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Abstrakt

Svensk titel: Håkan, var du bättre förr? - En textanalytisk studie med fokus på utvalda texter 

av Håkan Hellström. 

English title: Håkan, Were you better in the past? -A text analysis study focusing on selected 

texts by the artist Håkan Hellström

Denna uppsats är en textanalytisk studie som studerar artisten Håkan Hellströms låttexter. Texterna i

fokus är från två olika album från olika delar av hans karriär. Detta i syftet att utifrån tematiken, 

influenserna och den klingande texten visa vad texterna representerar i olika delar av Hellströms liv.

Metoderna som har använts vid analys av texterna har utgått från begreppen närläsning, fonotext 

och intertextualitet där närlyssning och närläsning har varit den huvudsakliga metoden för att få 

fram material ur texterna. Konklusionerna av denna studie är att Hellström skildrar ämnen i 

respektive album som är relevanta för den aktuella plats i livet han är i samt att metoderna i 

låtskrivandet har visat sig sammanfattningsvis vara att använda liknande metaforer för att beskriva 

olika ämnen, intertextualitet används som en konstnärlig metod och att Hellströms karaktäristiska 

bräckliga röst är den huvudsakliga kärnan i förmedlandet av texterna. 

 

Nyckelord: Håkan Hellström, låttexter, texter, textanalys, närläsning, närlyssning, fonotext, 

intertextualitet. 
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1. Inledning

Håkan Hellström är en av Sveriges största och mest populära artister. Solokarriären har varit stadig 

sedan år 2000 och är fortfarande idag lika aktuell. Han har tagit emot flera priser och utmärkelser 

genom åren för sin musik och sina framträdanden. Hans låttexter har även blivit skildrade på 

bioduken i filmen Känn ingen sorg. Det råder ingen tvekan om att Hellström haft och fortfarande 

har en framgångsrik karriär. Dock håller självklart inte alla med om denna storhet. I samband med 

Hellströms närvaro i media är det inte sällan det dyker upp åsikter om hans sångröst och hans sätt 

att skriva låtar. Ända sen år 2000 när debutalbumet gavs ut, har han blivit kritiserad för att stjäla 

sina låtar och att han sjunger falskt.

Vad som initierade arbetet med denna studie var intresset för både Håkan Hellström samt hans 

texter och sättet han tycks agera vattendelare för många. Han är både älskad och hatad av många, 

flera vanliga kontrasterande åsikter är att han sjunger falskt kontra att han förmedlar känsla. Även 

att han är en tjuv kontra ett geni. Åsikterna tycks vara många och spridda. Trots detta är han en av 

Sveriges allra största artister med  åtta studioalbum och tre nordiska publikrekord i bagaget. Vad 

denna studie bygger på och vill ta reda på är vad Hellströms texter representerar i olika delar av 

hans karriär enligt utvalda begrepp. 

Alla frågor kring Hellström och hans musik, de kontroversiella kring texterna och faktumet att han 

trots detta lyckats hålla sig aktuell sedan sin debut och dessutom uppnått en folkkär status. Det är 

det som har varit startskottet på denna studie, nyfikenheten kring fenomenet Håkan Hellström. För 

att kunna jämföra en tidigare Hellström med en senare Hellström kommer denna studie att begränsa

sig till två album, det första och det som senast utgavs vid den tidpunkt som studien gjorts. Titeln på

denna uppsats Håkan, var du bättre förr? Är en referens till Hellströms låt ”Du är snart där”1 där 

han sjunger ”Håkan, du var bättre förr”. Referensen i sin tur flörtar med att en äldre och en yngre 

Håkan i denna uppsats jämförs och analyseras. 

1 Hellström, 2010
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1.2. Syfte & Frågeställningar

Denna uppsats är en studie av Håkan Hellströms första album Känn ingen sorg för mig Göteborg 

(2000) och hans senaste album Du gamla du fria (2016). Studiens fokus ligger på låttexterna i syftet

att visa vad texterna på respektive album representerar i olika delar av Hellströms karriär. 

Resultaten av studien har i sin tur baserats på följande frågeställningar som är mer specifika än vad 

som tidigare nämnts:

• Vilka ämnen skildras i texterna på respektive album?

• På vilket sätt använder Hellström influenser i låtskrivandet. 

• Hur bidrar Hellströms framförande av låtarna till texternas betydelse?

De frågeställningarna som det fokuseras på är alla tre ansedda som vitala delar att undersöka för att 

få fram vad texterna representerar. För att förtydliga vad ”representerar” betyder i detta fall så 

innebär det alltså att undersöka vad tematiken, influenserna och framförandet bidrar med till vad 

texterna har för betydelse i början av Hellströms solokarriär samt vid den tid som studien gjorts. 

Studien tar reda på och visar vilka ämnen som skildras i texterna under olika delar av Hellströms 

karriär, men även aspekterna influenser och framförande har blivit centrala delar av vad Hellströms 

texter representerar och kommer att beröras som lika viktiga delar som de ämnen som skildras. 

Slutligen kommer dessa resultat att jämföras och diskuteras kring för att visa vad texterna på 

respektive album betyder för olika delar av Hellströms karriär. 

1.3. Tidigare forskning

Det har tidigare inte gjorts någon musikvetenskaplig studie som handlar om Håkan Hellströms 

texter. Därför har denna studie utgått ifrån tidigare forskning som handlar om analyser av texter av 

olika slag. Studier som analyserar andra artister och bands texter har gjorts och en del av det 

materialet har tillämpats på denna studie med Hellström som fokus. Den teoretiska delen av denna 

studie om Hellströms texter blir därför en kombination av olika principer inom musikvetenskap, 

litteraturvetenskap och medievetenskap. Det finns alltså en hel del vetenskapliga studier om just 

texter, kanske främst representerat inom litteraturvetenskapen men dessa principer har även 

tillämpats på musik och låttexter. Nedan beskrivs just  den forskning som har valts ut och som har 

använts för att kunna genomföra denna studie.
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Musikvetaren Lars Lilliestams Svensk rock-Musik, lyrik, historik har varit till stor användning för 

denna studie. Boken är en vetenskaplig undersökning där Lilliestam beskriver den svenska 

rockmusiken och dess historia samt genomför en del olika analyser av svensk rockmusik och 

svenska rocktexter. Den svenska rockhistorien beskrivs för att sedan genomföra analyser i två delar,

text och musik. Den senare upplagan Rock på svenska från 2013 beskriver Lilliestam själv som en 

mindre akademisk version och att det är kapitlet om rockens historia i föregångaren som har blivit 

utvecklad och omskriven.2 Delen om textanalys finns alltså inte med i Rock  på svenska på samma 

sätt även om vissa delar har blivit omarbetade och finns kvar. 

Eftersom att denna studie handlar främst om textanalys så är det den delen som har tillämpats mest. 

Lilliestam fokuserar i sina textanalyser mycket på genre och vad som kan skilja olika textgenrers 

åt.3 Denna aspekt är dock inte representerad i denna studie utan metoden för textanalys som 

Lilliestam använder, det vill säga närlyssning och närläsning är det som har fått stå i fokus. 

Lillestam gör egna analyser med hjälp av närlyssning, bland annat av Plura Jonssons texter. Han 

sammanfattar analysen med hjälp av en punktlista där de viktigaste dragen i texterna lyfts fram. Han

understryker även att Plura Jonssons texter hör till rocktext-genren som är vanlig bland flera andra 

svenska artister, som visar liknande drag.4 

Fler som har forskat kring just rocktexter är bland andra, populärkulturforskaren Ulf Lindberg. I 

Rockens text :ord, musik och mening studerar han rockmusiken och rockens texter och undersöker 

vilken betydelse låttexterna har för att ge låten en mening.5 Receptionen är även en viktig del av 

denna studie, hur lyssnaren tar emot texten och huruvida man tar in orden och dess betydelse. 

Studien handlar också om att även om texten i rockmusik inte alltid är det centrala och kanske inte 

alltid går att uppfatta utan att man läser den på papper, så kan den fortfarande ha en stor roll i att ge 

låten en djupare mening för lyssnaren. 

Hillevi Ganetz som är litteraturvetare  har genomfört studien som kom att bli boken Hennes röster- 

Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt. Denna studie går ut på att studera tre

kvinnliga artisters låttexter för att undersöka vad de skriver om och varför, samt vilken tematik som 

finns i texterna. Fokuset ligger även mycket på själva tolkningsarbetet och olika strategier för att 

2 Lilliestam, Rock på svenska, 9
3 Lilliestam. Svensk Rock, 168
4 Lilliestam, Svensk Rock, 181
5 Lindberg, Rockens texter, 12
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kunna genomföra detta arbete. Ganetz beskriver exempelvis en tolkningsstrategi som att för att 

förstå texternas flerdimensionella värld så måste de läsas i sitt specifika sammanhang. Detta för att 

kunna öppna upp den värld som texten skapar.6 Hur denna studie tillämpats på detta arbete är inte 

själva analyserna utan mer de tolkningsstrategier som presenteras och den processen som ett 

tolkningsarbetet är. Ganetz studie är ett arbete som gjorts ur ett medievetenskapligt perspektiv på ett

populärkulturellt fenomen där genusvetenskapen också är en viktig del. Därför är det mest 

metoderna som istället tillämpats och anpassats till denna musikvetenskapliga studie.  

Som nämnt är forskningsläget gällande textanalys främst representerat inom litteraturvetenskapen. 

En studie som har varit till stor hjälp för detta arbete är litteraturvetaren Lena Kjersén Edmans 

Böcker som samtalar – Intertextualitet, Dialog, Covers och kärlek. I denna bok berättar Kjérsen 

Edman om intertextualitet, främst i litteraturen. Hur vårt litteraturarv ständigt omformas och har 

gjort ända sen antiken fram till idag. Nedslag görs i olika delar av litteraturhistorien för att beskriva 

hur olika berättelser omformas och får nya skepnader. Ett exempel är hur myter och sagor frekvent 

omskrivs i nya texter och på så sätt lever vidare. Hon förklarar även hur en författare som medvetet 

jobbar intertextuellt går in i ett samtal  med tidigare författare och fördjupar sig i hens material. 

Detta beskrivs som ”den dolda dialogen” och blir som en slags metod för att generera nytt material.7

Dock stannar inte Kjérsen Edman bara vid litteraturreferenser utan menar att denna princip även går

att finna i andra sammanhang, exempelvis i musik. Hon beskriver hur många låttexter kan ha 

litterära förlagor. Hellström nämns som ett av dessa exempel på hur vissa låttitlar anspelar på 

litterära verk. Låtarna ”En midsommarnattsdröm”, och ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” av 

Hellström blinkar till både Shakespeares pjäs med samma namn och Andrew Lloyd Webbers ”Don't

cry for me Argentina”.8 Många fler exempel presenteras och att Hellström verkligen inte är unik 

med denna form av influenser. I denna uppsats om Hellströms texter sträcker sig intertextualiteten 

ett steg längre för att visa på hur den kan agera som en konstnärlig metod i låtskrivandet.

1.3.1 Artiklar och övrigt material

För att hitta material om Hellström har tidningsartiklar och digitala källor använts. Det går att hitta 

mycket material i kvällstidningar, recensioner, reportage etc. Detta är nödvändigt för att få fram 

information dels om Hellström själv men även karriär, mottagande och även för att se vad som 

uppmärksammas kring Hellström i media. I denna studie är fokus mycket på ”låtstölden” vilket har 

skrivits om mycket i kvällstidningar och där även exempel har tagits upp. Denna typ av material har

6 Ganetz, Hennes röster, 15
7 Kjérsen Edman, Böcker som samtalar, 9
8 Kjérsen Edman, Böcker som samtalar, 227
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alltså varit viktig att komma åt och används frekvent i studien. 

1.4. Teori, metod och material 

Inledningen av resultatdelen i denna uppsats kommer att bestå av en tolkning av albumets tematiska

helhet. Detta utifrån Hillevi Ganetz tolkningsstrategier från Hennes röster. Ganetz menar att 

texternas omgivande kontext har betydelse för innehållet i dem. Att för att kunna göra en rättvis 

tolkning behöver texterna läsas i det specifika sammanhanget de står i. Även att de bör tolkas i 

relation till den tidsepok och samhälle som de kommit till i.9 Den tematiska helhet som beskrivs i 

inledningen av analysdelen för respektive album tolkas alltså utifrån respektive album i sin helhet 

samt ur det kontext som albumet tillkommit i. Exempel av dessa ämnen och teman kommer att ges i

samband med detta för att stärka den tolkning som gjorts. 

Vidare består resultatdelen och tolkningen av texterna på respektive album av tre delar. Begreppen 

som tolkningen utgår ifrån är närläsning, intertextualitet och fonotext. Dessa begrepp agerar både 

som teori och metod i studien. Fortsättningsvis i detta avsnitt kommer dessa begrepp att förklaras, 

redogöras för hur de används samt motiveras varför de har valts och anses viktiga för tolkning av 

Hellströms texter.  

1.4.1.Närläsning 

Närläsning är ett begrepp hämtat ur Lilliestams modell från Svensk rock – Musik, Lyrik, Historik 

men som i sin tur är en metod som används inom litteraturvetenskapen, främst vid analyser av 

lyrik.10  Varför denna upplaga är aktuell istället för Lilliestams senare Rock på svenska är för att den 

analysmodellen som presenteras i Svensk rock saknas i Rock på svenska. Den modell som Lilliestam

presenterar innebär att man närläser eller närlyssnar och på det sättet söker efter återkommande 

teman, uttryck, ord, poetiska bilder, textstrukturer och intertextuella syftningar.11  Ulf Lindberg 

beskriver också att poängen med att närläsa är att förklara ordens meningsskapande funktion i 

låten.12 Vid närläsningen av Hellströms texter som denna studie berör har ett antal återkommande 

uttryck, ämnen, teman och motiv kunnat plockas ut och analyseras närmre samt exemplifieras.  

Varför närläsning valts som en tolkningsstrategi är på grund av dess sätt att plocka isär texterna och 

9 Ganetz, Hennes röster, 15
10   Nationalencyklopedin. Litteraturteori. https://www-ne   se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/litteraturteori (hämtad 2017-12-09)
11 Lilliestam, Svenk Rock, 168
12 Lindberg, Rockens texter, 20
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få fram de vitala ämnen som Hellström skriver om och därmed kunna få en klarare bild av vad 

texterna representerar. 

1.4.2. Fonotext

Ulf Lindberg skriver i boken Rockens texter om hur rocktexter bör studeras i klingande tillstånd. 

Den klingande texten, fonotexten är alltså artistens vokala framförande av den nedskrivna texten. 

Han menar att det  nödvändigtvis inte är fördelaktigt att studera lyriken utanför sitt kontext, utan 

musiken, rösten och framträdandet.13  Lindberg exemplifierar med hjälp av The beach boys låt 

”Barbara-Ann”14. Hur texten i refrängen inte ger så mycket för lyssnaren i sin nedskrivna form utan 

att med hjälp av olika röstlägen, stämsång och kör ger en djupare bild av texten. Samt hur 

falsettstämman ger klang av en omogenhet som hör pubertet och tonårsliv till och hur 

barytonstämman agerar en vuxnare mogenhet.15 Med hjälp av detta klang och arrangemang kan man

alltså få ut mer information ur låtens kontext än vi kan med bara den nedskrivna texten. 

Det som studeras i avsnittet om fonotext i denna uppsats är alltså texternas klingande form till 

skillnad från deras nedskrivna form som fått mycket fokus i de andra delarna. Att studera fonotexten

blir en metod för att få svar på vad Hellströms röst och sångsätt bidrar till  texternas betydelse. Det 

som kommer att bli fokus är röstläge, fraseringar, klang, betoning och så vidare. Att studera 

fonotext är särskilt intressant för en studie av Hellströms texter då hans sångröst och sångsätt ofta 

blir kritiserat i medier och som nämnt i inledningsavsnittet är en vanlig åsikt att Hellström varken 

kan sjunga eller har en bra röst. På samma sätt rosas han ofta för hans sätt att framföra ett budskap 

och förmedla känsla. 

1.4.3. Intertextualitet 

Den avslutande delen av resultatet fokuserar på intertextualitet som från början är ett 

litteraturvetenskapligt begrepp. Denna princip utgår från att inga texter står för sig själv utan är 

beroende av varandra. Att alla texter är en del av ett nät av andra texter och som delar samband.16 

En intertext är en sorts kontext och vid analys relateras texterna till dess olika slags kontexter. Det 

är självklart inte möjligt att ta hänsyn till alla textens olika kontexter utan att urval måste ske.17 I 

denna studie har valet gjorts att plocka ut vissa delar av Hellströms texter och relatera dem till dess 

kontext i form av influenser av andra artister eller populärkulturella influenser i den mån det kunnat 

13 Lindberg, Rockens texter, 14
14 1965
15 Lindberg, Rockens texter, 13
16 Kjersén Edman, Böcker som samtalar, 9
17 Askander, Mikael;  Humanetten (2005) https://lup.lub.lu.se/search/publication/1031346  (Hämtad 2017-12-12)
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finnas. Intertextualiteten i form av albumen i sin helhet berörs även i vissa fall,  exempelvis hur det 

har jobbats för att skapa samband inom själva albumet. Varför intertext är så intressant att studera 

när det gäller Håkan Hellströms låtskrivande är på grund av att det i många fall  är väldigt tydligt 

vilka kontext som har influerat honom. Det är också väldigt vanligt att läsa i media angående 

Hellström, att han ”stjäler” eller ”lånar” och därför inte skulle vara en bra låtskrivare. Det är därför 

nödvändigt att beröra intertextualitet i en studie av hans texter. Dels på grund av den kritik som 

brukar uppstå när någon talar om Hellströms texter och dels för att visa på hur intertextualitet kan 

vara en konstnärlig metod och att inte Hellström är unik med denna metod.

1.4.4. Tillvägagångssätt

Arbetsprocessen har börjat med att genom ett album i taget skapa en slags översikt, 

bakgrundsinformation, tematisk helhet enligt Ganetz och att läsa recensioner om hur albumet togs 

emot när de gavs ut. Närläsning har sedan varit nästa steg där ord, återkommande teman, motiv, 

uttryck etc. har markerats för att sedan sammanställas. Därefter har lyssningsdelen tagit plats där 

fokus legat på röstläge, frasering etc. I många skeden har dessa delar av arbetet överlappat varandra 

och arbetet har hoppat fram och tillbaka och det gäller även med den intertextuella delen. För att 

hitta de influenser som använts har processen gått till på lite olika sätt. I vissa fall har kunskapen om

vilka influenser det handlar om redan funnits. I andra fall har det sökts efter nya samband, dels 

genom att läsa artiklar som berört detta ämne men till största del har inspirationen kommit från en 

spellista på streamingtjänsten Spotify av Aftonbladets musikredaktion vid namn ”Dom där jag 

kommer ifrån – Håkan Hellströms lån och stölder”18. Listan har lyssnats igenom för att hitta tydliga 

samband som sedan använts som exempel i denna studie. När alla tolkningar och analyser 

färdigställts så har ett slags slutarbete påbörjats där resultatet diskuteras och sammanfattas. 

1.4.5. Metodkritik och urval

Det material som analyseras är Hellströms låttexter från hans första respektive senaste album. För 

att hitta låttexterna är det bara att söka på valfri lyrics-hemsida. Just i detta fall är texterna hämtade 

från Lyricsbox.com. Problemet med att göra textanalys är att även vid tillämpning av olika 

tolkningsstrategier förankrade i litteratur så får resultatet ändå en viss subjektivitet då det är 

omöjligt vid tolkningsarbete att vara objektiv. Skulle någon annan göra samma undersökning med 

samma strategier så finns det en stor chans att resultatet blir annorlunda. 

18 https://open.spotify.com/user/aftonbladetsmusikredaktion/playlist/5A6rG0Cu7P0zK5pwpaF3DK (Hämtad 2017-12-
12)
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Därför är det värt att understryka att jag som utför denna studie och detta tolkningsarbete är vid 

tillfället då studien gjorts 23 år gammal, studerar musikvetenskap, uppväxt i Malmö och är väl 

inläst på Hellströms musik. På grund av detta är chansen stor att tolkningarna påverkas av redan 

förutfattade idéer om låtarna och dess innehåll. Däremot får tolkningsarbetet en större trovärdighet 

om det förankras i den forskningslitteratur som  nämns under Tidigare forskning till skillnad från att

bara tolka fritt. De låttexter som har blivit citerade och hänvisade till i denna studie är bifogade som

bilagor i slutet av denna uppsats.

Varför Hellströms första respektive senaste album valts ut för denna studie är på grund av att det 

blir en mer intressant analys ju fler år som har gått mellan albumen, i detta fall 16 år. Även på grund

av att komma åt skillnaden på Hellström 2000, den bråkiga 26-åringen som sjunger om knark och 

fest och Hellström 2016, 42-årig trebarnspappa som blivit en folkkär artist som fyller stora arenor 

samt gästas av några av Sveriges mest respekterade artister. Dessutom hyllats genom att det gjorts 

film baserade på hans låttexter. Hur skildras detta i texterna? Finns det något kvar i texterna på det 

senaste albumet som han har haft med sig sen det började?
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2. Bakgrund

2.1. Om Håkan Hellström 

Håkan Hellström släppte sitt debutalbum Känn ingen sorg för mig Göteborg år 2000. Sedan dess 

har han varit aktiv som soloartist och hunnit släppa totalt åtta studioalbum.19 Innan Hellström 

påbörjade sin solokarriär var han bland annat med och grundade bandet Broder Daniel tillsammans 

med skolkamraten Henrik Berggren. Hellström hoppade dock av bandet 1995 innan de hann få sitt 

stora genombrott genom filmen Fucking Åmål (1998). Hellström spelade därefter även i bandet 

Honey is cool som hade hits som Zanzibar och Nach Heart.20

Hellström är född 1974 och uppväxt i Göteborg, Västra Frölunda tillsammans med sin äldre bror 

och deras mamma och pappa. Uppväxten och ungdomsåren i Göteborg är frekvent skildrade i 

Hellströms texter tillsammans med lokala platser, klubbar och gator.  Andra teman som förekommer

ofta i Hellströms texter är exempelvis kärlek, vemod, identitet, utanförskap, droger. 

Lokalpatriotismen är ett tema som inte bara återspeglas i musiken och texterna utan även 

Hellströms image och persona skriker Göteborg. I början av karriären uppträdde Hellström ofta i 

sjömanskostym, vilket har blivit lite av en symbol för honom. De allra mest hängivna fansen som 

ofta står längst fram på hans konserter syns inte sällan stå där iklädd sjömanskostymer. Hellström 

påstår att denna utstyrsel kommer från en av hans stora influenser Lasse Dahlquist som han också är

släkt med.21

Innan Hellström släppte sitt andra album Det är så jag säger det, 2002, så träffade han Natalie 

Davet genom tv4-programmet När & Fjärran som sedan kom att bli hans sambo och som han idag 

har tre barn tillsammans med.22 År 2005 kom deras första son och tidigare samma år hade Hellström

släppt sitt tredje album Ett kolikbarns bekännelser. Mot slutet av året släpptes album nummer fyra. 

Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat, nåt blått som kanske är den mest influensrika skivan i Hellströms 

diskografi, bestående av flera covers och outgivna låtar. 23 Albumet var en hyllning till 13-åriga 

Måns Jenninger som tog livet av sig efter att ha blivit mobbad i sex år. Det var första gången som 

Hellström offentligt tog ställning i någon samhällsfråga och denna skiva blev hans 

19 Discogs, Håkan Hellström.
20 http://hakanhellstrom.se/biografi (Hämtad 2017-12-12)
21 Steen, Håkan, Texter om ett popfenomen, 66
22 https://www.expressen.se/noje/musik/natalie-ar-hakans-hemliga-flickvan/ (Hämtad 2017-12-12)
23 Discogs, Håkan Hellström –  Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat, nåt blått
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antimobbningtal.24 

Under år 2008 kom nästa album och likaså Hellströms andra son. För sent för Edelweiss som var 

Hellström femte studioalbum släpptes efter tre års tystnad. Det dröjde sedan två år till innan det 

sjätte albumet 2 steg från paradise släpptes i samband med Hellströms 10-årsjubileum som 

soloartist år 2010. Tidigare samma år släppte han även ett samlingsalbum Samlade singlar 2000-

2010 och året därpå följde en stor turné i Sverige, Norge och Danmark. 25

Tre år senare kom det sjunde albumet Det kommer aldrig vara över för mig och under sommaren 

samma år kom filmen Känn ingen sorg regisserad av Måns Mårlind och Björn Stein. Filmens 

handling är uppbyggd kring Hellströms texter. Platser, karaktärer, händelser etc. från Hellströms 

repertoar är det som har lagt grunden för filmen.26 

Sommaren 2014 den 4e Juni höll Hellström en konsert på Ullevi i Göteborg. 69.349 personer kom 

och Hellström slog därmed publikrekord.27  Detta rekord höll i sig till år 2016 när Hellström skulle 

ha ännu en konsert på Ullevi den 4e juni. Trycket på biljetterna var så pass högt att de släppte en 

extra spelning dagen efter. Båda konserterna toppade Hellströms tidigare publikrekord och hela 70 

144 personer kom och såg Hellström under konsertens andra dag den 5e Juni, vilket inte bara blev 

svenskt utan också nordiskt publikrekord.28 Under de tre Ullevi-konserterna har Hellström haft med 

sig gästartister som Veronica Maggio, Freddie Wadling, Tomas von Brömssen, Miriam Bryant, 

Thåström, Sven-Bertil Taube mfl. I Augusti samma år så släppte Hellström det åttonde och senaste 

albumet Du gamla du fria där en stor Sverigeturné följde upp året efter. 

Liveaspekten är viktigt att prata om när det gäller Hellström och hans popularitet. Han har fått flera 

utmärkelser och priser just för sina liveframträdande. Fyra gånger har han vunnit Rockbjörnen för 

”Årets liveakt/liveartist”. På listan över publikrekord på musikevenemang i Sverige så toppar 

Hellström listan från plats 1-3 med sina konserter på Ullevi, Göteborg över internationella artister 

som Springsteen, Bowie och Metallica.29 En annan bekräftelse på Hellströms storhet i Sverige är 

Chris Martins, sångaren i bandet Coldplay version av ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” under 

24 https://www.expressen.se/noje/hellstrom-hedrar-dodsmobbade-mans/ (Hämtad 2017-12-12)
25 Discogs, Håkan Hellström (Hämtad 2017-12-12)
26 http://www.imdb.com/title/tt2429292/?ref_=fn_al_tt_1 (Hämtad 2017-12-12)
27 https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article19019221.ab (Hämtad 2017-12-12)
28 https://www.expressen.se/gt/noje/hakans-nya-magiska-rekord--70-144/ (Hämtad 2017-12-12)
29 http://www.musikindustrin.se/2016/06/06/artist-70-144-hakan-hellstroms-nya-nordiska-publikrekord/ (Hämtad 

2017-12-12)

10

http://www.musikindustrin.se/2016/06/06/artist-70-144-hakan-hellstroms-nya-nordiska-publikrekord/
https://www.expressen.se/gt/noje/hakans-nya-magiska-rekord--70-144/
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article19019221.ab
http://www.imdb.com/title/tt2429292/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.expressen.se/noje/hellstrom-hedrar-dodsmobbade-mans/


Coldplays konsert på Ullevi sommaren 2017. 30 Tillsammans med sitt band Augustifamiljen blir 

Hellström ständigt hyllade på grund av sina energifyllda liveframträdanden. 

Sångrösten är något som väckt mycket kontrovers både bland journalister och allmänheten. Det 

påstås ofta att Hellström sjunger falskt eller inte kan sjunga alls. Andra pratar om den bräckliga, 

sköra och vingliga sångrösten som en del av det som gör Hellström till en så, enligt fansen unik och 

speciell artist. Om han kan sjunga eller inte tycks vara en vattendelare, men att han är en av 

Sveriges största och mest populära artister råder det ingen tvekan om.

Hellström har inte bara fått kritik för sin sångröst utan har även blivit anklagad många gånger för att

stjäla sin musik och främst sina texter. Det är svårt att prata om Hellströms texter utan att beröra de 

parafraser som förekommer väldigt frekvent inom Hellströms repertoar. Bara genom att läsa titeln 

på vissa låtar kan man tydligt se detta. Några exempel är; 

”Fulaste flickan i världen”, H.Hellström ”Ugliest girl in the world”, B.Dylan

”Street Hustle”, H.Hellström ”Street Hassle”, L.Reed

”Båda sidor nu”, H.Hellström ”Both sides now”, J.Mitchell

Lånandet slutar inte där utan på samma sätt går det att hitta låttexter från många av Hellströms 

influenser och idoler som blivit översatta, Göteborgifierade och hoplappade till en låttext. Detta är 

dock inget som Hellström själv försöker gömma undan. I en intervju med Dagens nyheter år 2000 

säger Hellström följande om textlånandet på hans debutskiva. ”Den här skivan är min värld och allt 

som jag har upplevt. Några av dessa rader har verkligen räddat mitt liv”.31  Även på frågan om 

Hellström reflekterat över att hänvisa till källorna han lånat  ifrån svarar han, ”Nej, jag skiter i det 

för då kommer man in i något slags musikpolitik och det är inte det jag håller på med. Jag sjunger 

bara om sånt som betyder någonting för mig och det är allt.”32

Bland Hellströms influenser kan vi hitta Morrisey, The Smiths, Springsteen, The Cure, The Stone 

Roses, Dylan mfl. Dessa är också artister som frekvent blir citerade i Hellströms texter, översatta 

och framförda på Hellströms egna vis. Det finns en vistradition hos Hellström med referenser som 

Taube och Vreeswijk. Några exempel på låtar med Taube och Vreeswijk som influenser är ”Evert 

Taube” men även citatet ”Allt är bedrägeri, men det struntar jag i, för att du har så mjuka läppar” 

30 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ungdomar-med-anorexi-larde-coldplay-sangaren-kann-ingen-sorg (Hämtad 
2017-12-12)

31 Steen, Håkan, Texter om ett popfenomen, 66
32 Ibid, 67
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från Vreeswijks ”Visa till Veronica” har blivit citerad i Hellströms ”Kom igen Lena”.
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3. Resultat

I följande avsnitt redogörs analysen för respektive album. En bakgrundsbeskrivning till  albumen 

inleder de respektive delarna följt av en tematisk genomgång av dem. Tolkning av albumens helhet 

utgår från Ganetz modell att tolka respektive albums tematiska helhet istället för varje enskild låt 

för att inte ta bort texterna ur det sammanhanget som albumet utgör.33 Det följer sedan även 

exempel på dessa ämnen i texterna för att förtydliga. Vidare presenteras analysen av albumen 

utifrån de valda begreppen Intertextualitet, närläsning och fonotext. 

3.1. Känn ingen sorg för mig Göteborg (2000)

Hellströms debutalbum består av 10 låtar. Året var 2000 och Hellström var 26 år gammal när det 

gavs ut. Genomslaget kom med låten ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”. Även ”Ramlar”, ”En 

vän med en bil” och ”Nu kan du få mig så lätt” är låtar från detta album som enligt fansen har blivit 

klassiker i Hellströms repertoar. De flesta låtarna behandlar teman som fest, olycklig kärlek, 

berusning, att växa upp, ångest och ungdomsliv i staden. Det är melankoliska texter som framförs 

till en dansant och popig melodi i många fall, men i andra lite lugnare. 

Albumet producerades av Hellström tillsammans med Mattias Glavå som han tidigare jobbade 

tillsammans med i Broder Daniel. Samma år vann skivan ”Årets bästa skiva” i Rockbjörnen och var

även nominerad i flera kategorier inför Grammis. 

Nedanstående citat är utdrag från recensioner som skrevs om albumet när det gavs ut. Det första 

citatet är hämtat från Göteborgsposten och skrevs i Oktober år 2000 av PM Jönsson.

Det som gör skivan bra är den tokiga och vilda popkänslan. Självsäkerheten i sången. Samma ingredienser som 
gjorde Broder Daniel till ett av nittiotalets bästa svenska band. Berusad pop som river upp solstrålar i 
höstmörkret. 34

Nästa citat är hämtat ur en recension från nöjesguiden och skrevs i oktober år 2000 av Örjan 
Hulthén.

Han vågar sjunga strofer som andra bara önskar de hade mod till eftersom han aldrig ens funderat på att 
censurera sig själv. Han vågar låta musiken ta vansinniga krumsprång eftersom ingen talat om för honom att man
egentligen inte kan låta som han. Han tvekar inte att låta högt och lågt förenas på lika villkor eftersom den 
rangordningen inte finns i hans värld. En värld där det uppriktiga, rena och nakna regerar. Därför gör han magisk 
musik som sätter fingret på här och nu med ett hjärta som bultar lika intensivt som tinningarna gör av iver att få 
älska och/eller över att få bli älskad. Det är Håkan Hellströms musikaliska värld. Där är han kung med smått 
genialiske gitarristen Daniel Gilbert som sin högra hand och ständig följeslagare. Just nu vill jag inte bo i någon 

33 Ganetz, Hennes röster, 18
34 http://www.gp.se/kultur/musik/h%C3%A5kan-hellstr%C3%B6m-k%C3%A4nn-ingen-sorg-f%C3%B6r-mig-g

%C3%B6teborg-1.1152555 (Hämtad 2017-12-12)
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annan värld. Aldrig .35 

Båda de ovanstående citaten lägger ett fokus på Hellströms sång, och vad den bidrar till. Samt den 

självsäkerhet som kaxigt struntar i alla musikaliska ramar. De är överens om att detta är en stor 

anledning till vad som gör skivan bra. De uttrycker liknande budskap genom meningarna 

”Självsäkerheten i sången. Samma ingredienser som gjorde Broder Daniel till ett av nittiotalets 

bästa svenska band” och ”Han vågar sjunga strofer som andra bara önskar de hade mod till eftersom

han aldrig ens funderat på att censurera sig själv. Han vågar låta musiken ta vansinniga krumsprång 

eftersom ingen talat om för honom att man egentligen inte kan låta som han.” Den gemensamma 

nämnaren här är alltså den inte så perfekta men självsäkra sångrösten. Att det är just självsäkerheten

som gör att Hellström sticker ut och får den svajiga rösten att fungera.

3.1.1. Tematisk genomgång av Känn ingen sorg för mig Göteborg 

Om man kollar på albumets helhet innehållsmässigt så finns det flera teman som är mer 

framträdande. Flera av låtarna handlar mycket om fest, berusning och droger. Även förlorad och 

olycklig kärlek. Vid närläsning av texterna återfinns ett textjag som är ganska vilsen och på en plats 

i livet där man står med en fot i ungdomen och andra i vuxenlivet och ambivalensen inför att växa 

upp och se alla sina vänner gå åt olika håll i livet och kanske bli lämnad ensam kvar. Det framträder

även en sorts självdestruktivitet och känsla av misslyckande och att vara missförstådd. Med tanke 

på att Hellström var mitt i 20årsåldern och precis brutit sig loss och satsat på en solokarriär är det 

väldigt trovärdigt att dra paralleller från innehållet i texterna till Hellströms egna liv.  Det finns en 

tydlig desperation som inte bara synliggörs genom lyriken utan även Hellströms bräckliga sköra 

röst bidrar till det desperata textjaget som framkommer. Hellström sjunger om ovanstående 

livserfarenheter med en röst som ständigt ligger lite på gränsen från att spricka. Detta bidrar på ett 

sätt till bilden av det textjaget som är vilset, desperat och ropar på hjälp för att kunna hitta sig själv 

och sin plats. 

Nedan är utdrag ur låtar som är exempel på de texter som uttrycker desperation. Första exemplet 

kommer från titelspåret ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”[Se bilaga 1.1] som till stor del handlar

om en person som är trasig, förlorad i festen och längtar efter kärlek. 

Ta mig till kärlek ta mig till dans
Ge mig nåt som tar mig någonstans
(För jag vill veta om kärlek finns)36

35 Steen, Håkan. Texter om ett popfenomen, 35-36
36 Ur ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” (2000)
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Nästa exempel är hämtat ur låten ”Magiskt men tragiskt”[Se bilaga 1.8] som även detta spår 

uttrycker en trasighet som visar hur enkelt det är att falla tillbaka i gamla mönster.

För inget är logiskt
För att inget är magiskt
Och det är så tragiskt
Så jag springer tillbaks till dig
Behöver lite kärlek från fel sort och sympatier från fel håll37

De båda ovanstående citaten uttrycker ett textjag som gör lite vad som helst för att få känna något. 

”Ge mig nåt som tar mig någonstans” och ”Så jag springer tillbaks till dig” är båda fraser som 

representerar textjagets desperata aktion till att få känna någon slags känslor. De är i klingande form

även betonade genom att vara slutfrasen på en vers och där röstläget höjs inför kommande refräng 

respektive stick. Det nämnda citatet uttrycker också olika sätt att förflytta sig på eller att på något 

sätt ta sig från en plats till en annan. Just detta är också en tematik som präglar albumet. Vilket 

klingar väl med textjaget som är vilset och med en längtan att få komma bort från allt och kanske 

hitta sig själv. 

3.1.2. Närläsning av Känn ingen sorg för mig Göteborg 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den tolkning som gjorts enligt metoden närläsning. Det är 

alltså den nedskrivna texten som varit fokus för denna del. Vidare presenteras den klingande texten 

under rubriken Fontotext. I slutet av detta avsnitt presenteras en punktlista enligt Lilliestam som har

funktionen att tydligt sammanfatta närläsningen och de viktigaste delarna som behövs för att förstå 

de efterföljande avsnitten. 

Vid närläsning av texterna går det att plocka ut flera ord, fraser och motiv som förekommer flera 

gånger genom hela albumet. Texterna är rika på geografiska markörer som anspelar på Göteborg. 

Inte minst titeln på albumet som även är titeln på spår 1 ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”. I 

samma låt sjungs frasen ”Och Singoalla tror att, om himlen finns är jag förlorad” där ”Singoalla” 

blir en fyndig referens till Göteborgs kex. I ”Atombomb” sjunger Hellström ”Jag står i Vasaparken” 

och i ”Magiskt men tragiskt” nämns Vasastan. Båda blir markörer för att visa att textjaget befinner 

sig i Göteborg. Även frasen ”På nån spårvagn någonstans” från spår 1 blir en sådan hyllning till 

Hellströms Göteborg. 

Som nämnt handlar mycket av texterna om fest och berusning. Ord som ”dans”, ”natt/natten”, 

”kväll/kvällen” och ”fest” är centrala för detta tema. Nedan följer olika exempel på detta. Första 

37 Ur ”Magiskt men tragiskt” (2000)
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exemplet är hämtat ur titelspåret ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”.

”På diskotek (bapapapa) […] Ta mig till kärlek. Ta mig till dans. Ge mig nåt som tar mig någonstans. [---] Det 
var en kväll på ett diskotek. Jag följde varje hennes danssteg”.38

Nästa textutdrag är hämtad ur låten ”Ramlar” [Se bilaga 1.3].
”Och jag var full och jag var dum […] Och jag föll för nån på en fest nånstans. Och det skulle ju vara dans, dans,
dans!”.39

Följande utdrag kommer från ”Magiskt men tragiskt”
”Och jag dansar med en flicka, hon dansar mig galen.”40

Nedanstående utdrag är sista för detta temat och är hämtat ur låten ”Nu kan du få mig så lätt” [Se 
bilaga 1.4.]

”Alla dansar, och jag tänker: är du också själv, var är du ikväll?”41

Hellström använder sig av ord som diskotek, danssteg, full, fest, dans och dansar frekvent i sina 

texter i samband med tidsmarkörer som kväll, kvällen och natt eller natten. Alla exemplifierade i 

ovanstående utdrag, för att beskriva en miljö med fest och berusning. Dans är alltså också det ordet 

som framträder mest i texterna kring detta ämne.

Himlen är också ett motiv som uttrycks på lite olika sätt i texterna. Nedan följer tre exempel, det 

första från titelspåret ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”.

”Om himlen finns är jag förlorad”.42

Nästa textutdrag är hämtat ur låten ”Atombomb” [Se bilaga 1.9].
”Dom har molnen i famnen”.43

Sista utdraget är hämtat ur ”Uppsnärjd i det blå” [Se bilaga 1.6].
”Jag har aldrig sett nån så uppsnärjd i det blå”44

Hellström använder här lite olika uttryck som representerar himlen som motiv. Det konkreta 

'himlen' i första exemplet, 'molnen' i andra, samt 'det blå' i det tredje som alla är olika sätt att skildra

himlen som ett motiv. 

38 Ur ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” (2000)
39 Ur ”Ramlar” (2000)
40 Ur ”Magiskt  men tragiskt” (2000)
41 Ur ”Nu kan du få mig så lätt” (2000)
42 Ur ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” (2000)
43 Ur  ”Atombomb” (2000)
44 Ur ”Uppsnärjd i det blå” (2000)
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Just himlen som beskrivet ovan är ett centralt motiv, men i texterna förekommer det ofta även andra

poetiska bilder som har med väder eller naturliga fenomen att göra. Nedan redogörs flera olika 

exempel på hur Hellström använder dessa bilder. Det första exemplet är hämtat ur låten ”En vän 

med en bil”[Se bilaga 1.2].

För du kan inte se
När löven faller ner
Hur fel jag är45

Nästa exempel är hämtat ur låten ”Nu kan du få mig så lätt”
Sommaren snurrade fort, när vi bara snöade bort
[---] Vinden håller tal
Vid en hamburgerbar
Den har blåst sig trött och alla flickor har gått hem.46

Följande exempel är ett utdrag från låten ”Dom dimmiga dagarna” [Se bilaga 1.10].
Dimmiga dar, det var bra dar men vad fanns det att se klart47

Alla ovanstående exempel och utdrag är exempel på hur Hellström ofta anspelar på väder och 

naturfenomen för att beskriva och måla upp bilder och på flera sätt använda dessa bilder som 

metaforer. Hur exempelvis 'vinden' och 'sommaren' agerar som ett subjekt i texten och utför en 

handling. 

När Lilliestam presenterar dragen som karaktäriserar texter efter att ha gjort en närläsning, så 

punktar han upp en sammanfattning av de allra viktigaste dragen som han tidigare gått igenom och 

gett exempel på.48 På samma sätt avslutas närläsningsdelen i denna studie med en punktlista av de 

allra viktigaste dragen som karaktäriserar texterna på Hellströms album Känn ingen sorg för mig 

Göteborg. 

• Texterna utspelar sig ofta i Göteborg eller refererar till platser i Göteborg.

• Texterna skildrar ofta fest och dans, berusning och droger. 

• Texterna skildrar även temat kärlek, ur en ung mans perspektiv med fokus på förlorad och 

olycklig kärlek. 

• Naturen är viktig på olika sätt, samt väder och andra processer som hör årstider till. De 

används ofta som poetiska bilder eller som metaforer.

• Flera av låtarna innehåller ganska lite text.

45 Ur ”En vän med en bil” (2000)
46 Ur ”Nu kan du få mig så lätt” (2000)
47 Ur ”Dom dimmiga dagarna” (2000)
48 Lilliestam, Svensk Rock, 181
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• Många av låtarna handlar om att växa upp och känna sig vilsen.

• Flera av texterna uttrycker en desperation över att hitta kärlek. 

• Flera texter använder uttryck som beskriver ett sätt att beskriva en slag rörelse. 

3.1.3. Fonotexten i Känn ingen sorg för mig Göteborg 

I föregående avsnitt har den skrivna texten fått stå i fokus. I detta avsnitt har den klingande texten, 

fonotexten studerats närmre. Fokuset ligger alltså nu på sångröst, röstläge, frasering, betoning och 

andra klingande faktorer som bidrar till textens betydelse.

Genomsyrar hela Känn ingen sorg för mig Göteborg gör en bräcklig sångröst som flera gånger 

spricker och låter falsk. Denna röst och sångsätt som många gånger ligger på gränsen mellan sång 

och skrikande matchar den desperation väldigt väl som tidigare beskrivits. Ett tydligt exempel på 

detta är i spår 1 ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” när Hellström sjunger ”Ge mig nåt som tar 

mig någonstans. För jag vill ju veta om kärlek finns” så gör han det för full hals och med en annan 

betoning än i resten av låten. Detta bidrar till en effekt som kan ses som ett textjag som skriker om 

en desperat längtan efter kärlek. Hellströms sätt att sjunga om ångest och olycklig kärlek till popiga 

och dansanta melodier med en tonsäkerhet som nästan är obefintlig förstärker alla de ämnena som 

texterna representerar. Ungdom, ångest, olycklig kärlek, fest, droger, berusning och så vidare. 

Hellströms sätt att sjunga kan upplevas som en effekt där rösten uttrycker något som är naket och 

ärligt. Ett utlämnande som inte är blygsam för att skrika ut sina känslor hur det än tas emot av 

lyssnaren. En röst som helt ocensurerat sjunger om ungdomens rädslor och smärta. 

Till albumets lugnare låtar hör bland andra spår 4 till. ”Nu kan du få mig så lätt” är låten som 

kanske än idag är en av Hellströms mest känslofyllda låtar som skildrar förlorad kärlek och hur man

desperat står på sina knän och ber om den tillbaka. Låten är även det typiska extranumret som 

avslutar alla Hellströms konserter med en publik i allsång och tårar. 

Och jag vågade aldrig hålla din hand.

Vi är inte såna som i slutet får varann.49

Första versen börjar väldigt lugnt och med ett röstläge som är lägre än i föregående låtar. 

Ovanstående fraser sjungs med en bräcklig, skör röst och är nog de mest effektfulla orden i hela 

låten. Den sköra skakiga rösten som hänger kvar släpandes på ordet ”hand” får en klang av ett ärligt

49 Ur ”Nu kan du få mig så lätt” (2000)
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utelämnande som sedan ska hänga kvar till låtens pampiga slut. Slutet som får sin effekt av 

Hellströms skrikande sång med körsång i bakgrunden.

Hellströms osäkra toner tillsammans med tematiken som berör bland annat tristess och utanförskap, 

sjungandes till texterna som består av både talspråk och annorlunda metaforer så som ”vinden håller

tal vid en hamburgerbar”50. Att rösten och sången har denna karaktär bidrar till att förstärka de 

sakerna. Låtarna är på många sätt stökiga, framförallt texterna och den svajiga sången plockar fram 

de viktigaste budskapen ur texterna. 

3.1.4. Intertextualiteten i Känn ingen sorg för mig Göteborg

Som nämnt är Hellström väl känd för att ha lånat och citerat från flera låtar eller andra 

populärkulturella referenser. I denna studie benämns detta som intertextualitet och är just det som 

detta avsnitt handlar om. Det ges exempel på olika sätt som Hellström låtit sig inspirerats av andra i 

sitt låtskrivande, men även sångsätt och melodier. Modellen nedan visar hur Hellström översatt och 

citerat några av hans influenser i spår 9 ”Atombomb”.

”Atombomb”, Håkan Hellström 

Kom, kom atombomb 
Ahh, kom, kom armageddon 

”Everyday is like sunday”, Morrisey 

Come, come, come - nuclear bomb 
Armageddon - come Armageddon! Come, Armageddon!
Come! 51

”Atombomb”, Håkan Hellström 

Dom har gått för att leva sina liv Och gud vet att jag måste
leva mitt 

”William it was really nothing”, The Smiths

And everybody's got to live their life and God knows I've 
got to live mine 52

”Atombomb”, Håkan Hellström 

Jag står i vasaparken Ser pojkar och flickor gå igenom 
kärlekslunden Jag skulle byta plats med vem som helst på 
sekunden, om jag kunde... 53

”Highlands”. Bob Dylan

I see people in the park, forgettin' their troubles and woes 
They're drinkin' and dancin', wearin' bright colored clothes
All the young men with the young women lookin' so good 
Well, I'd trade places with any of 'em, in a minute if I 
could 54

Låten ”Atombomb” är ett bra exempel på hur Hellström använt sig av vad som i denna studie kallas

för intertextualitet som konstnärlig metod. Flera låtar är citerade och direktöversatta men anpassade 

till Hellströms värld. Det tydligaste exemplet på denna anpassning i ovanstående modell är det 

tredje exemplet där Hellström har citerat Dylan. ”I see people in the park” har citerats men 

50 Ur ”Nu kan du få mig så lätt” (2000)
51 Ur ”Everyday is like sunday” (1988)
52 Ur ”William it was really nothing” (1984)
53 Ur ”Atombomb” (2000)
54 Ur ”Highlands” (1997)
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Göteborgifierats med ”Jag står i Vasaparken”. 

Intertextualiteten syftar inte bara på andra artister eller bands låtar utan även till Hellström själv. 

Exempel på detta är när Hellström i spår 7 citerar den föregående låten på spår 6. 

”Uppsnärjd i det blå”

Dom måste lära sig gå, det är vad folk säger när det är vi 
två.
Vi måste gå härifrån
Den här stan drar ner oss till botten av ån..

”Jag var bara inte gjord för dessa dar” [Se bilaga 1.7]

”Dom måste lära sig gå”
Det är vad folk säger om oss två
Vi måste gå härifrån
Innan vi ligger på kyrkogårn som alla innan oss..

Här refererar Hellström tillbaka till sig själv i föregående låt, citerar texten men med en viss 

förändring i slutet av utdraget. 

Det är mer än bara just lyriken som kan räknas som intertextuella syftningar. Till exempel hur spår 4

”Nu kan du få mig så lätt” blinkar mot The Eagles ”Desperado” både med melodi och röstläge. Ett  

exempel på det är den pampiga stegringen i slutet av låten med Hellströms desperata klang som 

sjunger ”Jag hade hoppats på något.” är influerad av slutet på ”Desperado” där texten går ”You 

better let somebody love you”. Hellström använder färre ord men fraserar dem på nästan samma sätt

som i ”Desperado”. Nedan visar båda texterna och hur de fraseras. ”Desperado” har en mer stavelse

i texten än ”Nu kan du få mig så lätt” men annars betonas orden och sjungs på samma sätt. 

You bet-ter let some-bod-y love you55

Jag ha-de hop-pats på hop-pats på

Utöver fraseringen så har  Hellström även använt sig av samma call and response-struktur där de 

ovanstående orden upprepas med en kör i bakgrunden. 

I låten ”Uppsnärjd i det blå” som ligger på spår 6 presenteras för första gången karaktären Eva. 

”Prinsessan Eva i nylackerade skor, hon är min vän. Eva jag hänger mig för kärleken”. Eva 

förekommer på senare album i flera av Hellströms låtar i sällskap av flera andra återkommande 

karaktärer. Även detta kan vara en blinkning till exempelvis Springsteens sätt att skriva texter, 

genom att konsekvent använda sig av samma karaktärer. 

55 Ur ”Desperado” (1973)
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Nedan är ett exempel på hur Hellström citerat andra låtar, samt översatt dem. I detta fall har han 

citerat The waterboys ”The whole of the moon” och även Morrisseys ”Disappointed”. 

Håkan Hellström - Uppsnärjd I Det Blå:

Du har vart ute i världen i flera år medan jag stannat på 
mitt rum och sett dagarna gå

The Waterboys - The Whole Of The Moon:

You travelled out in the world for years, while I just 
stayed in my room56

Håkan Hellström - Uppsnärjd i det blå:

En dag kommer jag och du att verkligen bli gamla/ Men 
jag älskar dig nu57

Morrissey – Disappointed:

Young girl one day we really will be old. But the thing is I
love you now 58

Här är alltså ännu ett exempel på hur Hellström har plockat ut fraser från andra låtar och 

direktöversatt dem för att sedan sätta in dem i ett annat sammanhang. Fraser från låtar med olika 

låtskrivare och handling har alltså klippts ihop och fått ett helt nytt sammanhang som är Hellströms 

låt. 

Fler exempel är sista spåret på skivan ”Dom dimmiga dagarna” som är en cover och översättning av

The Plans ”Foggy days”. Även melodislingan i refrängen på spår 1 ”Känn ingen sorg för mig 

Göteborg” är influerat av ”Bridge zone” från tv-spelet Sonic the hedgehog från 1991.59  

Sammanfattningsvis så har Hellström använt sig av sina största influenser och skapat med hjälp av 

deras befintliga verk. Som nämnt i inledningsavsnittet så säger Hellström att mycket av det som har 

lånats är texter som har betytt mycket för honom. Hellström har alltså en högst personlig koppling 

till de texterna som har lånats och översatts. De lånade texterna är inte lånade rakt av i sin helhet 

utan hoplappade till en text som utgör ett kontext som Hellström skapar. På grund av det bidrar 

denna intertextualitet-metod till ärliga och verklighetsskildrande texter trots att de tekniskt sätt inte 

helt och hållet är skrivna av Hellström själv. 

56 Ur ”The whole of the moon” (1985)
57 Ur ”Uppsnärjd i det blå” (2000)
58 Ur ”Disappointed” (1988)
59 https://www.youtube.com/watch?v=qYJkol00JCE (Hämtad 2017-12-12)
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3.2. Du gamla du fria (2016)

I detta avsnitt redogörs resultatet för analysen av Hellströms album Du gamla du fria. Analysen 

kommer att följa samma struktur som tidigare album och inleds med en bakgrundsbeskrivning av 

albumet. 

Du gamla du fria består består av 12 spår och släpptes år 2016. Det är Hellströms åttonde 

studioalbum och 16 år har gått sedan debutalbumet släpptes. Albumet i sin helhet är aningen mer 

experimentellt än de sju föregående. Den lågmälda rösten som presenterades i föregående 

studioalbum genomsyrar hela albumet samt finns det en viss avsaknad av de arenahits som många 

kanske hade förväntat sig efter Hellströms succékonserter. Spår 7 är endast en lång sampling av 

”That's Alright Since My Soul Got A Seat Up In The Kingdom” av Laura Rivers som han 

tillsammans med sina musiker arrangerat och satt titeln ”Du gamla” på. På spår 10  ”Hoppas det ska

gå bra för de yngre också” har Hellström lånat röster från en gammal dokumentärfilm från 1980-

talet om Göteborgs hamn som han sedan lagt musik bakom. Textskrivandet är på detta album en 

aning mer moget, och mer metaforiskt än förut. Albumet i sin helhet kryllar av metaforer och ett 

slags ljudkollage där det lånats olika ljudupptagningar från andra låtar, filmer, personer. 

Tillsammans med detta lite mer experimentella som en Hellström-lyssnare kanske är van vid, finns 

även de lite popigare och publikflörtande låtarna. 

Nedanstående citat är utdrag från olika recensioner från när skivan gavs ut. Det första citatet är 

hämtat från Aftonbladet och en recension som skrevs av Joacim Forsén i augusti 2016.

Musik som tar tid att nå in i men som tränger in på djupet för att sedan veckla ut sig och gripa tag ännu en gång.
[...] ”Du gamla, du fria” är ett nytt kapitel. Ett nytt bevis på Håkans Hellströms unika förmåga att alltid hitta och 
gå sin egen väg. 60

Nästa citat är hämtat från Göteborgsposten och en recension skriven av Johan Lindquist i augusti 
2016. 

Får jag komma med en liten invändning tycker jag den akustiska Ingen oro, tjabo! skulle ha avslutat skivan. Men
det kanske hade varit den enklaste, väntade lösningen. Så fortsätt gå din egen väg, Håkan. Det funkar ju hur bra 
som helst.61 

De båda recensenterna trycker mycket på Hellströms unika sätt. ”Hellströms unika förmåga att 

alltid hitta och gå sin egen väg” och ”Så fortsätt gå din egen väg, Håkan. Det funkar ju hur bra som 

helst” är fraser som recensenterna använder för att uttrycka detta. De belyser Hellströms sätt att gå 

60 http://musik.aftonbladet.se/2016/08/hakan-hellstrom-hittar-en-ny-vag-igen/ (Hämtad 2017-12-12)
61 http://www.gp.se/kultur/musik/hellstr%C3%B6m-undviker-den-enklaste-v%C3%A4gen-1.3728815 (Hämtad 2017-

12-12)
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sin egen väg som ett karaktäristisk drag och att det är just det som funkar och gör att musiken blir 

bra.

3.2.1. Tematisk genomgång av Du gamla du fria

Hela Du gamla du fria är präglad av en mer vuxen medvetenhet. De flesta låtarna handlar om hopp 

och förmedlande av alla de saker som man har lärt sig genom livet. Hur det finns brister i allt, men 

att de bristerna inte behöver vara något fult. Tvärtom, att det kan vara något bra. Och hur man inte 

får glömma att man lär sig något av allt som man går igenom. Att vägen fram kan vara krokig men 

att den till slut kommer att ta dig fram. Det handlar alltså väldigt mycket om hoppfullhet och även 

om att få distans till saker och ting. Ämnet kärlek skildras inte lika mörkt och sorgset bland dessa 

texter. När det handlar om kärlek i I Du gamla du fria handlar det om kärlekshyllning och 

förklaring. Hellströms persona ser även tillbaka på förlorad kärlek men på ett allt mer distanserat 

sätt. Att se tillbaka på det med glädje och förståelse. Vi får även ta del av en mer samlad och stabil 

persona som lärt sig många läxor genom livet och därmed har en mer positiv och hoppfull 

inställning till alla de ämnen som skildras. Denna mogenhet klingar väl med var man tänker sig att 

Hellström  är för på plats i livet år 2016. Med en lång karriär i bagaget samt tre barn senare kan man

tänka sig att han är mer stabil i sitt liv och tankesätt.

Nedan följer ett exempel på det metaforiska textförfattandet i låten ”Öppen genom hela natten” [Se 

bilaga 2.4].

Månen sitter i förhör hos polisen
Himlen såg att den var sist på brottsplatsen
Men den brinner tyst som skogen
När morgonsolen skvimpar ut champagnen 62

De understrukna orden är exempel på hur Hellström använder sig av metaforer. Dessa ord har även 

en gemensam nämnare, det vill säga, himlen. Alla är fenomen som har med himlen och göra och de 

får agera metafor för någon slags ”person” som utför någonting. 

3.2.2. Närläsning av Du gamla du fria

Här följer resultatet av närläsning av de nedskrivna texterna på albumet Du gamla du fria. Därefter 

följer resultatet av den klingande närlyssningen av albumet. 

Vid närläsning av texterna från Du gamla,du fria blir resultatet lite annorlunda. 

Göteborgsreferenserna finns även med i detta album men uttrycker sig på ett annorlunda sätt. Havet 

62 Ur ”Öppen genom hela natten” (2016)
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som tema är frekvent skildrat bland dessa texter. Båtar, haven och hamnen är ord som får 

representera detta. Spår 10 ”Hoppas att det ska gå bra för de yngre också” är ju som nämnt en 

tonsatt ljudupptagning från en dokumentärfilm om Göteborgs hamn under 80-talet. Det spåret får 

bli det tydligaste exemplet på hur hamnen, havet och Göteborg hör samman. 

Nedan är exempel på hur temat havet uttrycker sig i några av de andra låtarna. Det första exemplet 

är hämtat från låten ”I sprickorna kommer ljuset in” [Se bilaga 2.2].

Oceaner sköljer över dig. […] På nästa båt till Sodom och Gomorra. I samma båt mot samma solstrålar.63

Nästa exempel är ett utdrag från låten ”Runaway (Fri som en byrd)” [Se bilaga 2.3].

Sweet som en båt, rullar på öppet hav.64

Följande exempel är hämtat från låten ”Jag utan dig” [Se bilaga 2.5].

Skeppsbruten utan land i sikte. [---]   Båt på hav utan vind i segel.65

Nästa exemplet är ett utdrag från låten ”Din tid kommer” [Se bilaga 2.8]. 

Jag ser havet bli rött, […] Väntar på mig nån gång med oceanerna i mina ögon.66

Det sista exemplet är hämtat från låten ”Ingen oro, tjabo!” [Se bilaga 2.11].

Och gå med askan till hamnen.67

De understrukna orden i alla de utdragen är orden som Hellström använder för att skildra havet som

tema i texterna. Orden är markerade för att visa vilka ord eller uttryck det är som Hellström 

använder sig av för att beskriva havet. Båt, öppet hav, skeppsbruten, havet, oceanerna, hamnen är 

alla ord som på ett eller annat sätt relaterar till havet. Havet är på så sätt ett motiv som också speglar

Göteborg och hamnen. 

Det engelska språket är något som Hellström använt sig av på olika sätt genom hela sin karriär. På 

första albumet var inte detta helt etablerat utan har kommit in lite senare. I Du gamla du fria kan vi 

finna några sådana engelska uttryck som Hellström använder mitt i en svensk mening. Att blanda in 

63 Ur ”I sprickorna kommer ljuset in” (2016)
64 Ur ”Runaway (Fri som en byrd)” (2016)
65 Ur ”Jag utan dig” (2016)
66 Ur ”Din tid kommer” (2016)
67 Ur ”Ingen oro,tjabo!” (2016)
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engelska uttryck i svenska språket på detta sätt är ett typiskt sätt för Hellström att skriva sina texter. 

I detta albumet finns engelskan representerad även i form av långa samplingar från engelska låtar. 

Nedan är några exempel på hur dessa uttryck kan ta form. Första exemplet är hämtat ur låten 

”Runaway” [Se bilaga 2.3].

Och det är the gutter dream. [---] Hon är en runaway.68

Nästa exempel är hämtat från låten ”Öppen genom hela natten”.

Möt mig nere i the corner.69

Detta sätt att använda sig av engelska uttryck i enstaka fraser och titlar är ett sätt som Hellström har 

använt sig av ända sen det första albumet. De ord som är understrukna är markerade för att visa hur 

det ser ut när Hellström använder sig av engelska ord och uttryck. 

Likt Hellströms sätt att skriva texter i Känn ingen sorg för mig Göteborg använder Hellström också 

sig av väder och naturfenomen att måla upp bilder samt beskriva metaforiskt med i Du gamla du 

fria. Nedan redogörs exempel för detta. Det första exemplet är hämtat ur låten ”Runaway (fri som 

en byrd)”

Ingen kan fånga in vinden  70

Nästa exempel är hämtat ur ”Öppen genom hela natten”
Säg till solen att behålla sina strålar71

Följande exempel är hämtat ur ”Jag utan dig”
Sommar utan juli
Det är bara jag, bara jag utan dig.
[…]
Båt på hav utan vind i segel
Vad vore jag utan dig?72

Nästa exempel kommer från låten ”Pärlor” [Se bilaga 2.6].

Om du går i mörker och det regnar stenar.
[…] Ströva på fast regnbågen igenomskådar.73

Exemplet nedan är hämtat ur ”Din tid kommer”.

Jag är född av stormen74

68 Ur ”Runaway (Fri som en byrd)” (2016)
69 Ur ”Öppen genom hela natten” (2016)
70 Ur ”Runaway(fri som en byrd)” (2016)
71 ”Ur ”Öppen genom hela natten” (2016)
72 Ur ”Jag utan dig” (2016)
73 Ur ”Pärlor”(2016)
74 Ur ”Din tid kommer” (2016)
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I ovanstående exempel är de understrukna orden markerade för att visa hur Hellström i texterna 

använder olika ord och uttryck för att beskriva något som exempelvis ”Som sommar utan juli” eller 

”Båt utan vind i segel” men också  för att skapa metaforer där orden agerar subjekt som utför en 

handling. ”Fast regnbågen igenomskådar” är ett sådan exempel där regnbågen agerar subjekt, även 

”Född av stormen” är ett sådant exempel. ”Säg till solen att behålla sina strålar” indikerar på samma

sätt att solen är ett subjekt som kan utföra en handling, som att i detta fall behålla sina strålar. Som 

beskrivet ovan så är detta sätt att skriva texter representerat i både Känn ingen sorg för mig 

Göteborg och Du gamla du fria. 

Enligt Lilliestams modell kommer även här en punktlista som sammanfattar de mest karaktäristiska 

dragen i texterna från Du gamla du fria.

• Texterna är rika på metaforer.

• Havet som motiv är viktigt och är skildrat på olika sätt i flera av låtarna.

• Flera av texterna innehåller engelska uttryck.

• Flera av spåren på albumet är samplade från olika slags ljudupptagningar.

• Många av texterna handlar om att vara vuxen och ha fått distans till det förflutna.

• Kärlek skildras i form av kärlekshyllning eller förståelse för och förlåtande kärlek. 

• Flera av texter innehåller ord relaterade till väder eller naturfenomen.

• Flera av texterna använder dessa väder eller naturfenomen som subjekt. 

• Albumet utgör ett kontext med en sammanflätad helhet där låtar och album har tydliga 

samband. 

3.2.3. Fonotexten i Du gamla du fria

I detta avsnitt presenteras resultatet av tolkning och analys av den klingande texten, fonotexten där 

fokuset legat mycket på röstläge samt betoning. 

I Du gamla du fria har Hellström ett mörkare tonläge och rösten är inte alls lika skör som i det 

första albumet. Sången är utöver det väldigt mycket mindre stressad och lugn. Det har gått många år

och det är inte förvånande att sångsättet är mer moget och en aning mer stabilt. Även om rösten 

många gånger fortfarande är bräcklig och osäker så har den inte samma desperata klang eller 

skrikiga skörhet. 

Särskilt intressant exempel är spår 4 ”öppen genom hela natten”. Ett spår som skiljer sig mycket 
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från tidigare Hellström. Pianotemat nästan överröstar sången som är väldigt låg och nästan 

stammande och stakande på orden. Låten eller sången har inte heller något tydligt klimax som 

annars nästan alltid brukar infinna sig i Hellströms låtar. Nedan följer ett utdrag ur texten till låten.

Jag har släppt garden för längesen, jag är en vän
Öppen genom hela natten75

När ovanstående text sjungs så blir röstläget en aning ljusare vilket gör att de står ut och får mer 

effekt än övrig text. Det understrukna ordet är här markerat för att visa hur det är särskilt betonat 

genom att gå upp i röstläget ännu mer än vad som görs i den övriga texten i utdraget. 

Albumets mest popiga och publikflörtande låt är spår 8 ”Din tid kommer”. Det är också det spåret 

som är mest likt Hellströms tidigare hitlåtar. Med de popiga och dansanta melodierna kombinerat 

med ett högre röstläge än övriga låtar. Dessutom är den bräckliga rösten väl representerad i detta 

spår även om det inte är fullt så tydligt som i första albumet. Det är nu en bräcklig röst som istället 

för en desperat klang, klingar hoppfullhet.  Låten handlar om att resa sig upp och kämpa dit man vill

och även om vägen dit är svår så tar dig den ändå dit. 

Efter stigen till toppen av världen. 

Stig till toppen av världen, där änglar leker. 

Res dig efter varje smäll, du har en ängel på din axel.76

Ovanstående fraser är från olika delar av låten som på ett sätt representerar den beskrivna 

handlingen. De understrukna orden är här markerade för att visa att de betonas genom att höja 

röstläget så att det känns som att den är på gränsen att spricka och det är just dessa betoningar som 

ger låten sina toppar. Värt att notera är även att Hellström använder sitt röstläge för att beskriva ord 

som på olika sätt beskriver att ta sig upp ”res dig” och  ”stig till toppen”, precis som röstläget gör. 

Utöver det generellt lägre röstläget som hela albumet är präglat av så är det mer än just röstläget 

som bidrar till det mer lugna och mogna soundet. Hellström nästan pratsjunger på flera av låtarna, 

och tempot på de flesta låtarna samt sången är mycket långsammare om man jämför med på Känn 

ingen sorg för mig Göteborg. Det förekommer mycket mer släpande och kvarhängande på ord och 

stavelser även på de låtar som är lite mer upptempo. 

75 Ur ”Öppen genom hela natten” (2016)
76 Ur ”Din tid kommer” (2016)
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3.2.4. Intertextualiteten i Du gamla du fria

Här följer resultatet av den intertextuella tolkningen av Du gamla du fria. Det vill säga tolkningen 

av influenser och texternas samband och kontext. 

Ett exempel på hur textjaget vuxit upp är att Lena som är en av Hellströms återkommande 

karaktärer skildras nu som den vuxna 40åriga Lena.  ”Lena är 40 och ligger vaken i sängen”.77  Att 

Lena fortfarande finns med i texterna och syftar tillbaka på samma Lena som presenterades för 

första gången 14 år tidigare i albumet Det är så jag säger det (2002).

Albumet i sin helhet har en intertextuell dimension på det sätt att albumtiteln knyts samman med 

spår 7 ”Du gamla” och spår 12 ”Du fria”. Det är intressant hur ”Du gamla” inte placeras som spår 1 

som kanske vore den mer logiska placeringen. 

 

Du gamla du fria är annars väldigt rik på samplingar av andra verk. Spår 1 ”#10dream” är enbart ett

ljudcollage med olika röster både på svenska och på engelska [Se bilaga 2.1]. Spår 7 ”du gamla” är 

som nämnt en sampling av Laura Rivers ”That's alright since my soul got a seat up in the kingdom” 

och spår 10 ”Hoppas att de ska gå bra för de yngre också” består av musik till ljudupptagningar från

en dokumentärfilm [Se bilaga 2.10]. Detta sätt att skriva låtar syns inte bland Hellström övriga 

repertoar. Tidigare har han lånat och översatt eller gjort covers men inte komponerat ny musik till 

gamla ljudupptagningar.

Även i Du gamla du fria har Hellström lånat och citerat andra. Exemplet nedan är från spår 2 ”I 

sprickorna kommer ljuset in” som blinkar till ”Anthem” av Leonard Cohen.

”I sprickorna kommer ljuset in”

”För i sprickorna kommer ljuset in. [---] Och i revor 
kommer ljuset in. Jag tror man kan kalla det gryning”78

”Anthem”

There is a crack in everything
That's how the light gets in79

Detta exemplet visar det sätt att låna av influenser som man är van vid när det gäller Håkan 

Hellström. Att plocka ut särskilda meningar, översätta och sätta in i ett nytt kontext. 

77 Ur ”Öppen genom hela natten” (2016)
78 Ur ”I sprickorna kommer ljuset in”(2016)
79 Ur ”Anthem” (1992)
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Som nämnt är detta album en aning mer experimentellt vad det gäller att använda intertextualitet 

som konstnärlig metod än vad Hellström tidigare varit. Första spåret på skivan ”#10dream” är ett 

cirka en och en halv minut långt ljudkollage av fem olika delar. De olika delarna består av en 

samplad radioinspelning, en bit av Hellströms mamma, Christina Hellströms låt ”San francisco”, 

melodin till Sveriges nationalsång spelandes på piano där sista tonen spelas fel och det klingar 

falskt, en röst som komponerat av fingerknäpp pratar om rytmer samt Hellström sjungandes på 

raden ”Vi måste stiga högre innan vi går under”. Hela låten, eller ljudkollaget som också är 

albumets inledande spår är också en slags introduktion till albumet och dess experimentella 

karaktär. Även att den introducerar det som komma skall, där olika slags ljudupptagningar används i

musiken på ett sätt som Hellström inte gjort förut. Även delen med Sveriges nationalsång spelat på 

piano är en slags intertextuell syftning på albumet i sin helhet samt spår 7 ”Du gamla” och 12 ”Du 

fria”. Innehållet på spår 7 och 12 syftar även tillbaka på albumets första spår och olika delar av 

ljudkollaget då ”Du gamla” är samplat från Laura Rivers ”That's alright since my soul got a seat up 

in the kingdom” där stråkar lagts till över. Och spår 12 ”Du fria” handlar om att lägga fokus på 

musiken och melodin där texten går ”Det är melodin som har det, så skit i den kassa texten”.80

Sammanfattningsvis så har Hellström jobbat mycket med att skapa ett samband inom albumet, men 

även också experimenterat med andra sätt att låna texter än vad han har gjort tidigare.  

80 Ur ”Du fria” (2016)
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4. Avslutande diskussion och slutsatser

Resultaten av vad som kommit fram efter att ha tolkat Hellströms album Känn ingen sorg för mig 

Göteborg och Du gamla du fria enligt begreppen närläsning, fonotext och intertextualitet har 

färdigställts och presenterats i ovanstående avsnitt. Syftet med denna studie har i sin tur varit att 

visa vad texterna från respektive album representerar i olika delar av Hellströms karriär. Alltså i 

början av karriären samt där han befinner sig vid den tid denna studie gjorts. De delar som 

innefattar vad texterna representerar är alltså vilka ämnen som skildras, hur influenser används och 

vad den klingande texten bidrar med. Vidare i detta avsnitt kommer alla de delarna diskuteras 

utifrån respektive album och jämföras med varandra. Denna del tar alltså plats som en slags 

sammanfattning av resultatet samt diskussion och slutsatser kring det. 

4.1. Jämförelse närläsning

Sammanfattningsvis handlar tematiken i det första albumet om ett textjag som står med ena foten i 

ungdomen och med andra i vuxenlivet, ett vilset och melankoliskt jag som söker efter sin plats och 

ömmar över förlorad kärlek. Om man drar paraleller till verkligheten och den tiden då albumet 

skrevs, så var Hellström 26 år gammal. Precis gått över från att vara en del av ett band eller en 

grupp och istället köra solo. Den här ensamheten och ambivalensen över att växa upp som skildras 

är på så sätt inte svår att förstå var den kommer från. 

I Du gamla du fria, 16 år senare är tematiken ganska annorlunda. Textjaget är mer moget, har lärt 

sig många läxor genom livet och förmedlar ett budskap om att med allt dåligt kommer något bra. 

För att förtydliga kan man säga att det mogna, mer medvetna textjaget i Du gamla du fria pratar 

med det trasiga, vilsna textjaget i Känn ingen sorg för mig Göteborg om att livet kommer att bli 

bättre. Denna tematik är inte heller så komplicerad att förstå om man drar paralleller till Hellströms 

liv. Han är nu 43 år, trebarnspappa och har 16 år av lärdomar i bagaget. Att Hellström är en mer 

stabil person är något som verkligen speglar sig i den tematik som skildras i Du gamla du fria. 

Slutsatsen av vad denna tematik representerar i olika delar av Hellströms karriär är en slags 

skildring av livets gång. Den stökiga ungdomen kontra den vuxna medvetenheten skildras tematisk i

dessa två album på ett ärligt och ocensurerat sätt. 

Den största likheten mellan albumen som kommit fram genom närläsning är Hellströms sätt att 

skriva med metaforer relaterade till väder och/eller naturfenomen. Detta finns väl representerat i 

båda albumen och slutsatsen dras därför att det är en av det viktigaste delarna av vad som 
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karaktäriserar Hellströms texter 

Lilliestams föreställning om att man finner textens olika teman, strukturer,motiv, uttryck, 

intertextuella syftningar etc vid närläsning har alltså varit grunden för vilka slutsatser som dragits 

från Hellströms texter i denna studie. 81 Många av punkterna i Lilliestams punktlista för 

sammanfattning av drag i Plura Jonssons texter har Hellström och Plura gemensamt. Hellström 

skulle kunna läggas till i listan på vilka artister som Lilliestam anser vara inom samma textgenre. 

4.2. Jämförelse Fonotext

Vad det gäller den klingande texten i Känn ingen sorg för mig Göteborg så är röstläget generellt sätt

mycket högre än i Du gamla du fria. Även detta bidrar till en bild av en mer mogen och äldre artist. 

Hellström spelar inte längre på den desperata tonårsklangen för att skapa en känsla av den där 

trasiga ungdomen som ärligt och naket skriker ut alla sina känslor. I Du gamla du fria så använder 

Hellström ett lägre röstläge som skapar en trovärdighet på ett annat sätt som klingar väl med 

budskapet i flera av texterna. Även om röstläget har förändrats så finns det många likheter i den 

klingande texten också. Hellström använder fortfarande den bräckliga, nästan falsksjungande 

klangen för att betona något extra mycket, samt går upp i röstläget för betona ett ord och få det att 

stå ut extra mycket. En annan likhet är att Du gamla du fria hitlåt ”Din tid kommer” är också den låt

som är högst i röstläge samt påminner mest om Hellströms tidigare hits. Så även om Du gamla du 

fria är en aning mer experimentell både med sång och musik så har han inte helt släppt det som är 

”typiskt” Håkan Hellström utan har behållit den delen som en slags röd tråd. 

I Lindbergs exempel i låten ”Barbara-Anna” där falsettstämman fick agera rösten av en förälskad 

tonårspojke. På samma sätt betyder Hellströms röstläge och bräcklighet väldigt mycket för vad 

texten berättar mer än just bara de nedskrivna orden. Det är ur Hellströms sångröst som 

desperationen utmärker sig och hade inte varit lika framstående utan sitt musikaliska arrangemang. 

Paralleller kan även dras till barytonstämman i ”Barbara-Ann” som representerar en mer mogen 

röst. I Du gamla du fria, där röstläget generellt sätt är lägre så blir effekten just den här mogna och 

vuxna medvetenheten som tidigare beskriven. 

För att generellt sammanfatta vad Fonotexten i Hellströms texter i de båda albumen representerar så

är det att Hellströms röstkaraktär är väldigt viktigt för förmedlandet av texterna. Den bräckliga, 

ostadiga och svajiga karaktären i rösten finns med både i Känn ingen sorg för mig Göteborg och Du

81 Lilliestam, Svensk Rock, 168
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gamla du fria. Däremot har Hellström experimenterat en del med sitt röstläge och låter därför 

ganska annorlunda i det senaste albumet än vad han gjorde i det första. Därför blir konklusionen att 

det är just den svajiga rösten som har störst betydelse för förmedlandet av texterna. 

4.3. Jämförelse intertextualitet

Båda albumen har många influenser från olika håll. Hur det visar sig är dock ganska annorlunda 

albumen emellan. Hellströms sätt att använda sig av influenser har på många sätt utvecklats och 

förändrats men på andra sätt är den exakt likadan. I Känn ingen sorg för mig Göteborg består den 

intertextuella biten mest av en slags ”ihoplappningsteknik” där han plockat fraser från andra låtar, 

översatt dem och satt dem in i ett nytt sammanhang. Däremot i Du gamla du fria har denna metod 

utvecklats en del. Hellström har jobbat mycket med olika ljudupptagningar från musik och tv där 

inget är omskrivet, utan bara samplat rakt av. Dock som med allt annat finns en bit av tidigare 

Hellström kvar och ihoplappningstekniken, att citera andra texter och anpassa dem för honom finns 

kvar, precis som det gick till i det första albumet. Även sättet att göra intertextuella syftningar till 

sig själv finns kvar. I första albumet citerade han sig själv, låtar emellan. I Du gamla du fria så 

refererar han till gamla texter, som exemplet med 40åriga Lena. Även detta har dock utvecklats och 

i det senaste albumet finns ett tydligare samband inom albumet och albumet utgör en tydligare 

kontext än vad det första gjorde. 

Hellström har alltså utvecklat den intertextuella metoden väldigt mycket i jämförelse med det första 

albumet. Han lånar mer material än bara just musik och texter, samt skapar en tydligare kontext som

är albumet i sin helhet. Intertextualiteten är som sagt viktig att beröra när man pratar om vad 

Hellströms texter representerar. Konklusionen i denna studie är dels att intertextualiteten i första 

albumet representerar stor del av Hellströms personliga sida, där han citerar samt skapar nya 

kontext åt texter som har betytt väldigt mycket för honom. Och dels att intertextualiteten i Du 

gamla du fria representerar ett mer experimentellt och utmanande användande av influenser. 

Som Kjersén Edman skriver om intertextualitet så går alltså Hellström in i en dialog med sina 

tidigare kollegor och idoler.82 Han fördjupar sig i deras texter och budskap och tar det medvetet till 

sig för att skapa något nytt. Precis som i litteraturens intertextuella koncept så låter sig många 

låtskrivare medvetet eller omedvetet inspireras av tidigare kollegor i deras skapande. Detta är inte 

unikt för Hellström, även om det i Hellströms fall är tydligare än i många andra. 

82 Kjérsen Edman, Böcker som samtalar, 9
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4.4. Sammanfattande konklusioner

Hellström har på väldigt många sätt utvecklats under hans karriär. Tematiken i texterna har 

förändrats, röstläget har förändrats, en mer experimentell sida har utvecklat sig. Dock är det mycket 

som finns kvar. Den röda tråden som är Håkan Hellström, den bräckliga rösten och hans sätt att 

framträda låtarna, intertextualiteten i både musik och text, det finns kvar. Kanske är det orsaken till 

att ha lyckats hålla sig aktuell i alla dessa år. Den röda tråden, kärnan som visat sig i denna studie, 

kan ses som det huvudsakliga resultatet av vad texterna representerar. Dock är det värt att poängtera

att denna studie endast omfattat två av totalt åtta studioalbum och dess resultat gäller i sin tur bara 

för just de två albumen som studien har berört. Att göra samma studie fast inkludera alla åtta album 

skulle kunna generera ett annorlunda resultat. Vad denna studie kommit fram till kan alltså endast 

ställas i relation till albumen Känn ingen sorg för mig Göteborg (2000) och Du gamla du fria 

(2016).

4.5. Förslag på vidare studier 

Efter att ha gjort en studie som behandlar intertextualitet i musik och insett att det saknas väldigt 

mycket material så bör det forskas mer på just detta. Särskilt studier som analyserar musik eller 

texter då intertextualitet är en stor bidragande faktor till varför musiken låter som det låter, samt 

varför texten är skriven som den är. Det är en viktigt aspekt som inom musikvetenskapen inte alls 

får ta lika stor plats som inom litteraturvetenskapen även om det inom musikvetenskapen är minst 

lika viktigt. 
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Bilagor

1. Känn ingen sorg för mig Göteborg 

1.1. Känn Ingen Sorg För Mig Göteborg

Ge mig arsenik (bapapapaa)
För stan är full av tanter och tragik
Pulver hjälpte mig, verkligen
Skriv det här i tidningen för jag var nere men uppe på fem (Aahahah)

Lillebror, (bapapapa) bli inte som jag när du blir stor
Du stod i dörren och sa: är det här allt som blir så dör jag
Lillebror, bli aldrig som jag (Aahahah)

Känn ingen sorg för mig Göteborg
Och Singoalla tror att om, himlen finns är jag förlorad
Men känn ingen sorg för mig Göteborg

På diskotek (bapapapa)
Men jag tar allting på lek även en hemlighet
Ta mig till kärlek ta mig till dans
Ge mig nåt som tar mig någonstans
För jag vill veta om kärlek finns

Känn ingen sorg för mig Göteborg
Och Singoalla tror att, om himlen finns är jag förlorad
Men känn ingen sorg för mig Göteborg
Känn ingen sorg för mig Göteborg

Det var en kväll på ett diskotek
Jag följde varje hennes danssteg
Vi kanske ses det finns en chans
(Vi kanske ses det finns en chans)
På nån spårvagn någonstans

Känn ingen sorg för mig Göteborg
Jag vet att alla tror att, om himlen finns är jag förlorad
Känn ingen sorg för mig Göteborg
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1.2. En vän med en bil

Jag har lurat mig själv
för många gånger nu
jag trodde kärlek som din
var lätt att fånga nu

Ja, jag har lurat mig själv
för många gånger nu
jag trodde kärlek som din
var lätt att fånga nu

Och du sa
du måste vara sjuk
sjuk sjuk sjuk
Du måste vara blind
blind blind blind
du måste vara blind
för du kan inte se
när löven faller ner
hur ful jag är

Anna hade en vän med en bil
och vi åkte långt bort
vi kanske till och med
lämnade Sverige
(för det är ett nytt spel och jag vill inte vara med)

För du måste vara sjuk
sjuk sjuk sjuk
för du måste vara blind
blind blind blind

du måste vara blind
du kan inte inte se
när löven faller ner
hur fel jag är

och du sa
sjuk sjuk sjuk
blind blind blind
du måste vara blind
för du kan inte se
när löven faller ner
hur sjuk jag är
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1.3. Ramlar 

Det finns en gata där alla kan mitt namn
Jag ramlar dåliga gatan fram
Och jag var full och jag var dum och jag ramla på allt
Och jag föll för nån på en fest nånstans
Och det skulle ju va dans, dans, dans!

Och det är lång väg ner
Och jag skulle aldrig ramla mer
Och jag ramlar glada Gatan fram, sen ramlar jag tillbaks igen
Nu har jag ramlat gatan klart
Men jag är ändå inte riktigt lika glad själv

För många ramlande flickor ramlar förbi
För många rammelsängar att ramla I
Människor ramlar runt på stan
Människor ramlar hårt, precis som du - och jag

Och det är lång väg ner
Och du skulle aldrig ramla mer
Och jag ramlar kär I dom som inte ens vet vem jag är
Jag har ramlat där förut, och det är mer än bara nån sorglig kliché

Och jag ramlade in på nåt diskotek
Och sen ramla jag ut, såvitt jag vet
Och jag ramla omkull och tog mig upp och sen
Ramla jag omkull igen
Ramlade in I en taxi
"Mister, visa mig den maximala hastigheten!
Vart du vill, så fort du kan
Ja, vart du vill, så fort du kan
Vart du vill så fort du kan"

Woooh!

Lång väg ner
Och du skulle aldrig ramla mer (och du skulle)
Och det är lång väg ner
Och du skulle aldrig ramla mer

Kör mig vart du vill
För jag ramlar aldrig hit igen 
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1.4. Nu kan du få mig så lätt

Dom är uppe på taken, alla är högt över staden
Sommaren snurrade fort, när vi bara snöade bort
Och jag vågade aldrig hålla din hand
Vi är inte såna som i slutet får varann

Och alla bara pratar "är det sant" och "jag har hört om dig"
Jag kommer aldrig tillbaka hit igen
Neonskyltar på gatorna sänder ljus till mig och skatorna
Alla dansar, och jag tänker: är du också själv, var är du ikväll?

Vem kysste Elin bakom ryggen på Marie
Var det den store poeten som hon var förälskad i
Fanns det en plats i hennes värld för två
Snälla skicka ett vykort för jag undrar så

Och jag undrar vad som händer i vår del av stan
Vinden håller tal vid en hamburgerbar
Den har blåst sig trött och alla flickor har gått hem
Och u var sötare än dom, men jag slängde bort det igen
Jag slängde bort nån slags vän...

Det var så mörkt
Den kvällen jag gick hem
Jag hade hoppats på något, hoppats på något
Om du vill ha mig, nu kan du få mig så lätt
Om du vill ha mig, nu kan du få mig så lätt
Om du vill ha mig, nu kan du få mig så lätt
Om du vill ha mig, nu kan du få mig
Lura mig, nej nej, vad folk än säger 

1.5. Vi två, 17 år

Skyll dig själv, ingenting händer här
Men det gör ingenting om dina händer är här
Skyll dig själv, för folk vill gärna lära känna dig
Men nej, för jag har inte sett nån som dig än...

Vi är förlorare, vi två, sen vi var 17 år
Och dom säger bla, bla, bla, bla
Du fattar ingenting
Och du svarar cha, cha, cha, cha
Ni får mig vart ni vill

Och dom säger bla, bla, bla, bla
Du fattar ingenting
Och du svarar cha, cha, cha, cha
Dom får dig vart dom vill

Vi är förlorare, vi två, sen vi var 17 år
Sen vi var 17 år
Vi är förlorare, vi två, sen vi var 17 år 
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1.6. Uppsnärjd i det blå 

Dom måste lära sig gå, det är vad folk säger när det är vi två
Vi måste gå härifrån
Den här stan drar ner oss till botten av ån

Och dekadensen är hård
Alla mina vänner har gett upp sömn
Dekadens är så svårt - jag har aldrig fångat en enda dröm

Och jag står framför spegeln, vill förändra allt, och allt som jag ser i den
Du har varit ute i världen i flera år
När jag bara stannade på mitt rum och såg dagarna gå...

Uppsnärjd i det blå

Prinsessan Eva i nylackerade skor, hon är min vän
"Eva jag hänger mig för kärleken", "Men va inte så högtidlig - du med din dramatik och ditt stesolid"
En dag kommer jag och du verkligen bli gamla, men jag älskar dig nu!

Jag har aldrig sett nån så uppsnärjd i det blå
Men Eva, Eva
Vi måste börja leva

1.7. Jag var bara inte gjord för dessa dar 

Jag sköt en hund när jag var fem
Gud minns mitt namn i himlen
Så nu är jag en hund själv
Och någon borde skjuta mig

Och jag dansade när jag var tolv
Och jag var högt över varje golv
Om jag inte kommer ner - spill inga tårar för mig mer

Ta mig till den där festen i stan
Där människor är som du och jag
Dom dansar högt över varje lag
Och där vill jag också va

"Dom måste lära sig gå"
Det är vad folk säger om oss två
Vi måste gå härifrån
Innan vi ligger på kyrkogårn som alla innan oss...

Jag var bara inte gjord för dessa dar, och dessa dar är inte gjorda för mig
Jag var bara inte gjord för dessa dar, och dessa dar är inte gjorda för mig 
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1.8. Magiskt, men tragiskt 

Alla drömmer om fåglar även du även jag
Och plötsligt hamnar man väl under en spårvagn
För vasastan är som Chinatown

Och jag dansar med en flicka, hon dansar mig galen
Sen dansar hon med Rickard på trottoaren
Men varför är vi inte fler
Och det är bara du som ler
Det måste vara nåt fel på er

För inget är logiskt, inget är magiskt 
och det är så tragiskt, så jag springer tillbaks till dig

Behöver lite kärlek från fel sort, och sympatier från fel håll
Behöver lite kärlek från fel sort, och sympatier från fel håll
Behöver lite kärlek från fel sort, och sympatier från fel håll
Behöver lite kärlek från fel sort, och sympatier från fel håll
Inget är logiskt, inget är magiskt och det är så tragiskt
Så jag springer tillbaks till dig

Inget är logiskt, inget är romantiskt
och det är så tragiskt så jag springer tillbaks till dig

1.9. Atombomb

Kom, kom atombomb
Om vi nån gång, nånsin blir som dom
Känns som om alla är äldre nu och ser efter varann
Dom har gått för att leva sina liv
Och gud vet att jag måste leva mitt

Jag står i vasaparken
Ser pojkar och flickor gå igenom kärlekslunden
Jag skulle byta plats med vem som helst på sekunden, om jag kunde...

Alla är äldre nu och ser efter varann
Dom har molnen i famnen
Men du skriver ord som mord i handen

Ahh, kom, kom armageddon
Om vi nån gång, nånsin blir som dom... 
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1.10. Dom dimmiga dagarna

Dimmiga dar, det var bra dar men vad fanns det att se klart
Dimmiga dar, det där var fina dar
Men jag såg aldrig riktigt var vi var

Dimmiga dar, vad fanns det att se klart
Dimmiga dar, va fina dar
Men jag såg aldrig riktigt var vi var
Jag förlorar alla mina vänner... den här gången...

Det där var bra nätter
Det där var fina nätter 

2. Du gamla du fria 

2.1. #10dream

[Ljudcollage]

[första ljudklippet]
Louder and a little bit longer and a little bit stronger, let me slip in to it […] [?] I'll tell you one thing man, when I 
[…] When I go to that big record company sky I hope that they got a George Jones record there. […] And all of us
in the diamond mine from the big Mamas & [.]

[andra: San Francisco med Christina Hellström]
Åh San Francisco, säg minns du, vi går dit alla går
Åh San Francisco, säg minns du, jag hade blommor i mitt hår

[tredje: Sveriges nationalsång på piano]

[fjärde]
*fingerknäpp*
What would the world be without rhythm? God made the world, and he gave it to a beat, a meter, a tempo and a 
rhythm. Feel the world; it has silent and strong rhythm. The world is meant to be seen and heard and felt

[femte: Håkan Hellström]
[?]
Vi måste stiga högre innan vi går under 
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2.2. I sprickorna kommer ljuset in 

Adam och Eva körde över kanten av Eden
Vaknade upp på den första stranden
Eva sa: "Genom visset så växer nåt nytt där ur"
Men hon visste att hon hade slut på tur
Bara clownerna, rädsla och girighet överlevde sista kriget
Cirkusen var borta och det började dagas
Bitarna låg sönderslagna som piñatas

[Vers 2]
Afrika kommer resa sig
Oceaner sköljer över dig
USA kommer äta upp sig själv i sömnen
Och även på din fiendes grav växer blommor nån dag
När vi lämnar denna jämmerdal
På nästa båt till Sodom och Gomorra
I samma båt mot samma solstrålar

[Refräng 1]
För i sprickorna kommer ljuset in
Jag tror man kan kalla det gryning

[Vers 3]
Fabriksfönster är alltid sönderslagna
De kommer alltid finnas där som Niagara
Romeo gömmer sina tårar
Easy Riders rullar
Inget är förlorat, det är mörker än
En hungrig vän river upp natten

[Refräng 2]
Och i revor kommer ljuset in
Jag tror man kan kalla det gryning

[Refräng 3]
Jag tror man kan kalla det gryning
I sprickorna kommer ljuset in
Jag tror man kan kalla det gryning
I sprickorna kommer ljuset in 
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2.3. Runaway (fri som en byrd)

[Vers 1]
Sweet som en båt, rullar på öppet hav
Rullar jag i min babys armar fast vakten sa:
"Inget sex på gräset, snälla!"
Det är tisdag eller nånting
Och det är the gutter dream
Att allt ordnar sig längre fram

[Mellanspel]

[Vers 2]
På lappen stod: "Ta hand om min hund snälla"
Fast han kanske kommer sakna mig och yla
Behåll honom fast han blir döv och haltar
Och sover sig genom hela sommarn
Jag har rört till det som satan
Förlåt mig

[Refräng 1]
Hon är en runaway
På nåt sätt förstår jag dig
Ingen kan fånga in vinden
Hon är en runaway
Men på nåt sätt förstår jag dig
Ingen kan fånga in vinden

[Mellanspel]

[Vers 3]
Vart tog du vägen kära?
Alla undrar – så hon bara lämna?
Ja, och om ni ser någon
Vacker som en ängel
Med Diane Keaton ögon
Ge henne en kyss från mig

[Refräng 2]
För hon är en runaway
Och på nåt sätt förstår jag dig
Ingen kan fånga in vinden
Hon är en runaway
Och på nåt sätt förstår jag dig
Ingen kan fånga in vinden

Hon är en runaway
Ingen kan fånga in vinden
Hon är en runaway
Ingen kan fånga in vinden
Hon är en runaway
Vem kan fånga in vinden?
Vem kan fånga in vinden?
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2.4. Öppen genom hela natten 

Sommarnatten är varm som en sauna
Möt mig nere i the corner
Jag och Jan Lööf har målat in mig i ett hörn, min kära

Och målat dit en kör från förorten
För mycket smink på nån, gömmer vad hon kommer från
Ja, man kan va vem man vill när man gömmer sig
Men jag ser igenom dig
Och du är öppen genom hela natten

Och Dixie-grabben där är helt pank
Sitter i hörnet och tigger
Men gaddningen på axeln har diamanter och juveler

Och drottningen är döende av kärlek
Kungen försvann och nu anfaller han slottet
Min kära, vet att frihet kan va det finaste som finns
Och att även en prins kan vänta på att bli kysst
För att bli groda igen
Och alltid öppen genom hela natten

Månen sitter i förhör hos polisen
Himlen såg att den var sist på brottsplatsen
Men den brinner tyst som skogen
När morgonsolen skvimpar ut champagnen

Och skådisarna rinner ut på trottoaren
Ur en trasig film och slåss om huvudrollen
Jag har släppt garden för längesen, jag är en vän
Öppen genom hela natten

Lena är 40 och ligger vaken i sängen
Hon vet att Godot aldrig kommer
Låter ändå balkongdörren
Va öppen genom hela natten

Säg till Fernando att behålla sina stålar
Säg till solen att behålla sina strålar
Några timmar till dagen gryr
Som ett dåligt band stämmer gitarrerna
Styr upp dom där trasiga ackorden
Och håll dig alltid öppen, ja öppen genom hela natten 
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2.5. Jag utan dig 

Flygplan utan vingar
Kinder utan rodnad
Mmm, jag utan dig

Piff utan Puff
Pajas utan cirkus
Mmm, jag utan dig

Skeppsbruten utan land i sikte
Vad vore jag utan dig?

Clyde utan Bonnie
Sommar utan juli
Det är bara jag, bara jag utan dig

McCartney utan Lennon
Mio utan Jum-Jum
Mm, bara jag, bara jag utan dig

Båt på hav utan vind i segel
Vad vore jag utan dig?

(Vad vore jag utan dig?)
[?]

2.6. Pärlor
Om du går i mörker och det regnar stenar
Om inte ett enda modershjärta slår för dig – gå syster, gå bror
Det är så dom gör pärlor

Ströva på fast regnbågen igenomskådar
Det är så dom gör ädelstenar

Och från golgator hala av spottloskor
En vulkan bland tändstickor
Det är så dom gör pärlor

En del änglar bär svart, flyger med brutna vingar
Tusen David mot en Goliat, så oönskad så stor
Det är så dom gör pärlor

Om du inte orkar, låt mig bära
För när du startar kommer du aldrig vila
En häst som aldrig fångats in, spring i en svärm av kulor
Det är så dom gör pärlor

Och jag fann dig också så: på botten där ingen bor
Håll dig kvar så länge det går
Det är så dom gör pärlor
Aldrig fångas in, spring spring spring
Ja, spring för det viner kulor
Det är så dom gör pärlor
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Det är så dom gör pärlor
Det är så dom gör pärlor

2.7. Du gamla (That's Alright Since My Soul Got a Seat Up in the Kingdom) 

That's all right, that's all right
That's all right, that's all right
Since my soul got a seat up in the kingdom
That's all right

My my mother, how you walking long
Your feet may slip and your sole may [?]
Since my soul got a seat up in the kingdom
That's all right

That's all right, that's all right
That's all right, that's all right
Since my soul got a seat up in the kingdom
That's all right

Hush little baby, don't you cry
You know your mother been born to die
Since my soul got a seat up in the kingdom
That's all right

That's all right, that's all right
It gon be all right, it gon be all right
Since my soul got a seat up in the kingdom
That's all right

Jacob ladder, so long and tall that
You ain't gonna fit, you'll sure to fall
Since my soul got a seat up in the kingdom
That's all right

My my mother, how you walking long
Your feet may slip and your sole may [?]
Since my soul got a seat up in the kingdom
That's all right 
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2.8. Din tid kommer 

Jag har letat sen jag var liten
Efter stigen till toppen av världen
Mamma sa: "Lille bastard
Du är en gåva från en prins på genomresa
Gör nåt jag aldrig klara'

Stig till toppen av världen där änglar leker
Res dig efter varje smäll, du har en ängel på din axel
Din tid kommer, din tid kommer"

Jag är född av stormen
Jag ser fågeln som river upp världen
Jag ser havet bli rött, en säng på dårhuset
Väntar på mig nån gång med oceanerna i mina ögon

Det finns en plats, jag vet att ingen
Bryr sig om den. Den är bara min
Bakom ögonlocken, skulle tatt dig dit
Om vägen var rak, men vägen
Är skruvad som en psykopat min vän

Stig till toppen av världen där änglar leker
Res dig efter varje smäll, du har en ängel på din axel
Din tid kommer, din tid kommer

(Din tid kommer, din tid kommer
Din tid kommer, din tid kommer) 
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2.9. Elefanten & sparven

Om jag var liten som du är,
Sa en trött gammal elefant
För när jag lägger mig ner,
krossar jag den jag älskar
Det finns nått litet i mig och jag tror det är fint
Men jag har gömt det så länge att jag glömt vart det finns

Om jag var poet
och du var någon som förstod
Men jag säger inget,
för tårar dunstar bort ????
Det finns nått litet i mig och jag tror det är fint

Men jag har gömt det så länge att jag glömt vart det finns

Om jag var en fackla
och allt jag nånsin brunnit för
Kunde lysa, upp mörka gator där du går
Det finns nått litet i mig och jag tror det är fint
Men jag har gömt det så länge att jag glömt vart det finns

Om jag var en fallande stjärna
Kunde du önska allt stort som du såg
Fallande stjärnor förvinner och slocknar
Men önska nått stort ändå
Det finns nått litet i mig och jah tror det är fint
Men jag har gömt det så länge att glömt vart det finns
Det finns nått litet i mig och jag tror det är fint X
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2.10. Hoppas det ska gå bra för de yngre också 

[stuveriarbetare Rune Stellan Karlsson]
Jag heter Rune Stellan Karlsson, stuveriarbetare, jobbat i hamnen i 25 år, innehamnen. Tackar mina 
arbetskamrater för att jag fått ställt upp här och hoppas det ska gå bra för de yngre också

[stuveriarbetare Allan Boström]
Det var ju så va […] A visst, man var ju piskad änna te stanna, bara för man hade två barn att försörja och käring 
och hele fan. A. Så kom man upp i vasken, det var låst när klockan var åtta. Och då fick man stå vid enarmarn. En 
gubbe fick hålla i armen och så fick man stå där och vaska sig. Tjugo grader kallt! Och så sitter de där uppe på 
hamnarbetskontoret och visar fotografi 1954, hur bra vi hade det, då hade de vart på Hotel Eggers och fotograferat
badrummena där. Vi hade la fan inte en dusch en gång! *skratt*

[stuveriarbetare Kurt Lundberg]
Vi hade skoj, men vi hade ett jädra sketjobb

[stadsarkitekt Gunnar Jansson]
Vad vi vill göra här, det är att bygga den goda staden
[…]
Jag skulle kanske vilja säga om bockkranen där borta att det är ju ett sånt här exempel på en signal, ett märke, som
minner om den gamla tiden och som vi tycker ska va kvar här

[stuveriarbetare Kurt Lundberg]
Men du kan ju själv tänka dig, ja jag åkte från Kallebäck klockan sex på morgonen och jag cyklade ner här till 
Lusasken, Allégatan, och var där halv sju till utropet. Finns inget arbete, fick stanna kvar; klockan nio, fanns inget 
arbete, fick stanna kvar till klockan halv tolv, fanns inget arbete, fick stanna kvar till halv fem, eventuellt å få sig 
lite övertid, fanns inget då heller. Cyklar hem till Kallebäck igen klockan fem utan att ha tjänat 5 öre, utan förlorat 
30 öre för jag hade druckit kaffe; man måste ju ha en macka och lite kaffe

[stuveriarbetare Arne Johansson]
För det var ju ett missnöje över hele hamnen va. För det är, alltså det gick och jäste hele tiden så det behövdes 
bara en liten jävla tändsticka vettu så brann hele hamnen

[stadsarkitekt Gunnar Jansson]
Det blir förmodligen ett varvsmuseum - ovanpå den här kranen så bygger man kontor, konferencelokaler, kanske 
nån restaurang, utsiktsplattform; man åker i moderna hissar upp och ner
[…]
Tittar du på hur city ser ut så är det nå slags halv... halvt äppel

Moderna hissar upp och ner
Moderna hissar upp och ner
Moderna hissar upp och ner 

[Gunnar Johansson, Allan Boström och Sture Oskarsson]
- Det var ju så att vi hade en stuveriarbetare som vi kallade för Lammkotletten
- Ja, han hade ju emaljöga, Kotletten va
- Så kalvade en länga över Lammkotletten och han...
- Lammkotletten kom under
- Han låg ju där skadad, alla rusa' till
- Och där kom styrman och besättningen och hele, dom trodde det var ett sånt där jävla brandlarm eller nånting, 
vettu
- Ambulansmännen kom och titta till han där och naturligtvis hade dom ju oturen, dom sku' kolla ju då i ena ögat 
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där och råka öppna emaljögat
- "Han är död" säg de. *skrattar* Så vakna' han då, och så säg…
- "Nej!" skrek Lammkotletten, "Jag lever! De'e ingen fara!” 

2.11. Ingen oro, tjabo! 

Blitt älskad någon gång
Och blitt lagd åt sidan med
Hon var från stans finaste kvarter
Och jag var tunn som ett rakblad
Hade sparat länge för att ta henne ner till Tyskland

Ingen oro tjabo, yeah
Ingen oro tjabo

Men plötsligt tog det slut, hon hade träffat någon annan
Och fördärvad bestämde jag mig ändå för att åka
Konduktören måste vetat för han ropade i högtalaren
"Västra Götaland passerar så känn ingen mer oro, man"

Ingen oro tjabo, yeah
Ingen oro tjabo

Jag trodde jag visste vad kärlek var
Men vad visste jag?

Ingen oro tjabo
Ingen oro tjabo, nej

Tog några trippar ner i Europa
Tog farväl några gånger men kom alltid tillbaka
Våga' aldrig blunda
Jag oroade mig för vad som skulle komma

Ingen oro tjabo, yeah
Ingen oro tjabo

Såg aldrig stan från sin vackra sida
Innan diskjobbet högst upp i Gothia
Innan du kysste mig i ösregn
När 2000-talet gav sig av på en åsna ut i öknen

Ingen oro tjabo, yeah
Ingen oro tjabo

Om jag dör före dig
Betala inte prästen att hitta på saker om mig
Bara spela "Now At Last" för mig
Och gå med askan till hamnen
Nån dag när livet leker
Släng upp mig i luften

Ingen oro tjabo, yeah
Ingen mer oro tjabo

Trodde jag visste vad livet va
Men livet är en vidrig gåta
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Du kan ta det lugnt nu, tjabo
Vila ut nu, tjabo 

2.12. Du fria 

Baby, vi har inget men vi har regnet
Och alla gyllene stunder vi haft
Kommer vi ha igen
Baby, vi har inget men vi har regnet

Det är melodin som har det
Så skit i den kassa texten

Baby, vi har inget men vi har regnet
Och alla gyllene stunder vi haft
Kommer vi ha igen
Baby, vi har inget men vi har regnet

Det är melodin som har det
Så skit i den kassa texten

Baby, vi har inget men vi har regnet
Och alla gyllene stunder vi haft
Kommer vi ha igen
Baby, vi har inget men vi har regnet

Baby, vi har inget men vi har regnet 
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