoog och Marianne 
från Chesty  Morgan. Namnet kom ifrån ordet galen, vårt sätt att vända 
på betoningen av ord. 
  Jag spelade gitarr, och vi hade en gammal trummaskin som knappt 
fungerade. Det var roligt, i början i alla fall. Jag skrev till och med låtar. 
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Vi spelade till och med i Hultsfred, men bara på en liten skitscen. Den 
fanns inte ens med i festivalprogrammet. 
  Problemet var att  med Galéns drack jag ännu mer än i bob hund. I bob 
var jag ju tvungen att spela trummor och det ställde ju lite krav på 
nykterheten, även om jag kunde dricka en kvarting sprit innan 
spelningen när det var som värst. 
  Det var ett tag när vi tyckte att alla drack för mycket. Det var inte 
frågan om att vi skulle kunna spela. Det var frågan om våra liv. 
  Conny var den som drack minst tror jag, Hacke brukade bli helt borta 
och fick ofta tvinga i sig kaffe framåt natten. Thomas kunde bli ganska 
så väldigt full ibland, men han tappade aldrig kontrollen.
  Johnny var inte heller alltför skötsam, han ville alltid gå och lägga sig 
sist. Ett par gånger var det nära när han låg i sockerkoma. En gång kom 
ambulansen och tog honom och vi flög vidare till nästa spelning och 
han kom efter. 
  Vi hade med en kille som skötte ljuset åt  oss också, Pipis, och han var 
inte heller dålig på att dricka. Det var ständigt spex och upptåg med den 
killen. Vi åkte ju också på Kalasturnéer med flera andra band. Då var 
det ibland väldigt rörigt. 

Vi vandaliserade aldrig några hotellrum eller något i den stilen. Varför 
ska man göra sådant? Förresten hade vi inte råd. En gång har jag för 
mig att  vi vände upp och ner på några tavlor och möblerade om lite, det 
var så långt det gick.
  Överhuvudtaget måste jag säga att åka runt på vägarna i Sverige inte är 
kul. Man kan varenda tråkig skogsdunge och varenda stuga till slut. 
Däremot gillade jag att åka buss på nätterna, allt såg mycket bättre ut, 
men det var inte så ofta.
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  Jag har ibland tänkt att det vore skönt om det kunde vara natt för evigt, 
bara mörker och liten mänsklig aktivitet.
  ”Sverige är för långt”, brukade jag säga. Särskilt när vi åkte i vår 
långsamma sextiotalsbuss som inte gjorde mer än 80 km tim. Det är 
konstigt att vi aldrig råkade ut för några riktiga olyckor, men det var ju 
nära ett par gånger. 
  En gång gjorde vår chaufför en häftig inbromsning för någon dåre 
framför hade plötsligt stannat. Hela bussen krängde till. Vår roddare och 
allt-i-allo, som vi då lagt oss till med, ramlade rakt in i dörren och 
krossade fönsterrutan med sin arm. Som tur var blev han inte allvarligt 
skadad. Det var ju en gammal sextiotalsbuss, och naturligtvis fanns det 
inga säkerhetsbälten. Folk gick ju omkring i bussen och satt vid bord 
och låg i sängar. 
  
Ibland blev vi utsatta för Stockholmssyndromet. En gång när vi skulle 
med färja ifrån Göteborg till Danmark, kom en av arbetarna fram till vår 
buss och frågade var vi kom ifrån.
  ”Stockholm”, sa någon.
  ”Stockholm, inge vidare va?” sa han på bred göteborgsdialekt.
  Sen fick vi vänta tills alla andra hade kört ombord innan det blev vår 
tur.
  I Ålborg var jag, Hacke och Johnny  på en krog innan spelningen och 
tog en öl. En riktig dansk buse satt vid ett bord. När vi skulle gå frågade 
han var vi kom ifrån.
  ”Stockholm”, svarade Johnny.
  ”Stockholm”, sa dansken,”öööööööööööööhhhhhhhhhhhh!”
Han liksom spydde ut orden. 
  ”Ja, så är det”, sa Johnny, ödmjuk och kanske en smula rädd.
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Man var inte alltid populär, hur populär man än var. En tidning skrev att 
vi var så fula att den enda groupie vi skulle kunna få var en hundrakilos 
hora. Nu var det faktiskt inte många groupies alls, mest killar som ville 
snacka distpedaler och sådant.
  
Vi släppte ”själsrean” och åkte ut på ännu en turné. Vi var med i tv-
program och tidningar. Det sattes upp  en massiv affischkampanj med 
våra ansikten, ett  och ett, som politiker, flinande och inställsamma med 
texten: Jag rear ut min själ, allt ska bort!
  Vi gav oss av en tidig morgon. Det var lervälling och snöslask utanför 
vår studio. Bussen körde fast. Vi fick kämpa med snökedjor och alla 
fick hjälpa till att putta på bussen för att överhuvudtaget komma iväg.
  
I Gävle blev vi insnöade. Det vräkte ner snö när vi närmade oss och det 
var rader av bilar som hade kört fast. Vi lyckades dock precis ta oss 
fram innan det  var helt försent, tack vare vår duktiga chaufför. PA 
anläggningen hade vi inte lyckats ta dit, men Zqaty fixade och donade 
med diverse sånganläggningar. Sådant där gillade han, när det blev lite 
kaos. Alla som tänkt kunde inte heller komma, men en liten tapper skara 
kom. De som bodde närmast, inne i stan. Snön fortsatte falla. Nästa dag 
blev en aning skruvad. Extra bakfulla var vi såklart, eftersom vi fått  en 
oväntat ledig dag. Det var en märklig känsla ute på stan. Det var en och 
en halv meter snö, på sina håll var det tre fyra meters vallar. Bilarna 
syntes inte. Folk åkte spark eller gick så gott det gick. Militärens 
bandvagnar var ute, det klassades som en klass 4 varning på en skala 
där 5 var krig. Några snälla tjejer från kvällen innan hade öppnat sitt 
kafé, så vi fick lite mat i oss. Resten av stan var så gott som öde. 
  På kvällen hade vi möte på hotellet och nyheterna var på, de pratade 
om snöovädret. Det var mycket osäkert om vi skulle kunna komma iväg 

189



morgonen därpå. Thomas tyckte att vi skulle försöka ta oss till 
Stockholm sent nästa dag och sen börja om turnén, som fått en snöplig 
start. 
  Vi skulle till Alvesta dagen därpå och därefter Uppsala. Turnéschemat 
var galet som vanligt. Men vi hade med oss ett annat band, Dipper, som 
ville annorlunda. De hade ingenstans att bo i Stockholm och ville spela. 
Annars fick de inga pengar. Det fick ju inte vi heller men vi kunde ju 
senarelägga spelningarna. De fick sin vilja igenom. Vi skulle försöka i 
morgon. Hacke var full och satt och halvsov.

Dipper lånade för övrigt min lägenhet en gång och lyckades nästan få 
mig vräkt, de hade spelat så högt på natten att de inte hört grannarna 
eller störningsjouren när de bankat  och ringt på dörren. Problemet var 
att  jag själv lyckats få störningsjouren på mig flera gånger och redan låg 
illa till.
  
Efter mötet var jag själv ute på kvällen och träffade tre tjejer i en bar 
som alla var väldigt trevliga och det verkade som de var intresserade av 
mig. Det var en trevligare stämning överhuvudtaget i hela stan på grund 
av snön. Det blev lite som en katastrofstämning. Alla höll ihop. Sent på 
natten kom jag tillbaka till mitt rum, och tidigt på morgonen var det 
dags att gå upp. 
  Jag var sur för att vi inte hållit oss till Thomas förslag att åka till 
Stockholm och mådde dessutom skit. Vi vandrade långsamt bort i 
snödrivorna. Det var extra svårt  för Hacke med sitt ben. När vi kom 
fram skulle alla hjälpa till att bära in grejerna i bussen men jag vägrade 
och gick och la mig i en av de lediga kojerna. Det var dessutom kallt. Vi 
hade ett rullande schema när vissa skulle bära och andra slapp. Det var 
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min tur att slippa men under omständigheterna verkade alla ha glömt 
ordningen.
  
Vi lyckades trots allt komma iväg och utanför Gävle var det  nästan 
ingen snö alls. Mycket märkligt. 
  Vi åt lunch på ett dödstråkigt motorvägsfik. (Varför är alla vägkrogar 
så genomusla? Är det för att folk inte har något att välja på? Vad är det 
för affärsidé?) Vi såg på ett  avsnitt i någon gammal västernserie. Det 
handlade om någon som var djupt alkoholiserad, han drack rakvatten, 
allt som hade alkohol i sig. Det muntrade upp oss lite. 
  Vi kom fram till Alvesta och spelade i en liten trång lokal som var 
knökfull. Arrangörerna var tvungna att öppna ytterdörrarna då och då 
för att folk skulle kunna andas. Temperaturskillnaderna var ett ganska 
vanligt återkommande problem. Det var tio minus ute och fyrtio plus 
inne. Man åkte femtio grader upp och ner. Thomas hade ofta problem 
med halsen.
  
En annan sak som är lite obegriplig är att  man har någon hörsel kvar. 
Jag hade ibland löjligt högt i min monitor. Man bad om mer gitarr och 
mer av det andra tills man inte hörde någonting. I bland tror jag att jag 
hade en 120 decibel i medhörningen fast ljudet utåt var mycket lägre. 
Det var sällan jag hade bra medhörning. Särskilt på festivaler och större 
scener. När inte ljudet är bra finner jag inget nöje i att spela.
  Jag menar verkligen inte att det måste låta perfekt, men man vill ha 
någon slags bra grund. Det var svårt för oss som hade så många 
instrument och ljud på en gång. Jag menar inte heller att det inte var 
något nöje att spela för det mesta. Man blev van och kunde tåla en del, 
men man ville ha lite ställ som vi brukade säga. 
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Det där med att publiken skulle tända en har jag aldrig förstått. Jag 
spelade för mig själv och för musiken. Men det är klart att  det var 
roligare att spela inför folk än att stå i replokalen fast det ibland faktiskt 
kunde vara tvärtom. 
  
På soundcheck hände det också ganska många gånger att man fick 
världens värsta rundgång från Johnnys gitarr, eller en mick som var 
felkopplad, rakt in i örat. Lite tinnitus har jag nog haft mellan varven 
men inget konstant. Otroligt nog.
  
Johnny hade också en del otur. Han lyckades alltid välta saker och en 
gång på ett rep  välte han sin jättedyra Gibsongitarr så att halsen gick av. 
Ofta var det trassel med hans grejer, och inte bara hans. Ibland kunde en 
förstärkare eller högtalare inte fungera när vi kom till en spelning. Då 
var det tur att vi hade Zqaty, som kunde en del om teknik. Det var ett 
ständigt reparerande. Vi ville ju ha gamla konstiga instrument, boxar 
och förstärkare.
  
Sista spelningen i Borås hade jag fått total halsinflammation, jag kunde 
inte prata, bara viska hest. Fast annars mådde jag ganska bra. Jag var nu 
ordentligt inne i alkoholen. På natten var det fest och jag lyckades sno 
en flaska whisky som jag smög med i bussen hem. 
Det var så trots allt ibland, att folk försökte hålla efter varandra. Det var 
lite märkligt eftersom hemresorna brukade vara vildast. Det kunde ha 
något att  göra med att vi inte fick störa chauffören för mycket: Det hade 
hänt en del saker på en del resor. Utspilld sprit, saker gick sönder. 
Thomas brukade till exempel försöka hålla någon slags ordning när vi 
skulle gå på systemet på hemvägen.
  ”Köp inte för mycket”, kunde han säga.
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  ”Jo, köp  för mycket!” kunde Pipis gasta ifrån en säng när han redan 
var full.

Det kunde bli otroliga bakfyllor när man kom hem. Nattsvart ångest, 
hemska mardrömmar, dödsångest. Man vaknar mitt i natten och hör ett 
ljud ute i köket och tror det är döden.

Vi åkte hem för sedvanligt juluppehåll och åkte sen ut igen. Det var då 
vi först turnerade i Danmark och sedan åkte raka vägen hem till 
Stockholm för att hinna till grammisgalan. 
Vi hade ett par dagar ledigt. Sen repade vi inför en spelning där vi bara 
skulle spela covers. Samma kväll som vi skulle spela, tidigare på 
kvällen, var vi inbjudna till en hemskt flott middag på Nationalmuseum 
där vi fick sitta en och en med helt okända människor för att ta emot 
ännu ett pris. Vi hade fått något som hette Spelemannen har jag för mig. 
Det var överhuvudtaget populärt att hylla oss på kultursidorna. Vi var 
finkultur samtidigt som vi levde ett ganska destruktivt rockliv. Vi fick 
guldmickar och det ena och det andra. 
  
En sak jag har tänkt på är att det är underligt hur man kan vara så 
otroligt hyllad en stund, som vi var under sent nittiotal/tidigt tvåtusental, 
och sedan, när vi fortfarande höll på med bob hund och Bergman Rock, 
bli så totalt bortglömda och ignorerade. Det måste vara något fel på 
mediasamhället.  
  
Efter middagen var det dags att  skynda vidare till det destruktiva 
rocklivet. Sedan hade vi en ganska stressad och oskön spelning med en 
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massa högljudd rock, som såklart också fick bra kritik. Efteråt var det 
klubb med folk, rök, svett och alkohol. 
  Dagen efter skulle det bäras och hämtas instrument och jag, liksom de 
andra två, eller tre, som skulle hjälpa till kom försent. Det var faktiskt 
väldigt ofta jag och Johnny som åkte på att bära vid sådana här 
tillfällen. De andra hade barn och finare saker för sig. Vi var bakis och 
sura. Det hade överhuvudtaget varit  en väldigt sur stämning den senaste 
tiden. Ideliga möten när det inte var något annat som skulle göras. Alla 
satt och hade en sur och trött uppsyn. 
Veckan därpå skulle vi börja med att spela in och göra låtar till vårt 
engelskspråkiga sidoprojekt Bergman Rock.
  Där, just den dagen när vi körde våra instrument, eller snarare två 
dagar senare, brast det för mig. Det hade varit fest hemma hos Anja, och 
på morgonen när jag fortfarande var vaken slog mig tanken:
  Jag vill härifrån. Vart som helst. Bort. 

Därför tog jag mig till London (Vart som helst  så fort  som möjligt), och 
var borta sammanlagt (borta och hemma) i tre veckor, innan jag tog mig 
tillbaka till ett möte. 
  Under den här tiden drack jag vansinnigt mycket. Jag blev tagen av 
polisen i London för att ha gått och skrikit åt folk efter att  jag fick min 
plånbok stulen. Jag kastade stekpannor i fönsterrutan så att den 
krossades. Jag spelade Sex Pistols på högsta volym och jag var helt 
borta. Jag trodde att djävulen flyttat in i min lägenhet, så jag inte vågade 
vara där. Jag vet inte vad det var med mig men jag måste ha någon slags 
ventil som öppnades en aning genom alkoholen. Kalla det 
ansvarslöshet, kalla det vansinne, kalla det alkoholism. Inget  av dem 
alternativen stämmer helt.
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Det var något i mig som jag ville få ut som jag inte fick ut  på något 
annat sätt, det räckte inte med att få utlopp genom att spela trummor. 
Jag tror att jag försökte manifestera någonting. Min vanmakt och sorg. 
Jag tror dock inte resultatet blev så lyckat.
  Dessa flygresor. Springa omkring med en andedräkt som kunde döda, 
svetten forsande, stinkande, knappt kunna gå ibland, leta efter rätt gate i 
sista minuten. Ibland undrar jag varför jag skulle resa bort 
överhuvudtaget. Fanns det inte tillräckligt med problem hemma?

När jag kom hem ifrån London och skulle ta mig till mötet med bandet 
vågade jag inte ringa på dörren, fast jag stod utanför. Första textraden i 
”Sista beställningen”. 
  Jag fick senare höra att de enda som kunde tänka sig en annan trummis 
på den kommande turnén var Johnny och Hacke. Som jag såg som mina 
närmaste i bandet.
  
När jag så småningom kom tillbaka besökte jag för första gången Maria 
Beroendecentrum och var hyfsat nykter i flera veckor. Vi åkte ut på 
turné igen på våren och nykterheten tog slut efter ett  tag. Det tog slut 
med Anja, ett  ömsesidigt beslut. Jag var ju inte helt trogen mot henne 
heller, det hade hänt ett och annat när vi var på turné.
  
Sommaren var rätt galen i vanlig ordning och fram emot hösten blev det 
så att  vi behövde ha ett möte om alkoholen. Jag och Johnny  var i 
särskilt farozonen ansågs det. 
Jag hade ett  stort sår i pannan efter att jag ramlat  med huvudet före ner i 
gatan. Polisen hade kommit men eftersom jag var vaken och vid gott 
mod tog de mig inte. 
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  Jag hade mött Johnny tidigare på dagen och pratat i falsett som en 
galning. Jag hade varit  på Mallorca någon vecka innan och hade köpt 
med mig en massa sprit. Var på Storstad, där det var någonting vi skulle 
gå på. Stod där och drack drinkar helt lugnt, nåja, och försökte få med 
mig en tjej hem med löftet att jag hade en massa sprit hemma. Det gick 
inte så bra. 

Dumt nog hade vi mötet på en krog. Vi hade ett uppehåll på en tre 
månader där vissa valde att ses och göra låtar, men jag var för mig själv 
och drack av och till. 
  
Millennieskiftet kom och var inget särskilt. Det var kallt som fan på 
nyårsafton och fyrverkerierna imponerade inte. Europe körde sin ”Final 
Countdown” ute på vattnet och jag var ensam för första gången en 
nyårsafton. 
  Jag träffade en ny tjej men vi var inte tillsammans länge. bob hund 
gjorde några engelska låtar, det vill säga Bergman Rock, men det blev 
inget större gensvar så vi fortsatte med bob för att kunna leva. 

Vi åkte till London med Bergman, en så kallad showcase-spelning. Vi 
sågs i gryningen vid Medborgarplatsen, fyra-fem på morgonen för att 
åka ut till Arlanda, med en andedräkt  som doldes med halstabletter. 
Alltid dessa tidiga morgnar.
  När vi kom fram till London stod jag och blåste på ett snöre på min 
väska medan vi väntade på att alla fått sina väskor. Ett  av mina 
tvångsproblem.
  ”Här har vi kommit till London och du står och blåser på ett snöre”, sa 
Thomas.
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  Conny sprang omkring och tyckte att alla engelsmän var så underbara. 
Han hade sett en bobby, en engelsk polis. Vi hade inte lämnat 
flygplatsen. Han hade inte varit i London förut. Vi spelade tillsammans 
med Weeping Willows och en del andra band, men jag tror inte det gav 
så mycket. Det verkade mest vara svenskar där.
  
Jag träffade en tjej på Kvarnen, förstås, var annars? Hon var dansk. Vi 
hade något slags löst förhållande hela sommaren. Jag åkte ner till 
Köpenhamn oftare än hon var här. Det gick inte till sist. 
  Vi hade ett uppehåll i turnérandet efter en spelning på en festival i 
Odense och jag blev kvar. Jag stannade ett par dagar på hotellet. Jag 
tyckte ju jag hade så mycket pengar. Jag åkte ut till festivalen igen på 
kvällen och hamnade till sist i ett sjuktält. 
På morgonen blev jag väckt och gick direkt till en bar på området. Sen 
tog jag mig dock tillbaka till hotellet. Det var en lång väg. Minst 500 
danska kronor. Enkel resa. 
  Senare på dagen besökte jag en prostituerad. Jag hade sett så många 
annonser i tidningarna och funderat på det. Tyvärr var jag ju alldeles för 
full och tror inte jag lyckades särskilt bra.
  På kvällen satt jag på en pub och lyckades tappa cigaretten hela tiden. 
Pratade med någon tokig dansk. Nästa dag var jag grymt bakis och 
drömde att det var snöstorm. Mitt i sommaren. 
  Sedan ringde jag till min danska ”flickvän”. Hon hade kommit ut ifrån 
sjukhuset hon varit på. Hon hade fått någon urinvägsinflammation som 
tydligen var väldigt farlig. Jag tog tåget till Köpenhamn. Satt där, 
enormt dålig och darrig. Kände mig pissnödig fast  jag inte kunde pissa. 
Mittemot och runt omkring satt danskar och rökte, luften var tjock av 
rök. De två som satt mittemot mig, en man och en yngre kvinna pratade 
och pratade. Han pratade och hon sa:
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  ”Ja, det er riktig!” Hela tiden.
 Jag höll på att dö.
  
Jag kom fram och vi gick och tittade på jazzfestivalen som höll på, men 
det var ingen riktigt bra stämning. Varken mellan oss eller 
överhuvudtaget.
På sommaren fick vi flygbiljetter av SAS, eftersom de använt vår hund i 
reklamsyfte utan vårt tillstånd. En flygbiljett  var, det var ju löjligt. Vi 
borde ha stämt skiten ur dem. Dessutom fick bara hälften av oss biljetter 
var som helst  i världen, och den andra hälften fick endast inom Europa. 
Det var förstås de starkare i bandet som la beslag på världsbiljetterna. 
Thomas, Jonas och Marcus skulle fixa skivkontrakt, hette det. 
  Jag åkte och hälsade på Steve utanför Liverpool. Han hade 
skrumplever och inte långt kvar att leva. Läkarna gav honom mellan ett 
och fem år. Han var på sjukhus för att få en transplantation, men de ville 
inte ge en person med hans drogproblematik någon ny lever.

En månad efter att jag kommit hem var Steve död. Vi hade pratat i 
telefon två veckor innan han dog och löst bestämt att vi skulle åka till 
Prag tillsammans. Jag var chockad, ställde upp ett litet hemgjort altare i 
fönstret och drack mer och mer. 
  
Nu kan jag sitta här och titta på ett schackbräde som Steve hade gjort. 
Han finns inte längre. Är inte det underligt? Schackbräden lever mycket 
längre än vad vi gör.
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6
Nu har jag precis varit  ute och tagit en promenad, klockan två på natten. 
Det var inte varmt. Jag tycker synd om uteliggarna, de hemlösa i 
Sverige.
  Jag var i Bangkok en gång, där var det snarare synd om uteliggarna för 
att det var för varmt. 30 grader mitt i natten. 

Varför jag tycker om att ta promenader mitt i natten är att för det inte är 
folk ute. Det är skönt tycker jag, ger mig styrka. Inte så att jag ogillar 
alla människor, men det är bara en viss känsla, som att  ha världen för 
sig själv. 
  
Världen för mig själv fick jag inte ha när jag åkte till Paris.
  Det var en sjuhelvetes resa. Inslag av parisisk fyllecell, mycket 
ålderdomlig sådan. Stenbrits. Jag försökte mig på lite franska när de tog 
mitt skärp:
  ”No stranglé?” Med förmodat franskt uttal.
  Ytterligare inslag bestod i en regnig nyårsafton uppe på Sacré Coeur, 
efter att ha gått alla trapporna upp och nära på dött på kuppen. Kondisen 
var inte på topp  kan jag säga. Jag har sett foton från den resan och jag 
ser fruktansvärt dålig ut. När vi kom hem kände jag mig (som jag 
föreställer mig det) som en heroinist på avtändning. 
Vi spelade in ”Stenåldern kan börja” i Silence studio i Värmland och i 
Traxton, medan regnet steg utanför och hotade svämma över bredden. 
Det var väl en både skön och hemsk inspelning. Bland annat satt  vi i tre 
dagar och väntade på att Zqaty skulle lägga samplade körer på ”Stora 
tankar i lilla berg och dalbanan”. 
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Den vintern mådde jag inte bra. När har jag gjort det? Vi spelade med 
The Galéns. Dagen efter låg jag utslagen i min säng på sömntabletter 
och sprit. Johnny  ringde på dörren men jag var inte kontaktbar. Efter det 
hette det att vi missade att åka till USA med Bergman, vi skulle ha repat 
den dagen. Egentligen berodde det  på att vi fått alla gitarrer och basar 
stulna.
  
Så släpptes skivhelvetet, med morfade morbida ansikten på. Vi hade vår 
första presskonferens. Det var en jäkla dag, med intervjuer hela dan. En 
intervju Johnny och jag gjorde blev uppmärksammad. Inte för det vi sa i 
intervjun som blev tråkig som vanligt, utan för det vi sa i reporterns 
bandspelare när han hade lämnat  den på, oss ovetandes, medan han var 
på toaletten. 
  ”Brrr,”sa Johnny.
  ”Ja, det är kallt”, sa jag, ”jag fryser också. Men det är antagligen för att 
man är trött och att vi inte har ätit något.”
  ”Jag brukar frysa mer när jag har ätit”, sa Johnny. 
  ”Du är galen”, sa jag.
Ungefär så fast längre var den, konversationen. I vilket fall blev det den 
som blev intervjun.
  
Intervjuer är en annan sak jag aldrig gillat. Journalister skriver det de 
vill skriva. 
  En gång låg jag på ett hotellrum i min säng och kände mig sjuk, något 
som inte är helt ovanligt när man är på turné. ( En del människor tyckte, 
särskilt i början av vår karriär, att  vi hade en konstig image, eftersom att 
vi verkade vara sjuka ofta. Det var ingen image kan jag säga.) Jag 
gjorde en intervju med någon dansk tidning. På engelska förstås, för att 
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undvika språkförbistringen. Han började med att fråga varför jag låg i 
sängen och kände mig sjuk. Jag försökte förklara att det är sådant som 
händer, men han verkade inte förstå. Rockmusiker ska vara fulla och 
glada och vilda och alltid ha fest. Efter en lång stund in i intervjun hade 
jag sagt att vi alla kände oss misslyckade och trötta på det mesta i 
”branschen”. När vi startade bandet sa han att det var det första 
intressanta jag sagt i intervjun. Jag tänkte för mig själv att ställ 
intressanta frågor då, idiot, men sa inget.
  
Vi åkte till Oslo dagen efter vår första presskonferens och hade 
presskonferens där också. På kvällen blev det fest och dagen därpå satt 
vi på ett kafé och signerade en sjuhelvetes massa skivor. När vi satt där 
och åt någon slags lunch lossnade en stor bit av en av mina tänder. Jag 
blev lite deprimerad men tänkte inte mer på det. Drack min öl istället.   
  Nicolai och Eva på Silence var med oss. Eva har jag inte berättat om. 
Hon hade faktiskt ringt till mig när jag hade min tre veckor borta period. 
Det hade i och för sig flera gjort. Vi brukade kalla dem för Häva och 
Drickolai. Eva tog sig gärna ett  och annat glas rödvin. Vem gjorde inte 
det?
  
När vi skulle hämta vårt bagage på hotellet var min väska bara borta. 
Ingen kunde svara på hur det kunde hänt. Vi hade lämnat in våra väskor 
i receptionen. Till sist  fick vi åka utan min väska. Vi skulle ta båten till 
Köpenhamn, där vi skulle ha presskonferens dagen därpå. Jag hade 
förutom kläder och annat skit, toalettartiklar och medicin, 
huvudvärkstabletter och sömntabletter, lite sprit och en bok, dessutom 
haft med mig en massa skivor som jag tänkt spela på kvällen när det var 
fest. Vi hade blivit inbjudna att vara DJ´s också. Jag spelade aldrig 
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några skivor, men blev av med flera rariteter. Bob Dylan bland annat, 
och mitt exemplar av det danska punkbandet Sods enda skiva.
  Nå, vi satt och väntade på den där färjan. Jag väsklös och allt. Till sist 
kom vi på. Jag, Hacke och Johnny delade hytt. Vi satt och drack ett tag i 
hytten, sen gick vi upp till de andra i någon av barerna. Vi drack vidare, 
jag kände mig inte bra med min halva tand och utan min väska. Vi 
skämtade på som vanligt. 
  Jag kom med det nya namnet till en dålig trubadur: Bakis Tredarirakis. 
Efter Mikis Theodorakis, så klart. 
  Till sist sa Nicolai åt mig att jag skulle gå och lägga mig. 

Det gjorde jag, men efter någon timme kände jag att det var dags att 
spy. Jag försvann ut på toaletten. Vid det  här laget låg Johnny och 
Hacke och sov, men de vaknade fort när de hörde mig. Ni vet hur små 
de där hytterna är. Sedan gick jag och la mig men snart var det dags 
igen. Jag tillbringade mer tid på muggen än i sängen. Till slut var det 
lika bra att vara kvar på muggen. När det var dags att gå upp var jag inte 
i form. De fick nästan släpa mig av färjan. Jag var grön i ansiktet. När vi 
satt oss i bussen fick jag en spypåse. Vi kom fram till stället, Vega, och 
jag förstod direkt att jag inte skulle kunna medverka. Jag hittade en säng 
eller något liknande, en brits på något våningsplan. 
  
När jag legat där ett tag kom Pipis dit och retades. 
  ”Man har förlorat en Bob Dylan samling. Haft av en tand, ingen väska 
och kräcklat hela natten. Mycket dålig”.
  Jag kunde inte svara. Försökte bara ligga helt stilla. Sedan kom Eva 
upp med en burk Coca Cola.
  ”Det brukar hjälpa, sa hon”.
Det gjorde det inte, jag spydde igen.
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Framåt eftermiddagen kunde jag dock ta mig ner, nu var 
presskonferensen över, men någon ville ta en bild av oss och mitt fula 
nylle.
  Senare satt  vi på en restaurang och jag åt lite rester. På tåget hem satt 
de andra och drack. Jag satt och led. Någon såg mig tydligen på tåget, 
för jag fick lite senare ett brev av en galen kvinna som sett mig, och 
sedan sett oss i en tidning. Jag svarade aldrig. 
  När vi kom hem på kvällen sa de andra:
  ”Sköt om dig nu för i helvete!”
  
Vi åkte ut på en ny turné, var med i tv-program och spelades på radio. 
Skivan gick in på förstaplatsen på topplistan, vår första. Men den dalade 
rätt kvickt igen som vanligt. Vi sålde aldrig riktigt mycket skivor. 

Vi var stora nu. Vi sålde ut Cirkus i Stockholm två dagar i rad. När vi 
kom hem från den turnén var jag på Kvarnen några kvällar. Den andra 
kvällen träffade jag Kajsa, också känd från Tant Strul, och vi blev ihop. 
Hennes kommentar när vi stod och velade utanför Seven Eleven var 
klassisk:
  ”Ska du följa med hem och titta på din tavla”?
Jag hade för länge sen målat en tavla som Malena fått. Sedan hade 
Kajsa tagit den för att hon tyckte så mycket om den. Den hängde nu i 
hennes hall, jag hade varit  hemma hos henne några år tidigare, men då 
var jag så full att jag knappt  mindes någonting. Nu satt vi i hennes kök 
och drack whisky som hon köpt på flyget. Hon kom precis ifrån 
Bosnien där alla varit så trevliga. Vi gick och la oss tidigt på morgonen 
och hade någon slags tafatt  fyllesex. Nästa dag var jag kvar hos henne 
medan hon åkte och hämtade sin katt hos kattvakten. Jag letade febrilt 
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efter whiskyn men kunde inte hitta den någonstans. Det visade sig att 
den var en kattvaktspresent som vi tullat lite på. 
  Vi gick ut  och åt på en indisk restaurang och tog ett  par öl efter att  jag 
hälsat på hennes katt, Lasse, som var svart och lite knäpp. Han hade 
varit för länge hos sin mamma. 
  Vi hyrde sen en film som vi inte orkade se och jag sov över en natt till. 
Mitt i natten väckte katten Lasse oss, han ställde sig helt sonika med ena 
tassen på det lägsta C:et på pianot. Den mest dramatiska tonen som 
finns. Det lät mycket olycksbådande.
  
Nästa dag i replokalen lyckades jag sätta på larmet. (Vi hade haft  inbrott 
ytterligare en gång och Johnnys favoritgitarr som blivit stulen en gång 
redan och som han hittat av en slump i en tidningsannons, och varit 
tvungen att köpa tillbaka var nu stulen igen, vi lyckades dock hitta 
några gitarrer efter att händelsen uppmärksammats i tidningar och i 
Efterlyst. Det var någon som kritiserade det, att  det inte var rock´n´roll 
att vara med i Efterlyst. Allting skulle alltid vara så rockigt). 
  Jag var lite snurrig i huvudet och det tjöt något fruktansvärt. Tjock rök 
vällde ut, det var meningen för att man inte skulle kunna se något. Jag 
lyckades till sist  stänga av och Marcus ringde larmfirman och 
bekräftade att det var vi själva som ställt till med det. Sedan fick jag 
vänta länge på att röken skulle vädras ut så att  jag kunde packa ihop 
mina trummor. Vi skulle åka till London och spela. Med bob hund. Vi 
hade varit där redan en gång med Bergman Rock men nu skulle vi dit 
och sjunga på svenska. Ack, ja.
  
Jag träffade inte Kajsa på flera dagar eftersom hon åkte bort och spelade 
själv, och sen åkte vi iväg. Men jag tror jag var kär. Jag kände det. 
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  I London hade vi först ett par dagar ledigt, och det var ju dumt. Vi satt 
på pubar och åkte till Brixton. Zqaty fixade kokain, som vi tog senare 
på kvällen. När vi sen skulle spela mådde jag inte så bra. Det kom rätt 
mycket folk, det var väl så gott som fullsatt på båda spelningarna. Det 
bor många svenskar i London.
  
Efter den andra kvällen packade vi ihop allting och åkte till studion som 
Nille hade där. Det tog lång tid innan vi hittade dit.
  Det var bara jag och Nille och chauffören. Det var meningen att vi 
skulle sätta upp trummorna och testa lite ljud, men jag var så slut och 
dragen att det fick vänta. De andra satt på krogen och hade trevligt. Jag 
beslöt mig för att lägga mig.   
  Dagen efter spelade vi in ett par låtar till Bergman Rock som det ändå 
aldrig blev något  av med, men Nille fick till ett bra ljud på ”Den lilla 
planeten” från gårdagens spelning och den släpptes som singel. 
  På kvällen bjöd Silence på indisk restaurang. Det var ett riktigt trevligt 
ställe med massor av olika smårätter, alkohol fick man dock ha med sig 
själv. Det hade vi.
  
Dan efter skulle vi åka hem. Det var kaos. Hotellet var lite som Fawlty 
Towers. Ingenting på räkningarna stämde. Allting var som vanligt 
dubbelt så dyrt som de sagt först. Zqaty hade missat sitt  flyg, eftersom 
han tyckte det var så roligt att stanna kvar och festa. Marcus blev 
tvungen att lägga ut för en ny biljett åt  honom. Alla åkte på lite olika 
tider. Vissa stannade kvar.

Jag åkte i alla fall hem, satt på planet och drack upp mig. När vi kom 
fram till Skavsta var bagaget borta. Kvar i London, eller någon 
annanstans. 
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  Jag åkte hem väsklös och träffade Kajsa på kvällen. Hon hade sin son 
varannan vecka. Han låg och sov och jag var tvungen att gå tidigt på 
morgonen, vid sex, för att  han inte skulle få se mig. Jag var tvungen att 
bekanta mig med honom först. Gjorde samma sak ytterligare en natt, 
men då började jag bli trött. Nästa dag träffades vi alla i Tantolunden. 
Han var inte glad åt att  få konkurrens om sin mamma. Jag hörde honom 
i telefonen:
  ”Jag vill inte att han ska komma.”

Det blev bättre med tiden. Den här tiden var jag ganska lycklig, jag 
blommade upp. Jag var kär och jag tyckte det var fantastiskt. En kväll 
låg jag och bara tittade på henne och var utom mig av lycka. Vi åkte ut 
till hennes föräldrars och släktingars lantställe, Hasselö, i skärgården 
utanför Västervik. 
Det fanns inga bilar, bara flakmopeder. Det var väl trevligt. Vi bodde i 
en gammal ombyggd lada och det var mysigt. Vi turnerade och spelade 
på festivaler när jag inte var där. 
  Vi köpte fisk billigt från den lokale fiskaren och grillade och badade. 
Det var fester och middagar då och då hos Kajsas faster och hennes 
man, som var rik fick jag höra. Han hade gjort affärer med Erik Penser. 
Lasse, katten, var med. Han sprang bort  och var borta flera veckor, men 
vi hittade honom till sist.
  Det låter ju som om att allting var underbart och det  var det kanske 
också, en tid. Framåt höstkanten började mitt humör dämpas. Som 
vanligt kunde inte en lyckokänsla hålla i sig.   
  Jag började så smått att tänka: ”Jaha, ska det bara vara så här nu?” 
  Ständigt detta förbannade tänkande. 
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Jag drack lite för mycket mot slutet av sommaren. Kajsa tvingade mig 
att skära ner, men en kväll hade jag fått  för mycket och gjort något dumt 
eller bara sagt något dumt.   
  Dagen efter skrev jag en lapp till henne att jag verkligen skulle skärpa 
mig eftersom jag ville att det skulle hålla. Jag gick ut och drack lite 
ändå. 

Det var den 10:e september 2001. Dystert väder. Det regnade och det 
började bli kallt. Nästa dag låg jag bakis i min säng och såg flygplanen 
flyga in i World Trade Center. 

Det underliga var att jag låg och zappade och fick in CNN, Ett  av tornen 
stod i brand och jag zappade vidare. Tänkte inte så mycket på det, det 
måste ha varit en olycka. Sen zappade jag tillbaka och såg två torn i 
brand. Sedan följde det  rapporter om flera flygplan som kapats. 
Pentagon hade också träffats och allt var mycket osäkert. Det kändes 
som om att tredje världskriget var här. Jag hade telefonkontakt med 
Kajsa som var på jobbet, hon jobbade på reklambyrå. Det  tyckte jag var 
på gränsen. Hon åkte hem ifrån jobbet. Folk verkade inte veta vad som 
hänt. På kvällen och natten hörde jag en väldig massa flygplan som flög 
omkring i natten och ambulanssirener som tjöt. Det utbröt någon slags 
panikkänsla bland folk skulle jag tro. Men nu när världen står i brand 
både här och där, och katastroferna avlöser varandra, är det ganska lugnt 
ändå. Vi har det bra, här i Sverige.
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Nu skulle vi ta tag i Bergman Rock på allvar. Problemet var att  vi inte 
hade någon lokal längre. Det skulle byggas om och nytt ute i Gamla 
Filmstaden. Det hade varit mycket protester. Folk hade till och med 
tipsat Woody Allen som hade skrivit  under, gammal Bergman fan som 
han var. Bergman själv däremot hade sagt:
  ”Låt dem göra parkeringsplats av alltihop, jag bryr mig inte”.
  Vi hade fått ett fett förskott på 300.000 som var slut för länge sen. Det 
betalar vi fortfarande av på med de få stimpengar vi får, allt vi får är 
kvarskatten. 
  Vi har skulder till Silence också och ändå hade varken Marcus eller 
Thomas tagit  ut alla sina pengar. Fan vet hur det  gick till. Det verkade 
som en aldrig upphörande skuldhärva som bara blev värre. 
  Vi sålde aldrig riktigt mycket skivor. Men jag brukar tänka som så att 
om man skulle göra verkligt stor succé med någonting, vad det  än är, så 
måste det vara något fel på det.   
  Det folk tycker om och min smak hänger aldrig ihop. Därför får jag 
heller aldrig dåligt självförtroende, hur dåligt det än går med min egen 
musik eller mina böcker. Jag tycker mig veta att  det  är resten av världen 
som är galen. Kalla det storhetsvansinne, men det är bra för 
självförtroendet i alla fall. Även om det inte hjälper när man blir sur 
över att ingenting går ens väg.
  
Jonas flyttade ner till Skåne och Thomas hade annat  för sig. Så vi fyra 
övriga flyttade tillfälligt in i Hellacopters lokal nere i en källare på 
Söder. Det var en klassisk trång och sunkig källarlokal. Där stod vi fyra 
och försökte göra låtar eller låtidéer. Det gick sådär. Den hösten och 
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vintern blev jag mer och mer deppig. Ingenting kändes bra. Vi spelade 
inte ute. Jag kunde inte dricka så mycket eftersom Kajsa höll efter mig.
  Jag började redan känna att  det inte skulle fungera mellan henne och 
mig. Vi åkte till Prag ett par dagar, men det var ingen lyckad resa. 
  Jag kom tillbaks och vi fyra i bandet, vi på golvet som Hacke brukade 
säga, började spela in i en liten replokal i Gamla Stan, med vår gamle 
tekniker Zqaty. Han hade slutat av någon anledning som jag inte minns. 
Vi hade ju förlorat vår lokal och studio så allt rann ut i sanden. Vi 
började ändå spela in det som skulle bli Bergman Rocks första skiva. 
  Det var en riktigt  hemsk inspelning. Vi skulle börja tio på dagen och 
hålla på till tre-fyra. Zqaty var nästan alltid en, två, tre timmar sen. I 
början var det totalt kaos, inget fanns på plats och det skulle lödas 
kablar, (ett ganska vanligt inslag i en rockmusikers vardag), och lagas 
utrustning. Teknisk var han, Zqaty, och han kunde få till ett bra ljud men 
han hade en del problematiska sidor. 
  En gång när vi för en gångs skull hade börjat spela i studion var 
Johnny tvungen att gå och möta någon. Då fick Zqaty ett raseriutbrott 
och kallade Johnny  för oerhört klantig och dålig, fast det var han själv 
som stod för mycket av strulet. 
  
Vi fick till sist ihop ett gäng grunder varav flera visade sig inte hålla 
måttet. Vi hade ju spelat in utan Jonas och Thomas. Vi visste knappt vad 
det skulle vara för synthar eller sång. Det var inte riktigt ett  bra 
inspelningssätt. Vi på golvet åkte upp till Silence studio i Koppom, och 
spelade in igen. Det blev lite bättre. Sedan dröjde det en oändlig tid 
innan synth och sång blev lagda. Vi var liksom lite splittrade. Det var 
inte samma sammanhållning längre. 
  Vi åkte ut med bob igen för att få ihop till hyran. Vi spelade bland 
annat på Roskildes stora scen, inför 50.000 människor, eller om det var 
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60 eller 70.000. Det var lite märkligt. Det kändes som att vara med i 
Kiss och var definitivt ett avbrott från det vi hållit på med senaste tiden. 

Vi fick till sist en ny lokal i Gamla Filmstaden. En fin en, också 
gammalt filmrum. Men det var även där bara tills rivningen. Vi fortsatte 
spela in vårt Bergman album. Det tog lång tid men nu var åtminstone 
alla utom Jonas med. 
Han satt nere i Skåne och la aldrig några synthar.  Vi fick i alla fall en 
massa oskattade stimpengar och jag reste mycket, ensam. Till Marocko, 
Egypten och Kanarieöarna. Kajsa hade inte tid eller råd. Jag åkte till 
New York med Johnny för att spela med Sofia, en tjej han kände och 
hennes band. De andra i bandet var gramse på oss för att det var med så 
dålig varsel. Vi skulle vara borta i två veckor. Alltid skulle någon vara 
gramse. Kajsa var inte heller glad. Hennes skiva skulle släppas just när 
vi åkte. 
  Men jag fick se New York, det var därför jag åkte med. Inte var det 
lyckat musikaliskt sett, två spelningar, varav den ena utan mig, det 
fanns inga trummor. Pytteliten publik, som kom för att se andra band. 
Inga applåder. Tyst mellan låtarna. Så går det när man ska försöka slå 
utomlands.
  
När vi kom tillbaka var det dags för Galéns att  åka på turné. Det var 
ännu sämre koordinerat med bob och Bergman. Det dracks åt helvete 
för mycket på den turnén. En gång kom vi knappt iväg till nästa 
spelning eftersom jag var så dålig. Sista spelningen gjorde vi på 
Kvarnen och den var usel. Ingenting funkade. Ljudet. Instrumenten. 
Spelet.
  Dessutom hade vi spelat in en singel på National och vår kontakt där, 
Eggis, var på oss om att vi måste satsa. Helst  göra en sexveckorsturné, 
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något som gick väldigt dåligt ihop  med bob, Bergman och Chesty 
Morgan. 
Vi hade många möten på olika krogar som bara slutade i för många öl.
  Så jag bestämde mig för att  sluta i det bandet, det blev för mycket. Det 
är tydligen ofta jag som slutar i band.
  Men jag kanske börjar med något nytt.
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Jag kan inte sluta tänka på döden. Jag vet inte vad det är med mig, men 
det känns tomt och hemskt och meningslöst allting. Att man bara ska 
dö. Jag borde göra något. För att bli odödlig. Ha! 
  Kanske är det inte så farligt ändå. Tänk om man hamnar på en 
underbar, rofylld plats för evigt. Men skulle man gilla det i längden?
  Och ändå, varför är jag så rädd när jag tycker livet inte är mycket att 
ha? När man vet att  det inte kommer att hända så mycket mer än det 
man hittills upplevt? Det vet man kanske inte, men det känns inte 
hoppfullt. En jävla motsägelse ligger det i det. ”I´m tired of living but I
´m scared of dying”, som texten går i Ol´man river. 
  Det höll jag med om redan när vi spelade den med Gary Cooper 
Combo. Då var jag bara 24 år. En sak jag inte kan förstå är när folk 
säger åt en: Håll ut!
  Vad är det man ska hålla ut inför? Det blir ju inte bättre. Är det bara för 
att man ska leva tills man dör? 
  Det är ett  jävla påhitt det här livet tycker jag. Det är hemskt att man 
ska födas, leva och dö. Det är förstås tråkigt att ha den inställningen, 
men jag kan inte hjälpa det. 
Att skaffa barn känns därför helt fel. Frågar man barnen kanske, om de 
vill leva, innan man skaffar dem?
  
Folk tänker på så konstiga saker, som hur mycket pengar man kan tjäna. 
De älskar att prata pengar, hur mycket lön de har, hur mycket räkningar 
de har. Om de har bostadsrätt pratar de om hur mycket den är värd. De 
tänker inte på att de när som helst  kan dö, det är så lite som skiljer. När 
någon är döende däremot, så talas det ofta om att den personen var så 
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modig. Han/Hon jobbade in i det sista, eller skrev på sin bok t.ex. om 
det var en författare. Klart som fan att man vill göra något, vara med. 
Vara kvar så länge det går när det är dags. Denna rädsla för det nya, 
eller rädsla för att lämna det gamla. Gamla människor, ibland undrar jag 
om deras senila prat bara är ett slags skydd för att slippa tänka på att de 
snart ska dö.
  En sak jag absolut inte kan förstå är hur man kan ta någon annans liv 
med avsikt. Det finns bara inte. Jag förstår mig inte på det. 
  Eller ännu värre, att vara vid makten och kommendera ut andra att 
döda och bli dödade. Hur kan man leva med sig själv? Och ändå så 
händer det här hela tiden. Folk plågar, torterar och dödar oupphörligt. 
Det tycker jag är helt snett.  Livet är minsann tillräckligt jobbigt ändå.
  Eller folk som går och tittar på avrättningar och njuter av det. Det får 
man ju kanske inte längre som tur är, men speciellt vita människor har 
haft en förkärlek för att hänga folk i träd. Stå där och titta på som om 
allt var helt rätt och riktigt. 
  Eller utrota olika folkslag. Det kan i och för sig vilka raser som helst 
göra, jag favoriserar ingen. Piloten som satt i planet med atombomberna 
över Japan. Hur tänkte han? Det kan jag aldrig begripa. 
  Inte heller hur man dödar sin egen flickvän, sina barn eller vem som 
helst. Eller att  olika länder (som också är en konstig uppfinning) verkar 
hata varandra och gör allt för att krossa varandra. Tänk på det. Det är 
obegripligt.
  Är det någonting jag blir enormt uttråkad av när jag ser en film så är 
det när folk ska börja slåss och skjuta på varandra. Det stoppar upp och 
blir förutsägbart. Å andra sidan blir jag uttråkad av kärleksscener också. 
  Att folk lägger ner så mycket jobb och pengar till att  göra likadana 
filmer är något jag heller aldrig kommer att begripa. 
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Jag råkade ut  för min egen beskärda del av det också. Jag mötte någon 
som slog mig på käften så att jag stöp  rakt ner i gatan. Dagen efter 
upptäckte jag att min mobil var borta. Rånaren hade ringt utomlands för 
3.000 spänn innan jag hann spärra den. Jag hade ett stort blåöga runt 
halva ansiktet.
Jag har blivit av med flera mobiler, blivit bestulen och rånad. En gång 
fick jag en smäll så jag for in i en husvägg med huvudet före, för att jag 
skrattade. Jag var ute försent med en tjej som jag inte borde varit  ute 
med. jag tuppade av i en minut och under den minuten, hann som tur 
var, några andra människor komma springande. 

Jag lite grann antar att jag har fått igen för mina egna synder. Ändå har 
jag haft väldig tur eftersom jag inte råkat ut för mer våld när jag gått 
ensam och full på nätterna. Själv har jag nästan aldrig brukat  våld, inte 
mer än möjligtvis lite lätt, men det var nästan aldrig jag som började 
bråka. Jag kunde ha fruktansvärda gräl ibland med flickvänner, eller 
min syster när hon var för jobbig och full, men jag brukade alltid ge mig 
på någon möbel eller sak och kasta den i väggen. En gång langade 
Andrea en tallrik farligt nära mig och då välte jag hela matbordet med 
allt vad som stod på det. Men av någon anledning tycker jag inte om att 
slå folk.

Vi fortsatte i oändlighet med att spela in till Bergman Rock. Vi skickade 
taper till Nille i London för mixning. Han tog väldigt god tid på sig. Ett 
tag hade vi gett upp hoppet om att få höra något. 
  Mitt förhållande med Kajsa började krackelera rejält. Hon höll på med 
sitt och jag med mitt. Vi spelade visserligen ihop lite grann men jag 
tyckte att det började kännas som att vi var mer bandkollegor än ett par. 
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Vi hade inte haft  sex på jättelänge. Vi sov ihop  och det var fint men 
någonting saknades definitivt. Den där gnistan. 
  
Vi åkte ut på en sista turné med bob hund. Sen var det dags för Bergman 
Rock.
  Jag kände mig ofta utanför i bandet. Exempelvis när vi avslutade en 
konsert, innan extranumret, så stod alla i en ring för att bestämma vad vi 
skulle spela. Eller rättare sagt, Thomas bestämde: Jag stod oftast utanför 
den där ringen. Thomas brukade också bestämma vad som var bra eller 
dåligt med spelningen, något jag sällan kunde hålla med om.
  När jag kom hem från turnén gjorde jag slut med Kajsa. Hon ville att 
vi skulle flytta ihop, bygga något. Men jag kunde inte bygga saker, var 
inte bra på det. Jag var bättre på att rasera.
  ”Bara du inte byter ut henne mot en back öl om dagen”, sa Thomas 
och Marcus. 
Det blev ju en del drickande den första tiden. Bergman skulle ut  och åka 
buss i olika städer för att göra reklam för skivan men jag följde inte 
med. Jag blev mer och mer asocial. 
  
Sedan fyllde jag 40. Det var den värsta födelsedagen i mitt liv. Jag var 
naturligtvis bakfull och sliten efter nyårshelgen. Jag mötte Kajsa på 
dagen och fick en bok av henne. Jag var inne på toaletten på caféet och 
klunkade i mig whisky. Vi skulle kanske göra ett försök till att bli ihop 
igen. 
  Sedan begav jag mig till systemet och undrade vad som skulle hända. 
Jag kom hem och fick reda på att Johnny, Ove, Pipis, Marcus och 
Conny och några till var på väg dit. Nu var jag redan full bortom alla 
40-årsdagar. Jag antar att jag var lite nervös också. När Conny och de 
andra kom låg jag och gömde mig under bordet. Det blev någon slags 
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tillställning ändå, där jag fick nyktra till, Johnny gjorde lite spaghetti åt 
mig. Vi åkte till Debaser där jag inte fick köpa någon öl. Då åkte jag 
hem och led mina fyrtioåriga kval av ångest i tre dagar eller så. 
  
Vi spelade in en video med Stakka Bo, Johan Renck, ett par dagar 
senare. Det var inte lätt att stå med en stor bastrumma framme på magen 
och gå på ett löpande band. Särskilt  inte när jag fortfarande var i så 
dålig form. Stakka trodde att vi alla skulle gått och tränat i en vecka. 
Videon blev ohyggligt dyr, 250.000 kronor eller mer, och jag tror att den 
inte visades en enda gång. En gång kanske. 
  
Vi spelade i Sverige med Bergman Rock. Det blev så trots att vi inte 
skulle. Vi skulle ju definitivt börja utomlands, men det var inte lätt att få 
någon ekonomi i det. Till sist blev det som vanligt, Sverige, Norge och 
Danmark. Det var ganska misslyckat. Ändå kom ju folk för att se oss. 
Skivan fick ingen vidare kritik. Det var vårt första riktiga bakslag, men 
vad hade vi väntat oss? Så lång tid innan det kom en skiva, och så sång 
på engelska? I stället för Thomas snillrika texter på svenska?
  Det var ungefär så de skrev. Jag tyckte först att  skivan i stort sett  var 
jättebra, men nu vet jag inte. Det är något som saknas.   
  Något som finns i det som är bäst med bob hund. En galenskap, en 
desperation. Jag tycker inte den är helt dålig, vissa bitar är rätt bra, Nille 
gjorde ett bra jobb med skivan trots att det tog en väldig tid.
  
Den andra skivan tycker jag nästan inte alls om. Den blev inte bra. Men 
vi spelade ändå på stora festivaler. En gång spelade vi i det stora tältet 
på Roskilde. Klockan tre på natten. Efter Residents, som vi egentligen 
gillade. Nu lät de inget vidare och höll på alldeles för länge. Vi var 
trötta då. 
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  Det hade varit en fruktansvärt regnig dag. Det öste ner. Vi hade tittat 
på Iggy  and The Stooges tidigare. Blivit helt leriga. De flesta andra 
festivalbesökarna hade gummistövlar och regnkläder. 
  En annan gång på Hultsfred spelade vi efter Oasis. Deras roddare 
vägrade låta oss gå upp på scenen och ställa upp våra grejer innan de 
packat ner sina. De uppträdde överhuvudtaget som om de ägde hela 
området och hade fyra jättelika lyxbussar som stod parkerade bredvid 
vår gamla röda sextiotalsbuss. 
  Vi räknade ut att  en var för utrustningen, en var för bandet, en för 
crewet och en för Liam. Jag tror det var då Noel inte var med, annars 
hade de väl behövt en jävla buss till. 
  Liam kom i helikopter. Vi skymtade honom därinne i bussen bland tv-
skärmar, fruktkorgar och champagneflaskor. Jag mötte honom. Han 
kom gående på gången emellan toaletterna och cateringen, tydligen 
hade han bestämt sig för att ta en promenad. Han var klädd i en rockigt 
elegant läderjacka, solglasögon och sin frisyr. 
  ”Hi man”, sa han när vi möttes.
  ”Hello”, sa jag.
  Jag mötte Liam.
Det var faktiskt lite löjligt. De fick flera miljoner för att spela när vi 
kanske fick hundratusen, trots att vi drog mer folk.
  Vi träffade Joe Strummer också, när han levde. Han duschade med 
Conny och borstade tänderna fem gånger innan han spelade, och New 
Order verkade trevliga. De drack champagne innan spelningen för att 
fira någon fotbollsseger. 
  Några som inte var trevliga var Red Hot Chili Peppers, som vi spelade 
med ett par spelningar på någon slags samordnad turné. De höll sig för 
sig själva och omgärdade sig med en stab av vakter och säkerhetsfolk 
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som till och med sprang framför och bakom deras buss när de skulle ut 
för att eskortera dem, trots att inga fans fanns i sikte.

Vi åkte till Berlin och spelade. Ytterligare en showcase spelning där 
man skulle visa upp sig för skivbolag. Det var den sämsta spelning vi 
gjort. 
  Vi åkte buss hela vägen ner och kom fram på förmiddagen och hade 
hela dan att gå omkring i Berlin. När det senare blev vår tur att  spela 
hade vi en kvart på oss att rodda om alla grejer och försöka hinna med 
något ljudprov. Vi var inte fokuserade. Det var dessutom en liten lokal, 
som inte ens var halvfull. Det spelade massor av olika band på olika 
scener och ingen verkade ha förstått  att  säga till folk att  de skulle 
komma och titta på oss. Arrangemanget var inte det bästa. Det fanns 
inte ens en dusch och maten var usel. Vi åkte hem hela vägen igen och 
drack ner oss fullständigt. 
  Vi hade gjort en liknande grej i London och en i Stockholm men det 
verkade inte bli någon riktig utdelning. 
Skivbranschen var i gungning och vi hade väntat för länge med att 
försöka bli stora utomlands. Det svenska popundret var över om man nu 
skulle försöka åka snålskjuts på det.
  
En gång när vi spelat på en festival i Åbo med Nick Cave och Sting 
bland andra frågade Thomas efter duschen.
  ”Shower? Only for Sting”, sa festivalvärdinnan på finsk-klingande 
engelska.
  Så kan det kännas ibland även om vi haft  det väldigt bra också. Mitt 
liv har inte heller alltid varit så eländigt som det  kanske framställs här 
men det är ju det som är intressant att berätta om. Antar jag.

218



9
Jag träffade Susanna efter en spelning på Debaser. Vi var ihop i ungefär 
sju veckor och drack ganska friskt tillsammans. Jag var rätt lycklig och 
kär, men jag drack ändå väldigt mycket. Susanna missade att ta sitt  p-
piller en dag eller två och började blöda kraftigt. Det slutade aldrig. 
Efter en vecka började hon känna sig riktigt svag. 
  Vi var hemma hos mig. Jag hade tvättstugan och gick för att  köpa 
tvättmedel, när jag kom tillbaka hade hon ringt ambulansen. Hon kände 
sig rädd. Jag blev också rädd. Jag var tvungen att smyga i mig lite vin 
ute i köket. Ambulansen tog väldigt  lång tid på sig. När den kom och 
jag skulle hjälpa henne ut, märkte hon på min andedräkt att jag druckit. 
Men hon bara log.
  
Jag var tvungen att stanna hemma på grund av tvättstugan. Jag kunde 
komma och hälsa på senare på kvällen. Det gjorde jag. Egentligen fick 
man inte komma så sent, men hon löste det på något sätt. Jag var full. 
Hade med mig en flaska i innerfickan. Jag hade köpt en tidning till 
henne. I en annan säng låg en annan kvinna och kved i smärtor. 
Jag satt en stund och pratade med Susanna, sen blev jag tvungen att gå. 
Jag gick ut på krogen och det var hemskt tråkigt. 
  Nästa dag åkte jag dit för att hämta henne. Hon hade fått blod och 
medicin. Jag var grymt bakfull. Jag sa att  vi kunde ta en taxi hem till 
henne men först måste vi förbi systemet. Vi gjorde det. Vi skämtade 
med taxichauffören och hade oss. Kom hem till henne och började 
dricka. Det var kanske inte så bra för henne att dricka just då, men det 
tänkte jag inte på. Hon hade varit med om en hel del och hade många 

219



grymma historier att berätta. Vi hade trots allt  ganska kul, och bra sex 
hade vi.
  Hon skulle åka till Budapest för att hälsa på sin morfar, hon hade 
sådant påbrå. Jag beslöt mig dumdristigt nog för att  åka till London 
samtidigt, och komma hem samma dag som hon. Fan vet var jag fick 
alla pengar ifrån, men så var det ändå när man var med i ett band.

Jag var där i några dagar, det hade blivit riktig vår i London. Uppemot 
tjugo grader varmt i mitten av mars och jag gick omkring i solskenet 
och njöt. Jag läste om den senaste massmördaren som stekte sina offer i 
sin egen stekpanna. Brittiska tidningar har en förkärlek för att riktigt 
vältra sig i hemskheter och att hänga ut folk. Jag var på Tate Gallery  och 
såg typiskt nog en ungrare som ställt ut. Jag var också på British 
Museum och såg allt  de stulit. Naturligtvis drack jag också. Den sista 
kvällen träffade jag dessutom en ungrare på en pub i närheten av där jag 
bodde. Han kunde inte många ord engelska. Men ifrån Ungern var han.
  
Nästa morgon började mina bekymmer. Jag hade satt klockan på 
snooze, men den ringde inte tillräckligt  länge. Jag vaknade för sent och 
skyndade mig allt jag kunde, hade missat min buss men hann med en 
annan men missade ändå mitt flyg. Det var inte mycket annat att göra än 
att se om jag kunde boka ett nytt. Det gick bra. För två tusen kronor.
  Jag tog flyget. Men jag behövde ta mig till en annan flygplats. Jag fick 
sitta på ytterligare en buss i en och en halv timme. Dagen började 
kännas fruktansvärd. Baksmällan satte in och det var varmt i bussen.
  Jag kom fram och checkade in. I taxfreebutiken bjöd de på olika 
spritsorter i små plastglas. Man kunde gå omkring och prova lite av det 
här och lite av det där. Hur trevligt som helst efter en hård dag. Jag 
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provade många glas. Sedan handlade jag en flaska whisky, en Martini 
och en Vodka. Jag höll nästan på att missa planet.

På planet hamnade jag bredvid två killar som verkade trevliga. Vi tog in 
många drinkar, jag hann nästan bli bakfull innan de kom. När vi kom till 
Arlanda var jag bra lost, och det tog lång tid innan jag hittade mitt 
bagage och bytt om. Det var fem minusgrader i Stockholm och jag kom 
från plus tjugo. Sen såg jag de där två killarna sitta i en bar och gick 
fram för att prata med dem. Jag borde verkligen ringa till Susanna 
tänkte jag, men det  blev aldrig av. Vi tog en buss in till stan, de där 
killarna och jag. Jag öppnade whiskyflaskan jag köpt. Jag tog en klunk 
och räckte över flaskan. Sen är det svart.
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5,2 promille.

Det var vad sköterskan sa att jag haft när jag kom in. Det borde ha dödat 
mig. Det skulle ha dödat en vanlig människa. 

Jag vaknade på SÖS akutmottagning vid halv åtta på morgonen. 
Stannade inte mer än en halvtimme. Jag hade en kateter som sköterskan 
fick dra ut. Det kändes pinsamt och dumt. Väskan var kvar, men ingen 
sprit. Jag hade tydligen blivit hittad i Hammarbyhöjden liggande i snön. 
Susanna bodde där så jag var tydligen på väg dit, men lyckades alltså 
inte. Det var kanske tur. Någon vänlig människa hade ringt på polis eller 
ambulans och de hade tagit mig till Maria Beroendecentrum först, men 
där hade det konstaterats att  jag var för illa däran, och de körde mig till 
Södersjukhuset. Det var där Susanna legat, av en lite annan anledning. 
Jag kom ut därifrån och ringde henne och försökte förklara. Det gick 
inte bra. Hon ville inte vara tillsammans med mig. Hon kunde inte vara 
tillsammans med en sjuk man. Jag tog en taxi hem och ringde igen. 
  Det var en solig men kall och ångestfylld dag. Jag låg i min säng och 
visste inte vilket som var värst, sviterna efter alkoholen eller att vara 
ensam. Det tog en vecka att hämta sig.   
  Vad som hade hänt  vet jag inte, om jag druckit upp det mesta själv, om 
de där andra killarna tagit det ifrån mig eller om jag helt enkelt tappat 
spriten. 
  Jag måste ha druckit  en hel del för att komma upp i 5,2 promille. 
Varför jag gjort det förstod jag inte heller. Jag ville ju bara åka hem till 
Susanna. Alltså måste jag vara alkoholist. Jag kontaktade 
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Mariamottagningen och fick en läkare och en psykolog där. Gick ner till 
replokalen efter bara tre dagar och satte upp trummor och repade. Hacke 
tyckte att jag var en jävla odugling som ställt till det så. Det sa han till 
Johnny också eftersom att han kom försent.

Vi hade blivit  utslängda ifrån Gamla Filmstaden men hittat en ny lokal 
på Söder. Det var otroligt jobbigt att flytta alla våra grejer. Nille hade 
haft studio i vår gamla lokal och vi var inte många som hjälpte till. Till 
sist var det bara jag och Johnny som hade sockerfall kvar. Conny var 
tvungen att gå och hämta sin dotter. Nille var tvungen att gå och jobba 
och Hacke kunde som vanligt inte bära mycket på grund av sitt ben, han 
hade protes. Thomas och Jonas var i Skåne. 
  Det var en lång sträcka att bära instrumenten, ner till den nya lokalen i 
ett garage där bussen inte kunde åka in. 
En gång kom vi hem före bussen, vi hade flugit från Norge och bussen 
skulle komma hem fem på morgonen. Jag hade blivit otroligt full efter 
den där sista spelningen. Tagit en flaska sprit och halsat innan vi gick 
och la oss, och spytt ner hela det fina hotellrummet. Jag hade kräks på 
kläderna på vägen hem, men gick ändå och borstade bort osynliga 
hårstrån. 
  Som straff, eller bara för att det blev så, var det jag och Johnny som 
var tvungna att pallra oss upp på morgonen, tillsammans med vår nye 
roddare och alltiallo, Granville Cleveland. Han hette så och var 
amerikan och mycket trevlig. Han försökte muntra upp mig på 
morgonen:
  ”Du spelade fan som Buddy Rich igår”, sa han.
  ”Ja, och sen drack jag som Buddy Rich”, sa jag. 
Inte för att jag vet om Buddy Rich drack mycket.
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Jag lyckades hålla mig nykter i sju veckor, mitt personliga rekord och 
gick och pratade med en psykolog, men det hjälpte inte mycket. Sedan 
skulle vi ut på turné igen. Den här gången skulle jag vara nykter hette 
det. De andra skulle inte låta mig dricka. Det gick inte så bra. Efter ett 
par dagar drack jag i smyg. Inte mycket, men lite. Det ska ju fan vara på 
turné med ett rockband och vara nykter. 
  Varje dag fick vi öl, vin och sprit i logen. De andra killarna i bandet är 
inte heller världens bästa psykologer. 
De drar spritskämt innan spelningen. Det  är ett  otroligt fokuserande på 
alkoholen faktiskt. Finns det något värre än att vara nykter bland fulla 
människor? Eller bland folk som dricker? 
  På en spelning i Ålborg var Hacke dessutom väldigt full emot slutet av 
spelningen. Han spelade fel. Han spelade långsam. I sista låten skulle vi 
göra en förlängning, ett jam, som jag brukade gilla men han ville något 
annat, som jag inte förstod. Han signalerade väldigt otydligt, antagligen 
ville han bara sluta. Han lyckades välta omkull både sin och Johnnys 
förstärkare på väg ut. I logen stod han packad och skrek att jag inte 
fattade vad han menade. Vid sådana tillfällen var det ganska lätt  att man 
själv ville dricka ner sig. 

Vi åkte ner till Hultsfred och spelade i ett tält  där det  var varmare än i 
Hades. För en gångs skull var det riktig högsommarvärme i Hultsfred 
och vi spelade mitt på dagen. Efter spelningen gick jag omkring för mig 
själv och drack. Framåt kvällen hade jag hittat några människor ute på 
campingen som hade massor av sprit. Jag blev medvetslös och de ringde 
på Marcus som fick komma och hämta mig. Då skulle jag 
nödvändigtvis dricka ännu mer. Till sist kom sjukvårdarna. Jag vaknade 
nästa morgon i sjuktältet. 
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  Marcus skickade massor med sms till mig medan jag långsamt tog mig 
hemåt med tåget. Han var mycket arg. Jag hann faktiskt gå på bolaget i 
Linköping men jag drack inte mycket. Jag var för svag.
  
På midsommarafton satt  jag ensam hemma med bara några folköl, men 
det gick ju inte an. Jag ringde Johnny och Ove som kom hem till mig 
med en hel massa vin och öl. Vi åkte sen till en kompis som heter Paul 
och hans tjej. De hade fest.
  Det gick väl OK fram till två på natten, då jag i och för sig hällt i mig 
oförsvarliga mängder. Då tog jag en flaska rom som stod på bordet. Det 
var väl en halvliter kvar och svepte den. Varför kan jag bara ana. Det 
måste ha varit någon slags frustration. 
  I vilket fall satt jag sen på golvet och bara skakade. Det kom som 
fradga ur min mun och ögonen såg alldeles konstiga ut, berättade senare 
Ove för mig. På något sätt hamnade jag sedan på deras soffa och låg där 
ett  tag. Där skulle de inte ha låtit mig ligga, för jag spydde och pissade 
på mig. Soffan var alldeles ny. 
  Jag vaknade senare samma kväll av att jag satt i en rullstol på Maria 
Beroendecentrum med en kateter, medan ett annat fyllo pissade på 
golvet. Jag hade haft en blackout i femton timmar. Det är som om att 
hjärnan svimmar.
 
Jag fick vara kvar där i tre dagar. Det var inte kul. Jag hade blåmärken 
över hela kroppen, blågula, lila och gröna. Det var i och för sig inget 
nytt. 
Jag var stel i hela kroppen och mitt blodtryck var skyhögt. Det gjorde 
ont att pissa när de tog bort katetern. Det visade sig att de inte skulle ha 
gjort det. Jag haft en och en halv liter vätska i urinblåsan när jag kom in, 
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ungefär en liter för mycket. Jag skulle bli tvungen att ha kateter i två 
veckor hette det och att lära mig att vara pissnödig. Det lät inte roligt. 
  ”Vill du dö?” frågade en doktor mig.
Jag sa att  jag inte visste, men nu ville jag leva. Man vill aldrig leva så 
mycket som när man varit nära att dö.
  Efter sju sorger, åtta bedrövelser och tolv timmars väntande på SÖS 
för att kontrollera blodtrycket för att få medicin av en läkare. Han sa att 
huvudet (menade väl mentalsjukdomen), fick de fixa på Maria. 
  Det visade sig att jag inte behövde någon kateter i alla fall, min kropp 
verkar vara ganska fantastisk på att återhämta sig. 

Jag återhämtade mig inte i första taget, men gick stapplande nervöst 
hemåt och i porten skällde en hund precis när jag kom upp till min dörr. 
Den skällde högt och ondskefullt. Det hade aldrig hänt tidigare. Jag höll 
på att få en hjärtattack. En viss ironi. Som om jag inte var halvdöd redan 
innan.
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Nu hjälpte inte ens det här. Jag började gå på Antabus en tid, men 
ganska snart la jag av. Bergman Rock hade ett par spelningar. Vi spelade 
in lite till nere i Lund, nästan ute på landet.
Thomas frågade mig när vi satt ute på altanen:
  ”Hur tänkte du när du började dricka igen?”
Ja, jag visste inte, jag ville ju bara dricka. 
  Jag berättade att jag köpt sex burkar starköl en dag och gått hem.
  ”Jag har aldrig druckit sex öl ensam hemma”, sa Conny.
Det visade sig att ingen annan i bandet hade druckit ensam hemma. 
Möjligtvis om de skulle gå ut senare.      
  Ja, Johnny kanske hade gjort det, för länge sedan. Det var bara jag som 
var ”riktig alkis”.
  
Jag åkte till Tallinn och Riga och blev lämnad på en strand, för att dö 
förmodligen. Jag åkte till Turkiet och vaknade på sjukhus. När de visade 
mig räkningen på 15.000 höll jag på att dö igen. Jag drack mer och mer 
hela hösten och upptäckte att jag inte kunde sluta. Då bestämde jag mig 
för att lägga in mig på Maria självmant, men hamnade på krogen 
istället. 
  
Nästa dag var jag desillusionerad och gick in i en övergiven tågtunnel 
under Södersjukhuset med en ficklampa och en massa sprit. Jag kom ut 
vid Södra Station. Satt där vid en betongvägg och drack. Såg på tågen. 
De där små skyltarna intill spåren såg ut som dödskallar. Jag gick in i 
tunneln igen och satt  mig mitt i och lyssnade på musik i lurar. Jag lade 

227



ifrån mig ficklampan. Kunde inte hitta den igen. Nu var jag som en 
blind.
  Jag lyckades hitta ficklampan igen och gick ut. Jag lade mig ner vid 
bergväggen på andra sidan och låg kvar ett tag. Efter ett tag kom ett par 
killar som antagligen var graffitimålare, jag hade börjat hallucinera. Jag 
tyckte det var vatten på andra sidan. Jag hade fått för mig att vi var nere 
vid Danvikstull av någon anledning.
  ”Akta er, ni trillar i vattnet”, sa jag.
  ”Vilket vatten?”, sa de.
De fortsatte in i tunneln och jag lyckades ta mig hem på något sätt. 

Efter det gick jag verkligen och la in mig på Maria. Jag hade gjort mig 
ganska kraftigt illa, slagit mig på armarna och benen. Jag blev tvungen 
att meddela de andra i bandet detta och att jag inte kunde åka med till 
London där vi skulle spela ytterligare ett showcase. De sköt upp  det, 
men spelade senare med en annan trummis. 
Jag blev kvar på Maria i fem dagar och fick mat flera gånger om dagen. 
Plus B-vitamin sprutor och diverse lugnande tabletter. 
  Jag tyckte ändå att det var rätt soft efter ett tag, men de andra där var 
antingen vresiga eller folkskygga. Det var ett jävla gnäll från en del av 
de inlagda. De klagade på allt möjligt. Jag tyckte de borde vara 
tacksamma för att få vara där. Det var jag. 
  En del ungdomar, jag antog att de var narkomaner snarare än 
alkoholister, gick omkring i sina egna kläder men jag trivdes att gå i 
sjukhusskjorta. Är man inlagd så är man. 
  En sak som var lite dålig var att de hade infört rökförbud på 
avdelningen. Det tyckte jag var lite väl hårt. Om man nu är rökare och 
ska försöka lägga av med spriten ska man väl kunna få ta sig en cigg 
åtminstone? Mycket riktigt var avdelningen bara belagd till hälften. Just 
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på grund av detta skulle jag tro. Jag hade som tur var fortfarande inte 
lyckats röka mig till ett riktigt beroende, trots att  jag ”feströkt” i över 
tjugo år. 
  
Jag började gå på Antabus regelbundet och blev sjukskriven, men jag 
försökte då och då dricka ändå. Det gick inte bra. Jag fick 
hjärtklappning och blev blossande röd i ansiktet. Jag försökte ändå så 
gott det gick. Tog så lite Antabus som möjligt. Jag skyllde på det ena 
och det andra. 

Jag började med att göra musik hemma själv, något jag inte gjort på 
länge. 

Sedan var jag med på en återföreningsspelning med bob hund som höll 
på att  knäcka mig totalt. Jag var i dålig form redan veckan innan, då vi 
repade. Vi hade en paus och jag åkte hem under den timmen. Jag var 
tvungen att vila. Cyklade tillbaka försenad och sen var jag helt  slut, bara 
av cyklingen. De andra bestämde att vi skulle repa på förmiddagen 
samma dag som spelningen, något vi aldrig gjort förr. Nu tyckte de att 
det var säkrast. Dagen gick i ett. Repa, packa ihop grejerna, packa upp, 
soundchecka. Jag blev tvungen att säga åt de andra att jag måste få en 
paus och få i mig en smörgås och kaffe innan jag kunde prova trumljud. 
De ropade på mig och ringde i mobilen. Var är du? Du ska soundchecka 
nu!
   
Under repen i veckan innan var dessutom stämningen inte direkt på 
topp. Inte som man kunde ha väntat sig efter ett års uppehåll. Nära tre 
års uppehåll med bob hund. Conny lyckades lacka ur på flera saker, så 
humöret gick ner. Han var stressad och sen samtidigt. Hacke var också 
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allmänt halvsur som så ofta på repen och min låt, som jag äntligen gjort 
klart, blev inte alls som jag ville ha den. Min gamle vapenbroder Johnny 
var värst av alla. Han stod och hängde med huvudet och var konstant 
deprimerad verkade det som. Det var tydligen något som inte stod rätt 
till med hans flickvän fick jag veta senare, när jag frågade vad det var 
som varit fel. De enda som hade en någorlunda god attityd var 
Skånepågarna.
  
Under spelningen hade jag ingen ork. Konditionen var dålig redan i 
andra låten och jag spydde både innan extranumret och efter spelningen. 
De andra verkade inte fatta något. Jag räknade in extremt långsamt med 
flit  innan ”Istället för musik; förvirring” på skämt. Men det var nog 
allvar. Sedan ville resten av bandet spela ännu fler gig, men det ville 
inte jag. Istället stack jag ner till Hamburg på ännu en 
mardrömsspritresa.
  
Mina tvångsproblem har alltid varit  ett hinder. Ihop med alkohol och att 
turnéra med ett band med många olika viljor blev det till slut för 
mycket. Vissa fick alltid sin vilja igenom, jag hörde inte till dem. 
  Nu låter det här som att det  skulle vara någonting jättehemskt  och det 
är det ju inte. Jämför med vad som helst. Det är ju bara att titta i en 
dagstidning. Men det ska ni helst inte göra. Vi är alldeles för 
överinformerade redan.

Men det har varit nära flera gånger att jag tog livet av mig. 
  Jag har lagt  mig mitt i gatan och velat bli påkörd. Sagt åt folk på fyllan 
att  de skulle slå mig, för att jag ville dö. Varit i otaliga fylleceller i både 
London, Paris, Malmö och Stockholm. Vaknat i sjuktält på festivaler. 
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  I Malmö ramlade jag omkull i gräset på en musikfestival när jag 
spelade med The Galéns. För mycket sprit blandat med piller, och blev 
buren på bår. Det såg ut  som om de draggat  upp mig ur vattnet fick jag 
höra. Nästa morgon när jag blev utsläppt ut cellen (det var faktiskt en 
ambulans där också, fick jag höra, men de blev nästan bortmotade av 
poliserna) for jag till Köpenhamn och fortsatte vansinnigheterna. Jag 
bara skrattade åt alltihop. 
  
Man kan förstås undra varför det  blev såhär. Jag säger absolut inte att 
det beror på bob hund. Det är en blandning av allt  möjligt. Men sedan 
jag slutat spela med dem har jag lugnat ner mig betydligt. Jag kan 
dricka utan att bli galen. Det blir mindre och mindre dessutom, och mer 
sällan. Men det är klart att jag saknar något. En massa saker. 
  Är det  något jag inte saknar så är det att sitta och göra avbön i tv och 
tidningar och vara skenhelig och påstå att  det bara är drogerna eller 
spriten det är fel på. Det borde ju vem som helst begripa att det finns en 
hel massa saker därute, i det som kallas livet, som spelar in. 
  Underligt nog så var det aldrig några tidningar som fick reda på att jag 
hamnade på akuten. Jag är inte någon het kändis, knappt känd alls. Det 
stör mig inte alls, tvärtom.
  
Det är ett  underligt  liv som sagt. Idag var jag ute och bara satt på 
Medborgarplatsen, i solen. Inget av det  som har hänt har någon 
betydelse egentligen. Det känns faktiskt ganska konstigt. Att jag spelat 
på stora scenen i Roskilde, inför 60.000 eller 70.000 människor betyder 
ingenting heller. 
  Allt som händer är att  jag sitter där på en bänk och fortfarande har 
mina tvångsproblem. Ibland blir de värre och då är det för djävligt. 
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Trots att jag går på medicin mot dem, och trots, eller för att, jag inte 
dricker så mycket längre. 
  Flickorna pratar på som vanligt. Killarna sitter där och ser sura ut. Jag 
känner inte igen en enda människa. Hela staden är utbytt. Nya ansikten, 
men ändå likadana. Om inte annat kan man verkligen bli galen om man 
är tillräckligt ensam. 
  En gång, för länge sen visserligen, var det någon som såg mig stående 
i ett  gathörn, stirrande på min hand. Två timmar senare gick denna 
person förbi igen och jag stod kvar, fortfarande stirrande på min hand. 
Det har jag inget minne av.

Sen dess har jag också skrivit den här boken, jag har gjort en 
neuropsykiatrisk utredning och fått reda på att jag har Tourettes 
syndrom, men inte fått mycket hjälp med att göra något åt det, om det 
nu går. Medicinerna verkar inte fungera särskilt bra. Jag har pratat med 
otaliga psykologer utan att komma fram till mycket.
  
Det känns lite som att allt har blivit helt tråkigt och grått och vardagligt 
nu och det kanske är bra för min överlevnads skull, men det är också 
tomt och känns meningslöst men det har det ju alltid gjort. 
  Jag har blivit mer och mer isolerad men jag börjar vänja mig vid det. 
Jag har inte haft någon tjej alls nu sen Susanna. Det är över fyra år nu.
   Jag dricker nu mycket mindre än förr, men det bevisar ju egentligen 
att jag inte är alkoholist, att jag har haft andra orsaker till mina 
galenskaper. 
  
Det är inte lätt att hela livet vara sällskap åt  sig själv. Att tvingas leva 
med sig själv. Det går ju inte att byta bara en dag. Men ibland trivs jag 
trots allt rätt bra med mig själv.
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Jag tror att anledningen till att jag fortfarande lever och är i så pass gott 
skick som jag är i beror på att jag sovit så mycket.   
  
Det är skönt att man kan drömma, utan det vet jag inte vad jag skulle 
gjort, trots att vissa drömmar kan vara hemska. En återkommande dröm 
jag har är att jag åker i en hiss som går uppåt, den bara fortsätter uppåt, 
det tar aldrig slut. Det är mörkt  runt omkring mig. Hissen har för länge 
sedan passerat översta våningsplanet. Allt man ser är en grå vägg 
utanför hissfönstret. Det är en skrämmande känsla.
  En annan dröm är att jag kan flyga. Egentligen flyger jag inte. Jag 
liksom trampar mig uppåt i luften och till en början är det en fantastisk 
känsla, men så dras jag uppåt, ovan molnen och dras mot rymden eller 
vad det  är. Det är bara något mörkt däruppe. Det är också en 
skrämmande känsla. Det konstiga, tycker jag, är att det går uppåt i båda 
drömmarna, helvetet ska ju ligga nedåt.

Hur som helst är det underbart att kunna sova och drömma.   
  Jag förstår inte folk som tycker att man slösar bort en tredjedel av sitt 
liv om man sover åtta timmar per natt. Jag ”slösar” gärna bort mer än 
så. Vad är det man kan missa genom att gå upp sju varje morgon och 
sova för lite? När Hacke hörde att Johnny  och jag sovit till fyra på 
eftermiddagen när vi varit uppe och festat till sex på morgonen tyckte 
han att  vi var dåliga. Han verkade upprörd över att vi inte gick upp vid 
tio-elva. Men vad hade det varit bra för? Det vore ju ännu osundare. 
Folk kan ju försöka låta bli att sova så mycket som möjligt så får de se 
hur länge de lever.

Jag tror att mina tvångsproblem har funnits där hela tiden för att avleda 
min ångest från allt kaos som finns i världen. När jag var liten var det 
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kaos runt omkring mig. Alltifrån att ligga ensam på sjukhus till alla små 
saker som livet består av. Det är inget bra sätt att bearbeta det på och jag 
tycker inte om det men det är det jag har och jag har det fortfarande.
  Alkoholen har både hållit mig borta ifrån att bli galen och även fört 
mig dit. Den har både räddat mig ifrån att ta livet  av mig och gjort att 
jag nästan gjort det.
  
Hur som helst så vet jag att det var något bra med bob hund och jag 
skulle självfallet inte vilja ha det ogjort. 
Det som gjorde oss bra tror jag är att vi alla kom ifrån olika bakgrunder 
och lyckades göra det till något bra tillsammans. En smula nordiskt 
vemod blandat med punkkänsla och en äkta desperation som jag i alla 
fall hoppas hördes ibland. 
Att många tyckte vi var konstiga var ingenting vi sökte, jag tyckte inte 
själv att vi var konstiga. För oss var det normalt. När vi stod i 
replokalen och inte kunde låtarna var en annan sak som kunde hjälpa till 
faktiskt. T.ex. inspelningen av Istället för musik i replokalen, det 
kaosartade slutet där berodde just på det. Man lär av sina misstag. Om 
jag har gjort det privat är en annan fråga. Jag antar att jag har lärt mig 
något.

En sak jag inte tycker om är bob hunds image utåt. Den är alltför snäll 
och det stod mig upp i halsen ibland, allt detta gullande. Jag vet att man 
inte behöver skylta med ett dåligt leverne, men det finns väl gränser 
även åt andra hållet? Jag vill bara att det  ska finnas en viss sanning i det 
man gör. Ska man låtsas som att man är något annat än man är? 
Självklart är det bra att man tar fansen till sig och låter dem vara med. 
Jag har inga problem med att inte vara ”rockstjärna”. Det är bara det att 
jag har en sådan oskyldig inställning till sanningen. Jag kunde spy på 
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det här med att vi bjuder in alla på bullar och saft. När vi inte nu gjorde 
det. Och antagligen inte ville.

Nu har jag varit på min första bob hund konsert. Stått i publiken alltså. 
Jag måste tyvärr säga att jag inte tyckte det var så speciellt spännande, 
men vad kunde man vänta sig? Jag har ju sett oss massvis med gånger. 
Både på scen och på video. Jag känner mig väldigt trött på den där 
rocken och popen. Jag tycker att det kan vara nog. 
  Thomas sätt att ha sönder stolar och slå med konen känns väldigt 
gammalt och förutsägbart, inrepat. Det känns inte som om att det är på 
riktigt. Det borde vara dags för något nytt. Men, för all del, vad ska en 
gammal gubbe som jag säga? Jag såg många lyckliga ungdomar där, 
och det är väl bra. Det finns ju inte många andra bra band heller. 
Dessutom har jag aldrig gillat stora scener och ljudet från dem. Det låter 
aldrig riktigt bra. Att många recensenter tycker att det inte är samma 
energi och attack som förr kanske har något att göra med att jag inte är 
med. Men vem lägger märke till en trummis?

Alldeles för bakfull blev jag också, dagen efter, som förr i tiden. Det är 
som om att bob hund har den effekten på mig.

235



Lägesrapport: Södermalm sommaren 2008:
  
Återigen dessa gamla knarrande gubbar och tanter som man undrar 
varför de lever för? Denna totala känsla av att inte passa in eller höra 
hemma överhuvudtaget. Jag har levt här i hela mitt liv. Jag kunde lika 
gärna bo på månen. Detta Sverige, som ser så fint ut, alldeles för 
prydligt och ordnat, men någonting är helt uppåt väggarna fel. På 
uteserveringarna sitter en del halvlodisar. Killar som inte ser ut som 
någonting, men som man varken skulle vilja prata med eller komma i 
närheten av. Vid övergångsstället står en ung tjej och väntar på grönt. 
Hon är spacklad och stajlad och har alla rätta accessoarer. Den rätta 
väskan, shoppingkassarna, men hon ser ut som en skyltdocka. Helt stel 
ser hon ut. Dessutom är hon fruktansvärt mager. Anorexia förstås. Ser 
rätt ut, men hur mår hon? Och det är bara ett av många exempel.
  Jag är så glad att jag har min lägenhet. Mitt krypin, min bunker. En 
trevlig bunker med utsikt över träd visserligen, men en bunker. Det blir 
det mer och mer. Jag vet inte vad jag ska ta mig till med det här livet. 
Vad göra med det? Jag känner verkligen att jag absolut inte skulle klara 
av att åka runt på motorvägar och sitta på usla fik. Höra på halvtaskiga 
skämt, stressa, jobba och låtsas må bra.
  Jag tror att  jag är förvirrad och inte vet vad jag ska göra av mitt liv, 
och det tror jag stämmer in på många jag känner. Många människor 
överhuvudtaget. ”All you need is love”, sjöng John Lennon och det 
ligger något i det, Men det är inte hela sanningen, tror jag. Man behöver 
något mer. Mat så klart, men även ett mål, en mening och när man inte 
ser det målet, är det lätt att gå vilse.
  Jag kan bara hoppas att någonting visar vägen snart.
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  Men jag gillar utomvärldsliga ting och känslor. Ibland när jag lyckas få 
in en sådan känsla. Det kan vara i ett  speciellt solljus. Jag gillar när det 
någon enstaka gång blir riktigt varmt i Sverige.
  Det kan vara en riktigt mörk vinternatt. Det kan vara när som helst 
egentligen bara jag får den där känslan. Då känns det som att det finns 
hopp. Både här och efter det här livet.
  Jag kan tänka att  det inte är inte klokt, alla dessa människor med alla 
sina saker, på detta klot som snurrar vidare runt i rymden.
  
När man sitter en sommarnatt och ser rosa-orange moln dra förbi på en 
blå himmel, då kan man börja undra. Vem är det som gör allt det här?
  Det där jättelika eldklotet långt där borta som lyser och kokar fortsätter 
att koka och glöda ett tag till.
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