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förord

Solljuset stiger ur havet,
spelar i koppar och glas,
Stockholm i gryningen strålar
som var hon en gyllene vas,
med blommor från Östersjöns länder,
med ängsört från ekarnas sal,
en skönhet på urbergets stränder,
Mälarens ljuva vestal …

”Stockholm i mitt hjärta” är lika mycket en beskrivning av 
Lasse Berghagen själv som det är en kärlekshyllning till 
huvudstaden. Det är Dan Andersson för Mälardalen. Berg-
hagen närmar sig Stockholm på samma sätt som Andersson 
närmar sig Luossa eller de böljande skogarna i Dalarna, ett 
landskap som Lasse för övrigt är väl förankrad i och beskriver 
med uppriktig kärlek och en formuleringskonst som briljerar.

Lasse Berghagen har varit sångare i över ett halvt sekel. Han 
är så synkroniserad med den svenska folksjälen att det kan 
vara svårt att se var Berghagen slutar och Sverige börjar. Av 
den anledningen blir den här berättelsen även en resa genom 
Sverige i tiden.

Om offentligheten är som ett slott av vindlande mörka gång-
ar, fängelsehålor och upplysta balsalar har Berghagen under 
hela tiden rört sig obehindrat i den allra vackraste balsalen. 
Alla vet vem han är. Alla har hört hans sånger. I stort sett alla 
uppskattar honom. 

Det gör mig oändligt nyfiken på vem han är och vem han 
har blivit när ljuset tonas ner och han, liksom alla människor, 
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tvingats ner i de mörka gångerna under festsalen. Vem är han 
när han grubblar över sitt liv och sitt kall? Vem är han när 
vemodet smyger sig på? Vilka vändpunkter har förvandlat 
honom? Hur ser han själv på tillvaron framöver?

Ju mer tid man tillbringar i Lasse Berghagens konstnär-
liga närhet, desto mer upptäcker man hans djupsinne, hans 
kamouflerade svårmod och hans innerliga djup. Jag tror att vi 
är många som känner igen oss i det. Texterna går rakt in i mil-
joner hjärtan, troligen för att Lasse är en av alla dessa tystlåtna 
grubblare. En av många som tidigt varje morgon viker undan 
täcket, dricker starkt kaffe vid fönstret och obemärkt drar med 
handen över köksbordets årsringar. Med blicken drömmande 
fäst vid åkrarna och ängarna och träden borta vid vägen. 

Den där drömska blicken har Berghagen varit en mästare på 
att omvandla i ord. Hans sånger har blivit som nationalsånger 
för människor som annars kanske inte haft förmågan att sätta 
ord på allt det som rasar inuti dem. Så här skriver Lasse i bok-
en Flakmopedisten: ”Jag började själv skriva dikt med hjälp av 
tanken att det är först när jag skriver eller säger något som jag 
vet vad jag innerst inne tycker och tänker.” 

Exakt så är det för mig också. Orden som en nyckel till en 
förunderlig dold värld. Till en känsla som ofta bottnar i ett 
saligt susande vemod. 

Jag är otroligt stolt över att få vara med och berätta om Lasse 
Berghagen, om hans yrkesliv och privatliv, det som ligger till 
grund för texterna och musiken – och sångerna som blivit ljus-
punkter i så många människors liv.

Marcus Birro





Som ung läste jag dikter av Nils Ferlin och Erik Axel Karlfeldt och blev inspirerad att skriva  
egna visor.
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KAPiTel 1

EN POET BLIR TILL 

Jag satt tillsammans med Cornelis Vreeswijk på husbåten 
som var hans hem och vi spelade gitarr och drack vin. Det var 
i slutet av 1960-talet och mitt liv var utspritt i trasiga skärvor 
efter skilsmässan från Barbro, och jag visste ännu inte hur 
jag skulle lyckas foga dem samman igen. Jag hade påbörjat 
men ännu inte avslutat ”Teddybjörnen Fredriksson” och jag 
spelade det som dittills var klart för honom och han gillade 
det han hörde.

Förutom en sak.
”Du låter så sorgsen när du sjunger”, sade Cornelis till mig.
”Ja … jag är rätt sorgsen som du vet.”
Cornelis såg bekymrat på mig. Han drack ur sitt glas och ska-

kade långsamt på huvudet. ”Du måste gå vidare i livet, Lasse”, 
konstaterade han barskt och tog tag i min gitarr.

”Men jag älskar henne fortfarande”, svarade jag, ”och den 
här gitarren är det enda jag har kvar av Barbro …”

Jag trodde han skulle spela något på den men han ställde sig 
upp och svingade min gitarr över bord och ner i Årstaviken.

”Vad fan gör du?” 
”Vidare, Lasse”, svarade Cornelis, ”du måste vidare.”
Jag reste mig mödosamt upp från den lilla stolen och lutade 

mig ut över vattnet. Vi stod där bredvid varandra vid relingen 
och såg min gitarr sjunka till botten. 
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Av bara farten vände jag mig om, tog tag i mitt gitarrfodral 
och kastade ut det också.

”Jag hade allt jag äger i det där fodralet”, sade jag till  Cornelis. 
Konstigt nog kände jag mig lättad och det märktes nog, som 

om detta var vad jag behövde.
”Bra”, sade han, ”vad hade du i det då?”
”Två kondomer och en stämgaffel.”

Jag lärde känna Cornelis Vreeswijk i slutet av 1960-talet.

Dagen efter traskade jag och en ångerfull Cornelis uppför 
backen mot Götgatan. 

”Jag ska köpa dig en ny gitarr, Lasse”, sade Cornelis.
”Tack”, sade jag.
”Inte mer än rätt. Det var jag som kastade i den. Men du 

måste sluta låta så förbannat sorgsen när du sjunger.”

En livsresa kan ta sin början på så många olika sätt. Det kanske 
är så att den egentligen inte startar vid en särskild tidpunkt, 
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utan att den fanns där för mig att ta plats i från början. Just 
som jag trodde att jag hade nått vägs ände, när Barbro brutit 
upp och tagit vår dotter med sig till Norge, stod jag vid en 
myllrande skog av möjligheter, framgångar, genombrott och 
otaliga och underbara möten. Föga anade jag där och då att 
jag skulle hamna på Svensktoppen, få eget skivkontrakt, resa 
på turné i folkparkerna, spela revy, jobba i Tyskland eller leda 
Allsång på Skansen … 

*

Fredagen den 7 maj 1945 fylldes Stockholms gator av jublande 
människor. 

Freden hade kommit till Europa, Tyskland hade kapitulerat. 
Bilderna från Kungsgatan är klassiska. Det är som att se hur 

ett stort mörker lättat från alla dessa människor som på flera 
sätt givetvis klarat sig bättre än de flesta, men som ändå levt 
i skuggan av ett världskrig vars gastkramande, djävulska och 
fruktansvärda omfattning ännu inte blivit känd.

Uppe i fönstren stod människor och strödde konfetti över 
de jublande skarorna. Den festen strålar verkligen emot en 
från alla de svartvita bilder som finns. De bilderna har nästan 
något litterärt över sig, som om de skildrade en slags parallell 
verklighet. Som när man slår upp ögonen och inser att den 
allra vackraste drömmen man drömt trots allt är sann, att den 
är verklig, att den slår emot en som en skarp och varm sol.

Bara några dagar senare, den 13 maj 1945, precis i brytpunk-
ten mellan krig och fred, föddes jag.

Jag föddes på Södersjukhuset i Stockholm som den yngsta i 
en syskonskara av tre. Jag har två äldre systrar, Elisabeth och 
Eva. Jag var enda pojken och jag tror det är rätt som min syster 
Eva sade en gång: ”Han var väldigt snäll som barn, snäll men 
väldigt bortskämd.” 
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Jag och mina systrar Elisabeth (Libban) och Eva.

Min far gjorde ingen hemlighet av att han helst ville ha en 
son denna gång. Så jag hade två plus in på mitt konto, jag var 
pojke och jag var yngst.

Helt säkert var jag bortskämd även om jag själv aldrig upp-
levde mig som bortskämd, vilket sannolikt bara bevisar att 
det är sant.

Jag växte upp i ett kärleksfullt, solidariskt, borgerligt hem. 
Enskede var som en enkel liten småstad på den tiden. Det var 
tryggt och ombonat. Min mor Brita var en ömsint, tillbaka-
dragen, varm och dedikerad människa. Hennes lågmälda med-
mänsklighet ackompanjerades vackert och värdigt av min fars 
mer extroverta sätt att vara. Min mor stannade hemma med oss 
barn och min far arbetade i stort sett hela dygnet. Det var ett van-
ligt hus i en ny stadsdel utanför tullarna. Stockholm växte, men 
varsamt, och det var mest barnfamiljer som vår som bodde där. 
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Det var en värld av kvinnor. Fäderna försvann in i sina bilar 
tidigt på morgonen och mödrarna stannade hemma med de 
minsta barnen. Det känns som en evighet sedan men samtidigt 
som alldeles nyss. 

Min egen far arbetade mycket. Hela hans liv kretsade runt 
”tandläkeriet”. Han drev en egen klinik och efter kontorstid, 
mellan klockan 16.00 och 19.30 (ibland betydligt senare än så) 
forskade han om röntgen av tänder.

Han var i stort sett aldrig hemma medan mor alltid var det. 
Jag älskar att tänka på hennes varsamma och lätta handlag 
med oss barn. Hon var varm, vänlig och generös. Hon tog inte 
mycket plats och hon var inte en vän av stora gester, men hon 
lät oss alltid förstå hur mycket hon älskade oss. 

Den kärleken bar oss alla. Det var ofta en outtalad kärlek 
men den behövde inte ord för att den skulle bli levande för oss.

*

Jag minns så väl den allra första gången jag stod på en scen. 
Året var 1951, jag var sex år och det var min kusin Mats som 
en eftermiddag kom rusande in i vårt hus och undrade om jag 
var där. Jag gick ut från mitt rum och ner i vardagsrummet.

Mats stod nu i vårt vardagsrum i villan i Enskede med hän-
derna i sidan.

”Vi behöver en person till vår skolpjäs! Det är total kris. Vi 
har premiär i morgon.”

Pappa sade: ”Larsan är ju det närmaste skådespelare vi har 
i den här familjen. Han kan säkert vara med.”

”Bra. Lars! Vill du? Kan du?”
”Ja, såklart jag är med”, svarade jag.

Kvällen efter var det premiär i aulan på vår skola. Mina föräld-
rar och min mormor var där, liksom Elisabeth och Eva.

Jag minns sorlet från alla föräldrar och syskon innan ljuset 
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släcktes och allting drog igång. Jag minns också hur publiken 
tystnade, en tystnad som prickades av en hostning, ett skratt, 
ett lågt mummel från någon som viskade något till någon. Det 
är ett ljud som jag blivit väl bekant med genom alla de här åren.

Jag vet inte riktigt vad mina systrar hade förväntat sig. Kan-
ske hade de en bild av att jag skulle komma ut själv på scenen 
och ställa mig mitt i ljuset med en basker och en monolog på 
tjugo minuter om livets förgänglighet. Kanske hade de hoppats 
få se mig komma in och dominera scenen under större delen 
av föreställningen. Kanske hade de hoppats få se sin bror ta 
teatervärlden med storm direkt i sin allra första roll i livet.

Men jag hade inte sagt till dem att jag skulle spela snödriva.
Jag låg i ett hörn med ett vitt lakan över mig. Dessutom 

skulle en hund (som spelades av Erik i grannklassen) komma 
förbi och lyfta på benet mot mig.

Min allra första roll i nöjesindustrin var alltså som snödriva.
Det var ändå inte det som mina systrar var mest förargade 

över när pjäsen var slut. De blev istället arga på att jag inte 
kunde hålla mig från att lyfta på det där lakanet och spana ut 
över publiken.

”En snödriva vinkar inte till sina systrar”, sade Eva till mig 
med allvarlig min.

Hon tog min teaterdebut på ett något större allvar än vad 
jag själv gjorde.

*

Mina föräldrar försökte få in mig på en traditionell bana och 
ville att jag skulle plugga vidare och utbilda mig, att jag skulle 
”bli något” som det hette i de kretsarna på den tiden.

 Jag hade egentligen inga problem med det, jag ville förstås 
också gärna bli något, men det krävde studiedisciplin som 
innebar att jag behövde plugga hårt och noggrant och jag hade 
aldrig den ambitionen.
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Jag ville spela och sjunga, skriva och uppträda.
Det ingick i den milda borgerlighetens rutiner på den tiden 

att man var beläst och av far fick jag flera diktsamlingar av Nils 
Ferlin och min mor var medlem i Erik Axel Karlfeldt-sällskapet 
och gav mig flera böcker av och om honom.

Jag tror inte att mina föräldrar vid något tillfälle faktiskt 
trodde att jag skulle bli poet eller vissångare eller textförfattare. 
Kultur var angeläget men mer som ett smycke att bära, något 
man skulle ha med sig vid sidan genom livet, snarare än något 
man faktiskt skulle ägna sig åt.

Det var en slags omsorg om mig som låg till grund för deras 
skeptiska inställning till mitt tidiga livsval. De ville att jag 
skulle ägna mig åt något som gav en mer stabil grund i livet, 
något säkrare.

Jag tror också att det kan bero på åldersskillnaden mellan oss, 
jag är född 1945, min mor var född 1909 och min far 1908. De 
var båda starkt präglade av tiden då seklet ännu var ungt och 
Sverige var ett fattigt land. I deras värld blev en trygg utbild-
ning den största garantin och bästa försäkringen mot ett liv i 
fattigdom.

För mina föräldrar var hårt arbete den viktigaste vägen bort 
från elände, och att skriva dikter såg man på med viss bävan. 
En poet var i deras ögon en människa som förlikat sig med sitt 
fattiga öde och ägnade sitt liv åt att skriva och skapa – och även 
om båda mina föräldrar älskade poesi och litteratur såg de nog 
helst att deras son ägnade sig åt något annat.

Bilden av poeten som en fattig stackare vid ett skrangligt trä-
bord med en flaska rödvin på – alltid pank, alltid omkullkastad 
av livets alla stormar, var något mina föräldrar allra helst ville 
skydda mig ifrån.

Dikter var för dem något man kunde avnjuta i hemmets tryg-
ga vrå, hellre än att sitta i en dragig liten lägenhet och skriva dem.
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Mina föräldrar var trots det engagerade i det jag gjorde, även 
om det ständigt fanns kvar en liten skugga av oro, särskilt i 
början, innan genombrottet kom.

Under åren bjöd jag dem självklart på mina premiärer och 
de kom alltid och var så där lågmält stolta som människor av 
den gamla stammen kan vara. 

Jag minns vid ett tillfälle, detta var tidigt i min karriär, kan-
ske i slutet av 1960-talet, när pappa och jag åkte tunnelbana 
tillsammans. På platsen framför oss satt en gentleman och läste 
kvällstidningen och jag var på förstasidan som var vänd åt oss. 

Till slut kunde pappa inte hålla sig längre utan lutade sig 
fram och klappade försynt mannen på knäet. ”Ursäkta att jag 
stör så här”, sade han, men det där är min son. ”Och här är min 
son”, fortsatte han och gjorde en svepande gest åt mitt håll.

Jag kommer inte ihåg om mannen i fråga sade något men 
jag minns att jag kände både lite skam och en enorm stolthet. 
Det var vackert att se min far känna sig tvingad att berätta att 
killen på den där förstasidan var hans son och att han satt mitt 
emot honom.

Jag minns känslan av att vara sedd och älskad även som 
yrkesman för det val jag gjort i livet, även om det i min fars 
ögon inte var ett okomplicerat val.

På samma gång, och detta kanske är svårt att förstå för dem 
som ser mitt artisteri som konventionellt och folkligt, var jag 
en rebell i vår familj. Mina systrar var förfärade över att jag 
inte brydde mig om att skaffa en ordinär utbildning, att jag 
konsekvent och tålmodigt valde en annan väg. För det var nog 
snarare så jag såg det: en annan väg.

Samtidigt som det alltid har känts som att artistlivet valde 
mig så ser jag, särskilt nu i arbetet med den här boken, att jag 
hela tiden och relativt tidigt gjort medvetna val och tagit kliv 
i den riktningen. 

Mina systrar kände sig nog mer hemma i den där borgerlig-
heten. Jag avskydde den inte alls, jag är väldigt lyckligt lottad 
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som fick växa upp under trygga och kärleksfulla förhållanden. 
Men jag är en konstnär och konstnärer sågs förvisso på med stor 
respekt, men min känsla var att man nog inte ville att de egna 
barnen skulle hemfalla åt något så osäkert som ett artistliv. 

Så båda mina systrar, men särskilt kanske Eva såg med viss 
bävan på mina livsval och mina kontakter, särskilt i början av 
min karriär innan någon (inklusive jag själv), kunde se att det 
jag gjorde skulle kunna betyda något för någon, eller att det 
skulle gå att leva på det.

Det är förstås inte så att jag promenerat runt i regnet och så 
har en enormt framgångsrik, femtio år lång, artistkarriär trillat 
ner i skallen på mig. Jag har sökt mig dit. Jag har sagt ja till de 
där mötena. Och sagt nej till andra. Men det har, inte heller 
för mig, varit en helt okomplicerad historia, inte ett ständigt 
lyckligt förhållande. Framför allt har jag genom hela mitt liv 
brottats med offentligheten.

Det var som sagt mina föräldrars förtjänst att jag faktiskt börja-
de skriva dikter och ibland kan jag undra om de kanske ångrade 
att de satte alla de där lyriksamlingarna i händerna på mig.

*

Varje sommar stuvade vi in allt vi trodde att vi skulle behöva 
(vi använde kanske hälften av det) i vår bil och så in med oss 
tre ungar, sedan rullade vi mot Svärdsjö i Dalarna.

Jag har alltid haft Svärdsjö som ett slags prisma rakt in i mitt 
liv. Jag är liksom tudelad mellan stad och land. Givetvis är det 
från Dalarna min naturlyriska ådra härstammar. Jag älskade 
verkligen våra somrar i Dalarna.

Det brukade ta några dagar innan vi värkt all storstad ur 
kroppen. Sedan var vi hängivna lantlivet och var alltid ute 
och lekte, hjälpte till på gårdarna med allt möjligt. Det var 
ett tidlöst, okonstlat liv som jag trivdes med. 
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Larsan (mitt smeknamn i familjen) ute på fisketur i Svärdsjö.

Vi smälte in fint med de bofasta barnen, de som bodde i 
Svärdsjö året runt. Vi var som de. Så kändes det verkligen. 
De var våra vänner och de lät oss aldrig känna oss som främ-
mande storstadsbarn. Vi levde inte nära naturen, vi levde i 
naturen. Vi var med och slog hö, tog hand om korna ute i 
hagarna, och det kanske är avståndet som ljuger, men det 
kändes aldrig som ett jobb, utan allt vi gjorde var väldigt 
lustfyllt, som en lek för oss.

När jag tänker tillbaka på min barndom är jag evigt tacksam 
för de där somrarna i Dalarna. Jag minns det vassa, höga gräset, 
doften av nyslaget hö, de stilla, blanka sjöarna, skogen, gården 
och de andra barnens olika gårdar och hus och hur vi kom och 
gick hemma hos varandra och var välkomna överallt. Och den 
varma saften på vaxdukar i solen och på vinden och regnet som 
kom och drog förbi och åskan som mullrade över taket ibland. 
Och lekarna, jag minns att vi klädde ut oss och framförde små 
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shownummer och sketcher ibland. Och kakor på fat, tårtor och 
midsommarstången och dansen runt den och hur stor men 
hela tiden trygg världen kändes för oss barn.

Det är givetvis alltid lätt att romantisera sin barndom och 
det må i sådana fall vara mig förlåtet. Men jag minns verkligen 
alla de där somrarna som fantastiska, värdiga, underbara. 

Under hela mitt liv har jag försökt förena de här båda värl-
darna, storstadens puls med lantlivets lugn och kontemplation. 
Jag har behövt båda och jag uppskattar båda. 

Det fanns en nedärvd medmänsklighet hos människorna 
i Svärdsjö med omnejd. Jag har alltid känt ett stort släktskap 
med folket i de små byarna och i de avlägsna husen vid vägens 
slut, vid skogsbrynen, vid de kristallklara sjöarna. Det har 
känts som hemma och det handlar säkert om både arv och 
miljö. Jag tillät bygden och livet som levdes där att prägla 
mig.

*

Jag gick i sömnen som liten.
Vid ett tillfälle fick jag följa med pappa och hans vän, en 

bilskollärare, ut och fiska utanför Svärdsjö och vi hade slagit 
upp ett tält för att sova över. Det var förstås ett stort äventyr 
för en grabb som jag och framför allt gavs jag vid de tillfällena 
möjlighet att få vara med pappa, komma nära honom.

Han blev så lugn när han var ute i skog och mark, vilket var 
otroligt välgörande också för vår relation. Det var enkelt att 
komma honom nära då.

Vi hade fiskat, gjort upp en brasa och grillat lite över öppen 
eld och så småningom hade vi krupit ner i våra sovsäckar och 
somnat. Tältet var stort nog för fyra eller fem personer och jag 
kan ännu höra prasslet från tältduken av den lätta brisen sent 
på kvällen.
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Pappa och hans vän hade tältsängar som de låg i och jag låg 
mellan dem på mitt liggunderlag och i min sovsäck.

Vi hade såklart ett myggnät vid ingången till tältet och när 
solen gick upp lyste den rakt igenom det där myggnätet och jag 
satte mig spikrakt upp och skrek så att det dånade över halva 
Dalarna: ”Hjälp! Pappa! Det kommer ett tåg rakt emot oss.”

Pappas polare, bilskolläraren Birger, flög upp och sprang 
sedan direkt ut, han var omtöcknad och trodde på varenda 
stavelse. Han sprang i bara kalsongerna, rakt ut i skogen innan 
han långsamt kom till sans och förstod att det var jag som hade 
drömt det hela och att det bara var solen som lyste in på oss 
där i tältet.

Pappa satte sig upp där i tältet, yrvaken med håret på ända. 
Han lutade sig ut genom tältet och skrek till Birger: ”Birger. 
För fan. Kom tillbaka. Det var bara Larsa som drömde. Han 
gör det ibland.”

När jag drömde och gick i sömnen drogs jag alltid mot 
ljuset. Jag menar det rent bokstavligt, men jag älskar också 
ande meningen och det bildliga i den liknelsen. Jag gick upp 
från min säng och sökte mig alltid mot fönster eller mot andra 
ljuskällor.

Hemma i Stockholm bodde vi i en suterrängvilla och mitt 
sovrum låg precis ovanför balkongen som i sin tur låg flera 
meter ovanför marken. Mitt rum låg strax intill mina föräldrars. 

En natt, precis när mamma gjort sig i ordning för att gå 
och lägga sig, passerar hon mitt rum och hör mig skrapa eller 
ordna med något där inne så hon knackar försiktig på men får 
inget svar från mig. Hon står kvar en kort stund och hör att 
jag öppnar fönstret och då rusar hon in till pappa som redan 
lagt sig, antagligen för skräckslagen för att själv rusa in till mig.

”Du måste skynda dig in till Lars. Han står och försöker öppna 
fönstret. Kan du skynda dig in och se vad han håller på med?”

Pappa flög upp ur sängen och hoppade i de träskor han alltid 
bar inomhus. Så kom han sättande in i mitt rum och fick se 
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hur jag stod bakom gardinen och redan hade öppnat haken 
på fönstret och att jag sovande var på väg ut genom fönstret. 
Pappa kunde förstås inte veta om jag var vaken eller om jag sov 
utan frös av skräck på grund av rädslan för att jag skulle hoppa 
eller falla eller bara trilla ut som en idiot genom fönstret.

När jag i min tur hörde honom vaknade jag och jag blev 
livrädd av hans klampande träskor och hans oro. 

”Herregud!” skriker farsan. ”Lars har hoppat. Lars har hop-
pat.”

Själv satt jag, nyvaken, med ryggen mot balkongväggen mitt 
i natten.

*

Skolan var ingenting för mig. Det var som om jag fejkade när 
jag var där. Det kändes inte angeläget. Jag var mer som tjuren 
Ferdinand där jag satt under min korkek med mitt svarta block 
och skrev texter.

Karlfeldts poesi visade mig en helt ny och fantastisk värld där 
det gick att förhålla sig till allting genom skrivandet, genom 
gestaltandet av omvärlden.

När man får orden som ledsagare blir man aldrig mer ensam. 
Att skriva är ett sätt att formulera sig runt det som rusar runt 
i huvud och hjärta. Men det är också ett sätt att få in det som 
händer i den yttre världen, in i sitt hjärta. 

Att sätta ord på verkligheten blir det enda sättet att begripa 
sig på denna verklighet, och därför också det enda sättet att leva 
i den. Jag var en sökare och en grubblare under de sena skolåren. 
Jag sökte mig till diktarna, till språket, till ensamheten där orden 
kunde hinna ifatt och där orden kunde hjälpa mig att få lite 
mening och struktur i en rätt märklig och skrämmande omvärld. 

Jag kom hem med hjälp av Karlfeldts dikter. Jag förstod att 
det fanns en väg, via språket och språkets sällsamma förmåga, att 
beskriva en ibland obegriplig och främmande omvärld. Dikten 
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blev tidigt en nyckel till världen, till världens alla stängda dörrar.
I skolan var jag en drömmare som satt längst bak och försök-

te formulera tankar om allt som rusade runt i mitt huvud. Allt 
det där kom att förlösas när jag fick diktsamlingen av Karlfeldt 
och gitarren av mamma och pappa.

Jag var en god, men lite disträ, kamrat. Jag hade inte många 
nära vänner. Mest för att jag tidigt upptäckte det rofyllda och 
kreativa i att vara ensam. Jag var inte utstött eller mobbad eller 
något sådant utan lärde mig tidigt att tycka mycket om den 
skapande atmosfären i ensamheten.

Samtidigt blev skolan tidigt en slags scen för mig, en mötes-
plats, en social verkstad mer än en ett lärosäte. Det är här man 
kan skönja att jag kunde vara både blyg och modig på samma 
gång. Att stå på en scen och uppträda inför en massa människor 
är inte ett dugg nervöst eftersom ordningen är satt. Att där-
emot träffa människor socialt är en annan sak. Jag kan inte säga 
att jag var särskilt duktig i skolan. Jag var rätt bra i de ämnen 
jag gillade och medelmåttig i de övriga.

Hur som helst stod det tidigt klart för mig att jag ville dik-
ta, skriva och formulera mig, men jag kände aldrig att skolan 
uppmuntrande den sortens tankar. Det dröjde också ett tag 
innan mina föräldrar började förstå att det på allvar var något 
jag verkligen älskade att göra.

*

I de tidiga tonåren fortsatte vi att åka till Svärdsjö på som-
rarna. Nu hade jag anammat en lite annan stil än när jag var 
barn. Jag hade börjat smygröka och tyckte om att vara ute på 
kvällarna, de där ljusa, ljumma sommarnätterna. 

Min kusin Mats burkade besöka logdanser och vi blev 
bjudna på en del fester. Plötsligt var det som om även byg-
den där vi bodde visade upp helt nya sidor, som om världen 
bjöd in till outforskade, spännande rum. De ljusa, ljumma 
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sommarnätterna och flickorna på festerna och på logen. 
Äventyret som öppnade sig som en vacker bok man aldrig 
vill sluta läsa.

Jag har hört och fått berättat för mig att när mina systrar 
skulle ha tjejkalas så ville de andra flickorna att jag skulle vara 
med. Jag tror att de uppskattade mig för att jag var nyfiken, 
lyssnande, pigg och älskade att dansa. Jag vet att mina systrar 
inte såg med blida ögon på att de andra flickorna ville att jag 
skulle vara med. De vakade över tillställningarna och blev som 
hotande åskmoln.

*

Jag kommer så väl ihåg paketet under granen. Det är svårt att 
slå in en gitarr utan att man ganska enkelt kan lista ut vad det 
är för något. Pappa såg min längtande blick redan kvällen före 
julafton. Jag var 16 år och det enda jag verkligen önskade mig 
var en gitarr. Och diktsamlingar. Jag fick både och den julen.

På julaftonsmorgon sade pappa, en aning barskt men ändå 
kärleksfullt: ”Låt Larsa få sin gitarr redan nu. Det blir ju bara 
löjligt att han ska sitta här och vänta när hela världen vet att 
han ska få en gitarr i julklapp.”

Jag slet upp papperet och sedan försvann jag upp på mitt 
rum med den där gitarren. Man skulle kunna säga att jag inte 
kommit ut från det rummet än, trots att detta var julen 1961.

Om man dröjer sig kvar vid det året, ser man att Siw Malm-
kvist, en artist och fantastisk medmänniska som jag skulle 
komma att arbeta mycket med genom livet, vann den svenska 
uttagningen till Eurovisionsschlagerfinalen med en låt hon 
skrivit tillsammans med Gunnar Wiklund, ”April, april”.

Ett faktum, som verkligen ser ut som en plan från en verk-
sam Gud, är att det inte är någon av de artisterna som får fram-
föra låten under finalen, utan det blir istället en kvinna som 
bara några år senare skulle göra entré i mitt liv och fullständigt 
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vända uppochner på allting som jag trott var sant, nämligen 
Barbro Lill-Babs Svensson.

Lill-Babs framförde ”April, april” i finalen av Eurovision 
1961 som det året hölls i Cannes i Frankrike. Hon och Sverige 
kom på sjunde plats.

Fjorton år senare, 1975, skulle jag själv vinna den svenska 
Melodifestivalen med ”Jennie, Jennie”. Och då hade jag hunnit 
med att både gifta mig med och skilja mig från Lill-Babs. Och 
att få barn med henne.

Tänk om någon hade viskat det till mig den där julaftonen 
1961 när jag slet av papperet till gitarren!

För övrigt, 1961 gjorde The Beatles sin första spelning på 
The Cavern Club i Liverpool. Två unika händelser som på 
något sätt bildar referens till året då jag fick min första gitarr.

*

När jag träffade Barbro gick jag fortfarande i skolan och så fort 
jag kunde sprang jag hem och satte mig på rummet och spelade 
gitarr. De sista åren i skolan tog musiken och skrivandet allt mer 
tid och var så oändligt mycket mer lustfyllt än att plugga. Jag 
kan ärligt säga att jag nog inte ens väntade tills skolan var slut 
innan jag gick hem och skrev dikter, sånger och spelade gitarr.

Samtidigt var mina föräldrar fortsatt angelägna om att jag 
skulle ta mina studier på allvar. Jag hade ännu inte för mig själv 
formulerat drömmen om att bli musiker, sångare eller poet. 


