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Välkommen till det fjärde numret av OIKURIREN! I 
varje nummer har vi ett tema som anknyter till vår 
verksamhet. Vi har tidigare skrivit om ekologisk 
odling, ung konst och migration. Dessa nummer 
finns att läsa på vår webbplats. Denna gång skriver 
vi om musik.

Musik har varit en viktig del av OIKOS verksamhet sedan 
starten för drygt 20 år sedan. Vi har haft musikstudior i 
både Lund och Landskrona. Den i Lund är sedan ett par 
år avvecklad, men den i Landskrona är högst livaktig. 
Hit kommer många, framför allt ungdomar, och får 
spela in sin musik med hjälp av vår erfarne ljudtekniker 
Pelle Frantzén. 

Vi har haft tangokurser i Lund. På lördagarna står OIKOS 
som värd för Café Nell Walden på Landskrona museum, 
nästan alltid med inslag av levande musik.

En annan förening i Lund där musiken verkligen lever 
är vår systerförening Hemgården. Många är de nu 
vuxna musiker som kan berätta hur de började sin bana 
genom att öva och spela på Hemgården. Snart sagt 
varje vecka är det något musikevenemang där. Läs om 
en hårdrockskväll som vi besökte.

Den äldre generationens sångare och musiker spelar 
nog sällan på Hemgården. Däremot är flera av dem 
med i Midnattskören, en av eldsjälen Gösta Petersens 
omåttligt populära körer. Vi besökte dem när de gladde 
de äldre på ett boende i Lund med sin skönsång.

Vad tänker du på när du tänker på svensk punk? Kanske 
Ebba Grön. Dessa blev ju det mest populära svenska 
punkbandet. Men frågan är om inte den svenska 
punken startade i Lund med den legendariske Henrik 
Venant som centralfigur, som bandledare för flera band, 
men också som producent, skivbolagsgrundare med 
mera. Vi har träffat honom och låtit honom berätta om 
hur det var.

Om du är i mogen ålder tänker du förmodligen på 
Peps Persson om du tänker på svensk reggae. Men 
känner du till att den svenska reggaescenen är 
mer livaktig än någonsin med artister som Syster 
Sol, Kapten Röd, General Knas och Antonio D? Den 
stora svenska reggaefestivalen Öland Roots slog 
publikrekord i somras. Vi var inte där men vi var 
på Landskronakarnevalen där Syster Sol gjorde ett 
strålande framträdande. Vi pratade med henne en 

stund före spelningen. I Malmö träffade vi Antonio D 
som har haft stora framgångar i år på festivalscenen 
men också med Reggaeklubben som han och några 
vänner har drivit i Malmö.

Bör inte varje seriös tidning ha ett korsord? Det 
tycker jag. Och nu har vi ett. Den professionella 
korsordskonstruktören Anna Nilsson har snällt 
gjort ett åt oss. Lös det och vinn en burk av OIKOS 
egenproducerade honung!

Jag önskar dig trevlig läsning!

OIKOS Community är intresserade av kontakt och 
samarbete med föreningar som delar vår vision om att:

•	 Stärka det civila 
samhället

•	 Främja kulturell 
mångfald samt att stödja 
intresset för naturen och 
urbana miljöfrågor

•	 Bidra till framväxten av 
nätverk, interkulturella 
projekt och icke-formellt 
lärande
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Funderar du på engagera dig 
ideellt?

Vill du vara med och lägga några timmar i veckan och 
stödja människor som är asylsökande eller nyanlända 
eller är du själv asylsökande/nyanländ och vill lära 
känna en granne?

Välkommen att delta i någon av OIKOS Communitys 
aktiviteter i Lund och i Landskrona.

Kontakta oss via e-post: info@oikoscommunity.org

Midnattskörens julkonserter 
2017

Midnattskören och Lund International Students Choir 
sjunger in julen i den stämningsfulla Klosterkyrkan i 
Lund.

Traditionella julsånger, poetiska texter och folkliga 
klanger från hela världen får oss att nalkas julen med 
glädje och frid.

Entré: 160 kr, studenter 120 kr, barn under tio år gratis.

Måndag 11 dec. kl. 21:00, fredag 15 dec. kl. 19:00 och 
21:00 samt onsdag 20 dec. kl 19:00 och 21:00.

Biljetter: Lunds Biljettbyrå, tel. 046 - 13 14 15

Vill du köpa OIKOS Communitys 
egen honung? 

Honungen är producerad av bina på Brunnshög i
nordöstra Lund.

Aktuellt

350g 50:-

500g 60:-

Kontakta oss via e-post om du vill köpa:
info@oikoscommunity.org

Interiör från Klosterkyrkan i Lund. Foto: W
ikipedia
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“Gomorron, gomorron, hör fåglar sjunga glatt. 
Gomorron, gomorron, i kör!” Klockan är två på 
eftermiddagen så tajmingen skulle kunna kännas 
fel. Men när Gösta Petersen och Midnattskören som 
besöker seniorboendet S:t Laurentii i centrala Lund 
stämmer upp i sång går det inte att ta miste på 
igenkännandena och glädjen. Publiken tillhör den 
generation som växte upp med Frukostklubben, 
Sigge Fürsts oerhört populära radioprogram, där 
denna sång var signaturmelodi.

Midnattskören bildades 1981 på bostadsområdet 
Djingis Khan på Östra Torn i Lund av Gösta Petersen 
och några andra boende småbarnsföräldrar som kände 
att de behövde ”sjunga av sig” någon kväll i veckan.

Gösta – som redan då var en prominent figur i 
folkmusik-Sverige – tog initiativet till kören som sedan 
dess övar och sjunger i gemensamhetslokalen Vita 
Huset. Och – som det skulle bli – i hela världen.
 
I samma veva grundades områdesfesten 
Bananfesten på Djingis Khan där Gösta och flera 
andra körmedlemmar bodde. Gösta var en av de 
drivande liksom Hector Morales som OIKURIREN har 
uppmärksammat i ett tidigare nummer (Nummer 1, 
2016). Gösta beskriver sin roll i den löst sammansatta 
organisationen som ”informell producent”. Han 
jobbade aktivt med Bananfesten i fem år. Idag är 
det föreningen Bananrepubliken som organiserar 
Bananfesten vartannat år.

Att kören är lika samspelt som berest råder det 
ingen tvekan om denna eftermiddag på S.t Laurentii. 
Repertoaren är varierad. Folkmusik är en röd tråd; 
folkmusik från hela världen. Vi får – förutom flera 
svenska klassiker – höra en kreolsk sång från Haiti, en 
gruvarbetarsång från Sydafrika, en kurdisk sång och en 
rysk, och en från Missouri, USA.

På S:t Laurentii, seniorboende i Lund. Foto: Petter EllgårdGösta Petersen. Foto: Petter Ellgård

Text: Fredrik Danelius

Midnattskören

Foto: Petter Ellgård



5

Varje år gör kören en resa. ”Det var en upplevelse när 
vi var i Transsylvanien”, berättar körmedlemmen Tina 
Schröder. Det var det säkert också för Greve Draculas 
ättlingar; det är nog inte ofta de får besök av en 
fullfjädrad svensk kör, tänker jag.

Tina berättar om sin tid i kören. ”Jag älskar 
gemenskapen. Och Gösta är en sådan inspiratör! Det 
är”, summerar Tina efter att ett ögonblick ha letat efter 
ordet, ”hälsosamt!”

I år gick körens resa till S:t Petersburg där man var i 
juni. Gösta berättar: ”23 sångare följde med på resan. 
Övade gjorde vi i det gemensamma vandrarhemsköket 
inför förundrade och entusiastiska lite yngre gäster. Vi 
uppträdde på en gatufest utanför svenska konsulatet, 
och lite senare samma dag gjorde vi en gemensam 
konsert med kören Canzone och damkören Divina i 
kyrkan S:t Catherine. På kvällen var vi bjudna på fest hos 
kören Canzone borta vid Naberesjnich Reki Smolenki, 
där vi efter utbyte av sång och sånglekar fick ta del av 
en välgörande festbuffé. Körledaren Irina Dolgovavar 
var den som planlagt vår vistelse i Peter. På måndagen 
var vi åter bjudna på buffé, denna gång på det svenska 
konsulatet hos generalkonsul Erik Hammarskjöld. Vi fick 
beskåda den vackra våningen och sedan också sjunga, 
där varje medarbetare i personalen tillägnades en egen 
sång.”

Vid körens framträdande på S:t Laurentii i Lund känner 
vi igen en körmedlem, Thomas Wiehe, den välkände 
sångaren och låtskrivaren med runt tio album på 
meritlistan. Vi pratar en stund med honom efteråt. Han 
berättar att han trivs med att vara en i gemenskapen 
och inte har något behov av att stå i centrum. Thomas 
är för blygsam för att säga det, men Gösta berättar 
senare för oss att kören häromåret gjorde en turné med 
Thomas sånger som grund.

Ett land som har en särskild plats i Midnattskörens 
hjärta är Sydafrika. Dit gjorde man – efter många års 
tankar på det – en resa hösten 2015, något som finns 
dokumenterat i en bok som summerar upplevelsen 
i dagboksform, skriven växelvis av deltagarna, med 
många foton. De mänskliga och musikaliska mötena 
med sydafrikanerna gav uppenbarligen minnen för 
livet.

Midnattskören har under snart 40 år haft en speciell 
plats i Lunds musikliv. Och långt bortom det. Vi skriver 
i detta nummer om några musikanter härifrån som 
betytt något extra. Gösta Petersen är definitivt en av 
dem.

Vikarierande körledare. Midnattskören i Transsylvanien. Foto: Helge Rubin

Midnattskören besöker S:t Petersburg. Foto: Gösta Petersen

I Sydafrika. Foto: Helge Rubin

Thomas Wiehe. Foto: Petter Ellgård
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Musiklivet i Lund är numera långt ifrån så 
omfattande som det var en gång i tiden. Vi kan 
nostalgiskt göra en tillbakablick och beskriva hur 
det en gång var. Det 
uppstod i mitten 
på sjuttiotalet 
ett fenomen i 
västvärlden som har 
gått till historien 
under epitetet Punk. 
Hur uppstod den? 
Och var och när?

På sjuttiotalet hade 
rockmusiken börjat 
få hybris. Det som 
hade börjat som 
en ungdomsrevolt 
hade utvecklats 
till en kapitalistisk 
jätteapparat 
där stormrika 
”rockstjärnor” tappat 
all kontakt med 
rötterna. I USA dök då band som New York Dolls och 
Ramones upp som på ett provokativt sätt drog ner alla 

komplikationer till lättfattlig enkelhet igen. I England 
såg på motsvarande sätt framför allt två band dagens 
ljus: Sex Pistols och Clash.

Allt skulle ner på 
jorden igen; man 
klädde sig i så sjaskiga 
kläder som möjligt 
vilket även inkluderade 
vad en nutida psykolog 
skulle betecknat som 
självskadebeteende, 
nämligen att på 
fakirvis penetrera alla 
tänkbara kroppsdelar 
med säkerhetsnålar. 
Man fäste inte någon 
större vikt vid hygien 
och håret smordes 
gärna in med tvål 
för att stabilisera en 
mohikanfrisyr. 

Hur var det då med 
punken i Lund? Jo, det poppade upp massor av band 
här men av en något annorlunda sort än i resten av 

PUNK I LUND

Text: Jonas Bredford. Tack till Annyca Hagberg

TT Reuter på scen. Foto: Hans Aarenstrup

Foto: Hans Aarenstrup
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landet. Lund är ju som bekant en universitetsstad och 
kan det verkligen vara möjligt att något så primitivt 
som punk kan tillåtas utrymme här? Javisst!

Även i akademikerfamiljer kan det finnas en känsla 
av leda inför den tråkiga, förutsägbara, fantasilösa 
framtiden och en het önskan att bryta detta mönster. 
Således dök det upp gott om punkare i denna stad. 
Band som Garbochock, Rädsla, City Kent och Hemliga 
Bosse skapade en punkscen som ganska markant skilde 
sig från omvärldens punk på grund av sin intellektuella 
basis. Det var ett namn som verkade ligga bakom det 
mesta som hände i Lunds musikliv, nämligen Henrik 
Venant.

Venant var en extremt musikintresserad 
akademikerson, inflyttad från Uppsala. Som så många 
andra hade han influenser från Beatles, Rolling Stones, 
Kinks, Animals och även de svenska Hep Stars och 
Ola and the Janglers. 1971-72 fick han upp öronen 
för Roxy Music vilket orsakade en mindre revolution 
och musikskapandet tog fart. Tillsammans med 
klasskompisen Peter Strauss (Rosengren) bildade han 
bandet Justine. Helt fräckt dök de upp på andras gig 
och inbillade arrangörerna att de var förband och höll 
på tills de blev avkastade från scenen.

Han lusläste Melody Maker och NME och kom på så 

sätt i kontakt med den nya musikstilen punk; och 
fascinerades av hur man själv kunde bestämma 
ramarna. Men han verkade i en motståndets miljö; det 
fanns ingen som helst acceptans för det som stack ut 
och inga ställen att spela på. Bandet som sedan bytte 
namn till Totalkramp, Larm och New Bondage fick 
som sina punkkollegor runtom i landet göra allt själv; 
arrangera gig och idka en hemmagjord marknadsföring 
med affischer som tejpades upp på stan.
 
Det blev fler och fler egna låtar och lyckligtvis fick 
man replokal på Dad´s Dancehall i Malmö där den 
driftige Brian Murphy huserade. Han drog dit punkens 
kommande storheter innan de blivit riktigt kända och 
följaktligen fick New Bondage spela förband till både 
Clash och Ultravox.

Med framgången kom dessvärre också en del negativa 
effekter. Raggarna invaderade Henriks lägenhet på 
Bangatan, slog sönder 12 fönster och misshandlade illa 
Kai Martin som låg och sov, en traumatisk händelse han 
än idag bearbetar i terapi. Henrik kunde emellertid peka 
ut två av förövarna vilket resulterade i fängelsestraff.

Bandet attackerades också av såväl proggrörelsen som 
rockjournalister, något man brydde sig föga om. En 
annan tragisk händelse var att gitarristen Anders avled 
i blödande magsår, vilket gjorde att man övervägde att 
sluta spela. I den vevan dök lyckligtvis gitarristen Peter 
Puders (Höglund) upp och allt vände i positiv riktning. 
Man gick över från engelska till svenska texter och bytte 
ännu en gång namn, denna gång till TT Reuter.

Men Henrik var inte bara bandledare utan snarare en 
”Mister Possible”, en som såg till att det hände saker 
som berörde en massa människor. Enligt honom själv 
handlade det inte om filantropi utan snarare om en 
övertygelse om att musik är lika viktig som luften vi 
andas och måste främjas till varje pris.

Hemliga Bosse. Foto: Hans Aarenstrup

Garbochock. Foto: Hans Aarenstrup
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Han arrangerade gig, mixade, startade en rockklubb 
vid namn Kashban, skaffade fram replokaler och 
startade dessutom (eftersom det var så hopplöst att 
spela in punkmusik i andras studior där någon insnöad 
tekniker gjorde allt för att sabotera) ett eget skivbolag 
(Heartwork).

Denne driftige man var så imponerande att till slut 
Ebba Grön ville gå över till Heartwork, men trots att allt 
var klart ändrades det i sista stund eftersom bolaget 
Mistlur bönade och bad dem att stanna kvar. Det som 
inte fungerade på Heartwork var distributionen vilket 
resulterade i att ekonomin inte ville gå ihop. Trots detta 
hörde EMI av sig med ett bud, något som Henrik bara 
skrattade åt. 

Henrik ville sprida så mycket musik som möjligt och 
faktum är att Heartwork existerar än idag. Med TT 
Reuter lossnade det rejält och man hade ständigt gig 
runtom i landet. Henriks outsinliga energi yttrade sig i 
hundratals nya låtar och bandet sökte sig framåt hela 
tiden med en egen ljudbild. 

Egentligen är det nog mer sanningsenligt att beskriva 
TT Reuter som konstmusik än punk. Inspirationen kom 
både från litteratur och film i form av Dostojevskij, Andy 
Warhol, Fritz Lang och Truffaut. Man lade stor energi 
på smink före framträdandena och scennärvaron var 
absolut total.

Men i juni 1981 bestämde sig Strauss för att hoppa av. 
Henrik var besviken på att det tog slut. Bandet hade 
minst 3-4 skivor till att göra men det gick inte utan 
Strauss. Och en återförening omöjliggjordes av den 
unika basisten Peter Ivarssons tragiska bortgång.
 
Henrik försörjer sig idag genom att arbeta på ett 
ålderdomshem men ägnar sig fortfarande åt musik. 
Han tonsätter dikter av bland andra Hjalmar Gullberg 

och framför dem oöversatta i till exempel New York 
och Paris. Den egna produktionen uppgår till hisnande 
cirka 4000 alster, föga förvånande kanske med tanke på 
vilken kapacitet denne man besitter.

Som en lustig anekdot nämner Henrik att han när New 
Bondage var förband till Clash spelade de en egen låt 
vid namn Nature´s Wrong, där mollackordets femte ton 
höjdes ett halvt tonsteg för att landa i parallelltonartens 
durackord och slutligen i mollackordets dominant. 
Det här med plagiat kan alltid diskuteras; man kan ju 
faktiskt inspireras omedvetet. Men hur somhelst dök 
senare ackordföljden upp på en Clashinspelning under 
namnet London Calling. Jag tillhör nog dom som håller 
för troligt att denna världshit har sitt ursprung i hjärnan 
hos en man som såg till att hela Lund var tapetserat 
med klistermärket: Punk är trevligt, jazz är farligt.

Rädsla. Foto: Hans Aarenstrup

TT Reuter. Foto: Hans Aarenstrup
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Vid sidan av Henrik Venant måste Mats Zetterberg 
beskrivas som förgrundsfiguren i musik-Lund vid 
tiden för punkens genombrott. Han är sju år äldre 
än Henrik och hans band Fiendens Musik var redan 
etablerat vid denna tid. Jag ställde honom några 
frågor.

– Vad var speciellt för punkscenen i Lund jämfört med 
den i andra svenska städer såsom Stockholm, Göteborg, 
Malmö och andra?

– Sammanhållningen mellan banden i Lund var väldigt 
bra. Det var i mångt och mycket Henrik Venants 
förtjänst. Vi i Fiendens Musik kände oss välkomna även 
om vi var nästan tio år äldre än de andra banden. Vi 
gav oss aldrig ut för att vara punk, men vi kände oss 
definitivt hemma där. Vi gillade energin och attityden.

– Ditt band Fiendens Musik var ju något slags brygga 
mellan progg och punk. Hur upplevde du övergången 
här? Var den smidig? Fanns det motsättningar mellan 
proggare och punkare?

– De flesta av oss hade förvisso varit proggare, men vi 
tyckte också att proggen hade gått i stå och blivit tråkig. 
Vi inspirerades av engelska grupper som Tom Robinson 
Band, Nick Lowe, Rockpile, Elvis Costello, Larry Wallis 
och Clash mer än av Sex Pistols. Jag minns att Mats 
Bäcker var i London en vecka hösten 1977 och lyssnade 
på en massa nya band. När han kom tillbaka menade 
han att vi måste börja spela dubbelt så fort. Då gjorde vi 
det. Det var kul.

– Vad gör du nuförtiden?

– Jag sjunger och skriver låtar i tre olika band. Fiendens 
Musik är i full gång igen. Vi gjorde tre spelningar i 
Stockholm 2016 som gav jättemycket. Nytt album på 
gång. Sedan har jag Bluesblocket som hållit på sedan 
1980 plus en alldeles ny akustisk konstellation som 
heter Plåtblues. Jag jobbar en del som förlagsredaktör 
för Bakhåll och översätter en roman då och då. Och så 
håller jag på med lite skivförsäljning fortfarande. Jag 
drev ju skivaffär i 25 år.

mats zetterberg minns

Intervju: Fredrik Danelius

Mats Zetterberg då. Foto: Hans Aarenstrup

Fiendens Musik 2017. Foto: pressbild

Mats Zetterberg nu. Foto: Hans Aarenstrup
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Det är hårdrockskväll på Hemgården, Lunds sedan 
decennier mest betydande mötesplats för unga 
(och även en del äldre) musiker. Musiker inom alla 
möjliga genrer repar här i någon av ”Gårdens” två 
välutrustade studior och spelar på inomhusscenen 
eller utomhus när vädret tillåter. 

Kvällens evenemang hålls inomhus, inte bara av 
väderskäl. Om den hade hållits utomhus hade säkert 
många grannar satt kaffet i vrångstrupen. För här är det 
fullt ös och öronbedövande volym från början till slut 
med ett halvdussin band.

Inför deras spelning sitter vi ner en stund med 
medlemmarna i The Generations Army från Höör: Elvin 
Landaeus Csizmadia (sång och kompgitarr), Ragnar 
Östberg (gitarr och sång), 
Erland Östberg (bas och 
sång) och Calle Frogner 
Moberg (trummor).  Elvin 
berättar att de hänger 
mycket på Hemgården: 
”Helskönt ställe att hänga 
på; vi har gjort våra tröjor 
här.”  Ragnar berättar att han 
är uppvuxen med musik. 
Både hans och hans bror 
Erlands föräldrar är musiker. 
Som förebilder nämner 
bandmedlemmarna AC/DC, 
Iron Maiden, Green Day och 
Metallica.
 
Trots att killarna bara är i 17-årsåldern har de spelat 
flitigt i Skåne – och även på andra håll – och fått en 
trogen skara fans. På Hemgården har de spelat ett par 

gånger tidigare. Det märks när de går upp på scenen. 
De är hur säkra, intensiva och samspelta som helst och 
publiken är med på noterna. 

Större delen av publiken är ung, men vi är några 
gubbar och tanter där, bland andra Glenn och Sara i 
60-årsåldern. De är, liksom bandet, från Höör, stora fans, 
inbitna hårdrockare och besöker årligen hårdrockarnas 
stora festival i Sverige, Sweden Rock i Blekinge.

När jag råkar på hårdrockare slår det mig hur snälla och 
vänliga de oftast är. I början blev jag förvånad. Detta 
är ju musik där texterna ofta handlar om ond bråd 
död, blod och krig. Från min ungdom minns jag Alice 
Cooper som brukade ha med sig en giljotin på scenen 
där han – lyckligtvis med teatertricks – iscensatte 

halshuggningen av sig själv. 
Senare berättade han i en 
intervju att utanför scenen 
var han en stillsam man som 
gillade att spela golf. Är det 
så att hårdrockare får utlopp 
för sina mörka sidor genom 
musiken och att det räcker 
så?

The Generations Army spås 
en lysande framtid. Passa på 
att se dem på klubb medan 
du kan. Då kan du skryta om 
det när de spelar på arenor 
världen över om några år. 

Följ dem på Facebook: facebook.com/
thegenerationsarmy.

The Generations Army laddar inför spelning.

Text: Fredrik Danelius. Foto: Lena Andersson

The Generations Army
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Som sista band denna afton äntrar Through the 
Noise scenen. Bandet består av Joel Nyberg, 
(sång), Martin Lingonblad (bas), Victor Adonis 
(gitarr), Marcus Skantz (gitarr), och Peter Liwgren 
(trummor). Det hela är en explosion av energi, ett 
sanslöst tempo som triggar igång publiken i en vild 
interaktion av bångstyrig dans.

De verkar ha en skara trogna fans på plats. Det framförs 
en begäran att Joel ska ta av sig tröjan; han lovar och 
infriar löftet några låtar senare. Överhuvudtaget har 
bandet en mycket väl fungerande publikkontakt, vilket 
gör showen extra framgångsrik. De är mycket välrepade 
och tighta. Joel behöver bara ge en liten antydan utan 
ögonkontakt så drar nästa nummer igång och avsluten 
sitter som en smäck.

När jag efter giget ber om en intervju möts jag av ett 
gäng mycket sympatiska killar, något som för övrigt inte 
alls är ovanligt bland hardcore/metalband. Bandet har 
funnits i 6 år men Peter är nyligen inskolad. De släppte 
sin första singel “Adorn the Silence” 2013. 2015 kom 

debutalbumet “Fall of Gaia”. 2016 kom en ny singel med 
titeln “The King of Nothing and the Water of Life”. Inom 
kort skall man in till Studio Wiss Music i Malmö för ett 
nytt projekt kallat “In Retrospect”.

Det slår mig när jag lyssnar på denna musik att det 
blixtsnabba, avancerade tempot har stora likheter med 
afrikansk trummusik och jag tar mig modet att fråga 
om några sådana influenser finns. Men nej, det är death 
metal som är inspirationen. Låtarna kommer till genom 
att Victor har ett riff och med det som grund sätter 
kreativiteten igång. Eftersom det på grund av tempo 
och ljudbild är svårt att urskilja texterna frågar jag Joel 
vad låtarna handlar om, varvid han ger det underbara 
svaret att det är upp till lyssnaren att avgöra. Så talar 
en sann konstnär. Sant artisteri är ett samspel mellan 
performer och reciever. 

Jag kan varmt rekommendera våra läsare ett besök på 
kommande gig. De kan fram till dess avnjutas på Spotify 
och Soundcloud samt, för information, på: facebook.
com/throughthenoisesweden.

Through the Noise in action.
Ett hoppfullt framträdande.

Text: Jonas Bredford. Foto: Björn Olsson

Through the Noise
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På Bananfesten på Djingis Khan i Lund håller tältet 
på att lyfta när O-Hund, Sabotage och Tredje Ögat 
som slutnummer drar i gång “Ika i rutan”, O-Hunds 
hyllningslåt till området där han växte upp. Inte 
sedan Peps storhetstid har svensk reggae varit 
hetare. 

Den årliga festivalen 
Öland Roots sålde 
ut biljetterna på 
nolltid. Toots and the 
Maytals från Jamaica 
var huvudakten. Den 
svenska reggaeliten med 
Kapten Röd, General 
Knas, Syster Sol och 
Antonio D i spetsen fick 
också hela ön att gunga 
under helgen 13-16 juli i 
Mörbylånga. 

I somras träffade jag 
Anton (Antonio D) på 

Möllevångstorget i Malmö. “Ja, i Sverige började det 
med Peps. Nu är scenen hur stor som helst” berättar 
Anton som är från Karlshamn, en ort snarare förknippad 
med hårdrock på grund av närliggande årliga festivalen 
Sweden Rock.

“Bob Marley var förstås en 
inspiration för mig, men 
ännu mer Peter Tosh”.
Förutom att uppträda 
drev Anton i somras 
tillsammans med Frida 
Irave och Will Jam 
Reggaeklubben på Babel i 
Malmö. 

“Ibland var det artister, 
ibland gäst-DJs. Vi hade 
nya gäster varje vecka 
på klubben” berättar 
han. Karibiska drinkar 
serverades så klart på 
Reggaeklubben.

Text: Fredrik Danelius
Foto: Petter Ellgård

Mitt hjärta heter en av Antonio D:s största hits. Foto: pressbild
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Kapten Röd med manskap turnerade landet runt i 
somras med HUNDRALAPPEN. Han förklarade inför 
turnén: “Genom åren har jag fått så mycket respons 
av lyssnare från alla möjliga platser i Sverige, med alla 
olika bakgrunder och storlekar på plånboken. Jag vill av 
hela mitt hjärta att alla skall ha råd att komma på mina 
spelningar (även om till och med 100 kronor är mer än 
vissa har).” 

Syster Sol eller Isabel Sandblom som hon också heter 
brukar kallas Sveriges reggaedrottning. Hur började 
det för henne? Hon berättar: “Jag kom in på reggae 
främst genom min mamma som brukade maxa reggae 
i bilen. Sen blev det en total frälsning när jag upptäckte 
band som Gladiators och Abyssinians när jag var 12 år 
nånting.” “Jag har många förebilder och inspireras av 
mycket men om jag ska nämna artister så inspireras jag 
av Queen Ifrica, Spice, Jah9, Stefflon Don, Erykah Badu, 
M.I.A. med flera.”

Till en början hade hon en annan inriktning. “Jag 
utbildade mig först och främst som jazz- och 
soulsångerska men hann ryckas med i reggaesvängen 
innan det blev något av det. Annars är det närmsta 
andra konstuttrycket jag nosat på graffiti, som jag körde 
loss på i en period.”

Hur tog du ditt strålande artistnamn? “En gammal 
vän till mig tyckte att jag skulle skaffa ett artistnamn 
och spånade fram namnet. Syster var en referens 
till Sister vilket var ett vanligt epitet för jamaicanska 
reggaeartister (Sister Nancy, Sister Carol med flera) och 
Sol syftade på att han tyckte att jag sken som solen”

Något som är kontroversiellt med reggae är det flitiga 
bruket av cannabis. På campingen på Öland Roots 
i sommar lär ångorna ha legat tunga. En deltagare 

berättar: “Det var en grymt skön festival. Visst luktade 
hela campingen ganja, men inget bråk, skön stämning 
och bra musik.” 

Flera av artisterna hymlar inte om detta. General 
Knas har till och med gjort en låt (“12/12”) där han 
hyllar drogen. Refrängen går “12 timmar mörker, sen 
12 timmar ljus. Då går ganjan i blom nere i källaren i 
mitt hus”. Det ekar av Peps låt “Hyreskasern” från 1978 
med raderna “Och vi kan inte röka vår holk i fred. För 
Svensson blir nojad och Lundström blir sned.” 
Samtidigt kan det tyckas märkligt och orättvist att 
nästan alla artiklar om reggae (inklusive denna) 
tar upp ganjarökandet. Vem skriver om det flitiga 
droganvändandet på många andra festivaler? Som 
Anton påpekar:

“Lite tröttsamt med att fokus ligger på ganja när 
det kommer till Öland Roots. Kanske den enda stora 
festivalen i Sverige som år efter år är helt befriad från 
misshandel och våldtäkter.”

Vi träffar Syster Sol och hennes två danserskor i logen 
strax innan de ska upp scenen “Ja, vi var på Öland Roots. 
Jag har varit där alla gånger. De kallar mig Husbandet” 
skrattar Isabel.

Blir ni kvar i Skåne? Ska ni göra fler spelningar här? “Nej, 
tyvärr. Vi ska uppträda i Bollnäs i morgon, så det blir 
många mil i bussen”

Det är inte första gången Syster Sol uppträder på 
Landskronakarnevalen. Det märks när hon, bandet och 
dansarna är på scenen och direkt får tät kontakt med 
oss i publiken. Vi gungar till reggaetonerna. Syrran har 
levererat igen.

Syster Sol i logen under Landskronakarnevalen 2017. Foto: Petter Ellgård

Antonio D på scen. Foto: pressbild
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Syster Sol och dansarna Julie och Ada som får lite välbehövlig vila i bakgrunden. Foto: Petter Ellgård

Syster Sol och resten av bandet bjöd på en härlig show under Landskronakarnevalen 2017. Foto: Petter Ellgård
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Skicka in din lösning till oss per mejl (info@oikoscommunity.org) eller vanlig post (OIKOS Community, Box 205, 221 00 Lund) senast den 1 
januari 2018. Bland de rätta svaren drar vi en vinnare som får en burk av OIKOS egenproducerade honung. Facit kommer i nästa nummer.

Kryssa med Syster Sol

Vi ses i nästa nummer!

Foto: pressbild

Korsord av Anna Nilsson




