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FÖRORD

SÅNGEN OM FREDRIK STRAGE 
Frank Zappa tyckte inte om musikjournalistik och sa därför en gång ”att skri-
va om musik är som att dansa till arkitektur”. Jag misstänker att Zappa hade 
en så kallad essentialistisk världsbild, där musik är natur – något som bara 
finns där, en urkraft precis som vind eller sol – medan skrivandet är kultur, 
det vill säga skapat och konstruerat av människan, med allt vad det innebär 
av fejk och dårskap.

Men vad händer när det skrivna är bättre än musiken? Enter Fredrik 
Strage. För att läsa det Fredrik Strage skriver om musik ÄR ofta bättre än att 
höra musiken han skriver om. Musik anses ofta vara mer sublimt och större 
än språket, men Strage klarar att knäcka det paradigmet och med hjälp av 
språket göra musiken till något större än vad den är från början. Han tillför 
en ny dimension genom att närmast kuratera lyssnarupplevelsen: han för-
medlar genom att förklara och kontextualisera. Men han gör mer än det. Det 
är som om han i sina texter skapar sin egen musik genom att sampla musi-
ken han skriver om och lägga egna gitarr- och synthriff och ny sång ovanpå 
den. Strage är rätt och slätt en meta-singer/songwriter. Och hans metasånger 
handlar i stort sett om en sak, nämligen vilken roll musiken spelar i vardagen, 
i den mosaik som skapas av alla våra små liv. 

Men hur är det med Fredrik Strages eget liv? Hur låter den sången? Hans 
biologiska mor var hårdrockare och hans biologiska far var synthare. Deras 
kärlek var omöjlig under det hårda kriget mellan synthare och hårdrockare 
på 80-talet och som spädbarn sattes Fredrik därför på trappan till Pet Sounds 
på Södermalm, där han växte upp helt isolerad i den mörka tvättstugan. Det 
är därför han är så blek och dysfunktionell. Nu bor han på ett hem för multi-
handikappade i Bromma. Han kan varken läsa eller skriva, utan dikterar sina 
texter för vårdarna. Han är också gravt hörselskadad (han har faktiskt aldrig 
hört musik), så när han ska recensera skivor måste vårdarna först beskriva 
musiken för honom med hjälp av teckenspråk, eurytmi och väldigt kraftig, 
ibland våldsam fysisk beröring. 

Och det funkar. Visst funkar det. Ingen som läser den här boken med 
Strages 242 bästa krönikor kommer att tycka något annat. Inom den svenska 
socialdemokratin ses Strages karriär därför som en av folkhemmets största 
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framgångssagor. Och därför är sången om Fredrik Strage en segersång. Om 
den vore musik skulle jag tippa att den skulle låta som en Morrissey-låt. Ty-
värr inte Steven Morrissey, utan Keith Morrissey, en brittisk kompositör som 
skriver låtar till stora idrottsevenemang. Hans musik låter som om Coldplay 
skulle spelas av fascister, och heter sådant som ”Win the medal”, ”Win win 
win” och ”Proud victors”. Sångerna har inga texter, och det är en paradox att 
sången om Fredrik Strage är instrumental. LOL!

Thomas Seltzer 
Basist, Turbonegro 
Trondheim, Norge 
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BRITNEYS PARFYM
”Vanilj- och jasminblandningen är sötslibbig som  

glasyren på en donut. Mer fjortis än flärd.” 

Ingen som sett ”Fucking Åmål” köper en popstjärneparfym. I 
den mest ångestframkallande scenen fyller Agnes år och hen-

nes mamma ordnar kalas. Den enda personen som vill komma är rullstols-
burna Viktoria. Hon ger sin present till Agnes som öppnar den och hittar 
Dateparfymen ”Robyn”. ”Det kanske är lite löjligt med Robyn”, ursäktar sig 
Viktoria. ”Men jag tycker att den luktar jättegott.” ”Jaså, har hon en egen par-
fym?” säger Agnes mamma. ”Det var väl fint”, säger pappan. Agnes får ett ut-
brott, kallar Viktoria ”CP-skadad idiot som lyssnar på Backstreet Boys” och 
skickar hem henne och parfymen.

Scenen riskerar att upprepa sig på åtskilliga födelsedagar den närmsta 
tiden, fast med Britney Spears parfym ”Curious” i huvudrollen. Den massiva 
PR-kampanjen – Elizabeth Arden marknadsför den så hårt att Britneys se-
naste album framstår som en obskyr indieutgåva – lär skapa ett begär efter 
den turkosa flaskan med röda glashjärtan runt korken och gammaldags app-
liceringspuff. Reklamfilmen är också roligare, eller i alla fall knasigare, än det 
mesta Britney presterat. Hon befinner sig på ett hotell, i rummet intill bor en 
man, och när de känner varandras dofter får de hallucinationer. Bilder blixt-
rar förbi av åska, blommor, Barbiedockor, insidan av en filmprojektor, ”stör 
ej”-skylten på dörren till ett hotellrum, nakna ben som slingrar sig runt var-
andra och en rodeokille som kastas av en tjur. Tyvärr påminner doften inte 
det minsta om frustande nötkreatur. Vanilj- och jasminblandningen är söt-
slibbig som glasyren på en donut och för tankarna till Britney Spears tidiga 
karriär. Mer fjortis än flärd, alltså, lite som att snorta Max Martin.

Stjärnor med egna parfymer är förstås inget nytt. På Ebay vimlar det av 
antika flaskor för den som vill dofta som Cher och Liz Taylor. Och hur spän-
nande är inte en sexton år gammal eau de toilette med namnet ”Mystique 
de Michael Jackson”? Kändisparfymerna har ökat explosionsartat de senas-
te åren. Nu kan vi uppleva bland andra Jennifer Lopez, Paris Hilton,  Celine 
Dion, Beyoncé Knowles, Donald Trump och Jessica Simpson med näsan (den 
sistnämnda gör till och med ätbara aromer under namnet ”Dessert”). Nyligen 
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skrev gitarrguden Carlos Santana ett kontrakt med kosmetikföretaget Victo-
ry International för att skapa sina egna beautyprodukter. Sjunkande skivför-
säljning kanske leder till att fler och fler artister hamnar i badrumsskåpet i 
stället för stereon? Hittills finns ju inga fildelningsprogram ens för deodo-
rant.

Innan vi utnämner parfym till den nya rocken måste dock dofterna an-
passas till musiken. Om lukten baseras på artisten borde vi kunna få fram 
storsäljare som Ramones (lim), 50 Cent (krut), Moneybrother (secondhand-
kavaj) och R Kelly (kiss). Robyn lär i alla fall inte behöva kränga Dateparfym 
igen. Hennes nya singel ”Be mine” är så sinnessjukt bra att ingen doft i värl-
den kan göra den rättvisa.

FO T NO T Britney Spears-parfymen ”Curious” luktade sådär men 2013 blev doft temat för en av 
hennes allra bästa låtar: ”Perfume”, en powerballad om svartsjuka där Britney markerar sitt 
revir genom att gnida sig mot sin man, så att hans älskarinna ska fatta vem som äger honom.

DJURISKA METALSÅNGARE
”Ett problem med de djur som tidigare gjort skivor –  

främst delfiner och valar – är att de är hippies.” 

När Ali G träffade en zoolog föreslog han att vi skulle ge alla 
djur ett ultimatum: ”Either do something useful or piss off.” Det 

är lätt att förstå hans irritation, de flesta djur sitter ju bara och stirrar, men nu 
börjar några av dem att slå sig fram i musikbranschen. Nej, jag tänker inte på 
Crazy Frog, mobilsignalsgrodan som toppar Englandslistan. De mest kreati-
va animaliska artisterna är verksamma inom olika sorters extrem metal.

Amerikanska Caninus bildades efter att ha hört många dåliga metalband 
som försökte låta som djur. ”Vi vill ge folk den ÄKTA varan”, säger de i se-
naste numret av Vice. ”Riktiga omänskliga morranden. Inte skrik från nån 
kille som bor i sin morsas källare och är förbannad eftersom han saknar 
bredband.” Caninus har därför två pitbullhundar som vokalister: Budgie och 
Basil. De skäller och ylar medan Caninus tre mänskliga medlemmar spelar 
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grindcore, en väldigt brutal stil. För att få fram de riktigt arga lätena använder 
bandet sig av dörrklockor, som får Budgie och Basil att reagera lika hysteriskt 
som de flesta hundar. Många har anklagat Caninus för djurplågeri. En miss-
riktad kritik med tanke på att de är veganer och uppmuntrar sina fans att ta 
hand om övergivna hundar i stället för att köpa valpar från zooaffären. De 
spelar också i det djurrättsaktivistiska hardcorebandet Most Precious Blood 
från New York. Budgie och Basil räddades från hundfångaren bara några da-
gar innan de skulle avlivas. I musiken uttrycker de, enligt Caninus, frustra-
tion över hur pitbullhundar demoniseras i massmedierna.

Man kan tycka att djurvokalister är en fjantig gimmick, men med tanke 
på vilken betydelse pitbullhundar haft som imageskapare inom exempelvis 
hiphop är det här kanske en naturlig utveckling. Dessutom har djur ägnat sig 
åt musik längre än människan. I en artikel i Illustrerad Vetenskap (#2, 2002) 
skriver Jan Steffensen att musiken uppstod miljontals år före oss. Men då var 
det exempelvis fåglar och valar som framförde den. Steffensen citerar ock-
så forskare som inte tycker att djur är musikaliska, som ornitologen Eugene 
Morton. Enligt honom har fåglarnas sång bara ett kommunikationssyfte, det 
handlar om att ”försvara ett revir och locka till sig en partner”. Ingen större 
skillnad mot de flesta rockband, alltså.

Ett problem med de djur som tidigare gjort skivor – främst delfiner och 
valar – är att de är hippies. Lyckligtvis börjar nu andra nyanser från djurriket 
att hamna i våra mp3-spelare. Ännu råare än Caninus är Hatebeak, ett death-
metalband från Baltimore. De består av Blake, Mark och Waldo – som är en 
papegoja. Hans demoniska, distade kraxande låter snyggt över gitarrerna i 
låtar som ”Bird seeds of vengeance”. Tyvärr kan Waldo inte turnera efter-
som han är känslig för kraftiga ljud. Men han tycker om att lyssna på metal 
på lagom volym. Sedan härmar han det han hör och resultatet är häpnads-
väckande. Carcass och Entombed hör till favoriterna, liksom det mesta som 
producerats av svenske Tomas Skogsberg. På sin hemsida skriver Hatebeak 
att de ”vet vilken sorts metal Waldo gillar eftersom han står på ett ben när 
han är glad”.


