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0. Inledning 
 

Bortsprungna katter ropar 

så bortsprungna katter ropar tillbaks 

musiken rullar 

dom har glömt allt dom saknar på dan 

Och du, du är mitt uppe i livet 

men nere på gatan 

Håkan Hellström, Mitt Gullbergs Kajs Paradis 

 

Det här är en uppsats om Håkan Hellström (f. 1974), vad hans musik handlar om, och vad som gör den 

betydelsefull. Håkan Hellströms musik, och att den är så omtyckt och hyllad, ställer frågor och ger svar 

om det liv vi lever. Han angriper det moderna livets problematik på ett sätt som annars inte går att hitta 

vare sig i mainstreamkultur, subkultur eller finkultur, ett sätt som går rakt på kärnan och som berört 

många djupt.  

Hans texter tycks komma från en låg position, de är sorgsna, livsbejakande eller desperata, 

och då och då antagonistiska. Hellström är en underförstått subversiv figur genom att han ställer sig på 

förlorarnas och de alternativas sida. Samtidigt är hans texter varken intellektuella, dekonstruerande, 

aggressiva eller politiska som kunde förväntas av mer typiskt radikal kultur. Som han själv uttryckt 

det: ”Du kan aldrig kräva några politiska statements av mig. Jag kan inget alls om sådant” (Karlsson 2001: 

110). Detta behöver inte vara en brist, men en ovanlighet, och som ovanlighet kan det också vara en 

styrka.  

Hellströms låtar är väldigt intressanta i vår tid och tidsanda. Texterna ger en, delvis ny, 

delvis klassisk bild och känsla av modernitet. Hellströms teman har rötter som går långt tillbaka i 

kulturhistorien, i viss mån är han romantiker, och kanske var han ”bara inte gjord för dessa dar”, som han 

sjunger i en av sina låtar (Jag var bara inte gjord för dessa dar. Hellström 2000). Samtidigt plockar han från 

olika källor och blandar stilar på ett sätt som är typiskt postmodernt. Hans framtoning som artist 

kompletterar bilden av hans särskilda sätt att bemöta både tidlösa och moderna aspekter av livet. Håkan 

Hellström förmedlar som artist och låtskrivare viktiga tankar om en annan sorts hållning och identitet vi 

kan inta i vår tid. 
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Frågeställningar 

När han var som mest uppmärksammad efter sin debutskiva frågade sig i DN Malena Rydell ”Men gud, 

vad säger det om oss egentligen, att han säljer och hyllas så? Och vår längtan efter VAD? (…) Det måste 

ju vara något både idémässigt, musikaliskt och ikoniskt som bara gapat som ett hål före hans ankomst” 

(Rydell 2000: 60). Håkan Hellström intar utan tvivel en unik ställning i Sveriges kulturliv, och jag, liksom 

Rydell, undrar över vad som gör hans musik betydelsfull för oss.  

Denna undran leder mig mer specifikt in på diskussioner om modern identitet, och jag 

hittar upplysande beröringspunkter, likheter och skillnader när jag ställer Hellström mot Den unge Werthers 

lidanden och Faust, av Goethe (Goethe 1783, 1833). Jag frågar mig vilka teman som är viktiga i Hellströms 

musik, fördjupar mig i dessa, och undersöker och diskuterar samtidigt på vilket sätt de förhåller sig till 

modernitet och postmodernitet. Jag redogör för viktiga likheter och skillnader som finns mellan 

identiteten i Hellströms texter och Den unge Werthers lidanden och Faust genom att se på deras olika 

gestaltning av tvivel, rörelse och kärlek, med mera. Jag ställer frågan om hur den hållning Hellström 

förmedlar skiljer sig från hållningen hos en ”övermänniska” (ett begrepp som förekommer i Faust och 

som tagits upp bland annat av Nietzsche). Slutligen försöker jag hitta relevanta jämförelser i samtiden, och 

frågar mig vad som utmärker Hellström i förhållande till dem. Följande frågeställningar kommer jag att 

utforska i min text: 

- Vilka teman tar Hellström upp i sin musik? 

- Hur beskriver Hellströms texter den moderna och/eller postmoderna erfarenheten? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan Hellströms texter och Den unge Werthers lidanden? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan Hellströms texter och Faust? 

- Hur skiljer sig hållningen som förmedlas i Hellströms musik från hållningen hos 

en ”övermänniska”? 

- Med bakgrund i föregående frågor, på vilka sätt kan man påstå att Hellström liknar och/eller 

skiljer sig från andra artister i samtiden? 
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Metod och disposition 

Det jag behandlar är framförallt Håkan Hellströms låttexter, även om jag också gör bruk av artiklar och 

intevjuer, samt annat litterärt och teoretiskt material för jämförelser och analys. Jag gör korta reflektioner 

över ett stort antal av Hellströms texter, och mer ingående beskrivningar av vissa, såsom Magiskt, men 

tragiskt, Ramlar och Vi två, 17 år (från Känn ingen sorg för mig Göteborg, Hellström 2000), En 

midsommarnattsdröm (från Ett kolikbarns bekännelser, Hellström 2005a) och Jag vet inte vem jag är men jag vet jag 

är din (från För sent för Edelweiss, Hellström 2008). Urvalet är gjort för att belysa den modernitetstematik 

som jag diskuterar. Jag vill påpeka att mitt syfte när jag tittar på dessa låtar inte är att beskriva personen Håkan 

Hellström, när jag skriver om honom handlar det alltid om låtskrivaren Hellström eller låtarnas 

berättarröst Hellström.  

Förutom texterna är det mycket i själva musiken och sången som är intressant och unikt, 

men jag kommer inte ägna mig åt någon mer ingående beskrivning av detta. Musiken och Hellstöms 

sångstil har dock på ett självklart sätt haft stort inflytande på hur jag och andra tolkar texterna.   

I första delen, Magiskt, men tragiskt, dyker jag ner i hans texters centrala teman. Som 

bakgrund använder jag framförallt Marshall Bermans beskrivning av människans utmaningar i den 

moderna tiden, där ”allt som är fast förflyktigas”. Jag fokuserar inte på hur texterna utvecklats över 

tiden eller tar hänsyn till varje skiva för sig. All Hellströms musik har ändå mycket gemensamt, inte 

minst genom hans karaktäristiska sång, och det tycks mig som att de flesta som uppskattar hans 

musik uppskattar alla skivorna. Mitt tillvägagångssätt blir prövande, med stora och små hopp i tid och 

mellan låtar och teman i ett försök att fånga några av de mest utmärkande kännetecknen för Håkan 

Hellströms texter. Jag tittar bland annat på flyktens, förlorarens och kärlekens särskilda betydelser. 

Dessa teman fördjupar jag mig också i under de följande kapitlen  

I kapitlet Goetheborg undersöker jag främst släktskapet som tycks finnas mellan Håkan 

Hellström och Johann Wolfgang von Goethe. Jag börjar med Den unge Werthers lidanden, den berömda 

berättelsen om en kompromisslös romantiker, som har mycket gemensamt med Hellströms texter. Sedan 

rör jag mig vidare till Faust, där jag återigen tar hjälp av Berman, som beskrivit Faust som den moderna 

tragedins urtyp. Ur Faust tar jag tag i tanken om övermänniskan vilket leder vidare till Nietzsches filosofi. 

Jag ställer övermänniskan mot förloraren, och funderar på möjligheten för en ”undermänniska”: ett 
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övermänniskans uppochnedvända tvillingsyskon, som liksom sin tvilling intar rollen som modernitetens 

subjekt, men på ett annat sätt.  

Den tredje delen handlar om samtiden. Jag går kort igenom vad Fredric Jameson tar upp 

som karaktäristiskt för postmodernismen, och utifrån detta diskuterar jag på vilka sätt det postmoderna 

märks hos Hellstöm. I detta kapitel tittar jag också mer på vad som skrivits om Hellström och vad han 

säger i intervjuer, för att hitta ett svar på om hans position gentemot samtida kultur i övrigt ska ses som ett 

brott, en naturlig konsekvens, ett undantag, inget av dessa eller en blandning av alltihop.  

Slutligen, i sista delen reflekterar jag över de teman jag tagit upp. Jag försöker här med 

hjälp av det jag tagit upp i övriga kapitel beskriva betydelsen av Håkan Hellströms musik för alla oss 

bortsprungna katter. 

 

Områdesöversikt 

Mycket intressant har skrivits om Håkan Hellström, han har gett många och generösa intervjuer och fått 

många uppseendeväckande recensioner. En mängd artiklar är samlade i antologin ”Håkan Hellström: 

texter om ett popfenomen”. Dessa texter visar verkligen upp ett slags fenomen, och de är i sig del av det. 

Boken ger en överblick över Hellströms mottagande i media. 

 En mer biografisk bakgrund till Håkan Hellströms musik finns i boken ”Ps. Lycka till 

ikväll”. Den innehåller en del av Håkan Hellströms egna anteckningar och fotografier med mera. 

I det akademiska fältet finns det i nuläget mycket få texter om Håkan Hellström. Joakim 

Sveland har gjort en intressant undersökning av Hellströms texter och deras förhållande till maskulinitet i 

uppsatsen ”Allt jag har är en dröm jag inte klarar”, genom att bland annat ställa Håkan Hellström mot Ken 

Ring (Sveland 2009). Min undersökning har flera beröringspunkter med denna text, liksom Sveland 

inriktar jag mig i huvudsak endast på Hellströms verk, inte hans person, och även jag ger mig in i en 

diskussion om identitet i Hellströms texter. Sveland angriper frågan från genusteoretiskt perspektiv, och 

reser i viss mån även frågor om klass. Hans text är lika mycket inriktad på Ken Ring som Håkan 

Hellström. Jag kommer istället i första hand använda mig av modernitet och postmodernitet som ingång 

till texterna, samt ägna mig mer exklusivt åt Håkan Hellström. Eftersom området i hög grad är outforskat 
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har jag velat ta upp en relativt bred uppsättning frågeställningar, samt tangera andra frågor som vidare 

forskning kan ta vara på, utan att kompromissa med specificitet och teoretisk stringens. 

 Modernitet, postmodernitet, och Johann Wolfgang von Goethes och Friedrich Nietszsches 

verk finns det en uppsjö litteratur som behandlar. Jag har valt ut några ingångar till fältet, framförallt från 

marxistisk och sociologisk tradition. Framförallt har jag använt Marshall Bermans bok Allt som är fast 

förflyktigats, som behandlar den moderna erfarenheten och innehåller läsningar av diverse moderna verk, 

bland annat Faust (Berman 1988). Jag har kompletterat detta med sociologiska reflektioner över staden av 

Georg Simmel i ”Storstäderna och det andliga livet”, med Georg Lukács förklaring av marxistiska begrepp 

och tolkning av Den unge Werthers lidanden, och med Fredric Jamesons teori om det postmoderna 

i ”Postmodernismen, eller senkapitalismens kulturella logik” (Simmel 1902, Lukács 1923, 1936, Jameson 

1984). För min korta del om Nietzsche har jag främst utgått från ”poststrukturalistiska” tolkningar, Michel 

Foucaults ”Nietzsche, genealogin, historien” och Sarah Kofmans Nietzsche and Metaphor, som framhäver 

Nietzsches filosofiska subversivitet (Foucault 1971, Kofman 1983). Mitt syfte är inte att på ett direkt sätt 

utveckla begreppet modernitet, utan att beskriva Håkan Hellströms särart av modernitet. 
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1. Magiskt, men tragiskt 
 

Alla mina låtar handlar om allting. Inte någon speciell liten grej eller någon person, utan allt på en 

gång. I varje låt. Storslaget liksom. 

    -Håkan Hellström 

Håkan Hellström har sedan solodebuten 2000 varit en viktig och omtalad musiker i Sverige. Förut har 

han även spelat i Broder Daniel, ett band som också haft stor betydelse för svenskt kulturliv. Liksom 

Broder Daniel gör Håkan Hellström musik som står ut bland annan svensk pop/rock. Med sina enkla, 

uppriktiga och starka texter, sin vingliga sångröst och driviga låtar har Hellström något slagkraftigt, 

eget och oväntat, som från starten fångat både en stor publik och kritikerna. På drygt tio år har skaran 

hängivna fans bara växt. Hellström har visat sig vara öppen för sammanhang vissa inte förutsåg, 

såsom Allsång på Skansen och samarbetet med Sven-Bertil Taube. Han är samtidigt både folkkär med 

bred publik, och en indie- och alternativ idol. Musikaliskt har han också utforskat olika slags låtar och 

ämnen. Med sina texter och sitt särskilda sätt att framföra dem har han byggt upp en egen värld, med 

en särskild logik, egna karaktärer och känslor. Vad innebär det då att kliva in i Håkan Hellströms 

värld?  

  

Det moderna livets brist på logik och magi  

Såhär börjar låten Magiskt, men tragiskt, från debutskivan Känn ingen sorg för mig Göteborg: 

 

Alla drömmer om fåglar även du även jag  

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 

Varför är vi inte fler? 

och det är bara du som ler 

Det måste vara nåt fel med er 

För att inget är logiskt 

För att inget är magiskt 
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Och det är så tragiskt 

så jag springer tillbaks till dig 

(Hellström 2000) 

 

Det är en tät text. Den börjar helt tvärt med ett påstående från ingenstans, som följs av drastiska kast 

mellan olika ämnen och sammanhang. Känslan är surrealistisk, samtidigt som det också finns en glimt 

av en historia som känns enkel och verklighetsförankrad.  

Det första han säger är att ”alla drömmer om fåglar”, och låten fortsätter sedan 

drömlikt. I drömmar sker saker plötsligt men ofrånkomligt, som en följd av en dunkel logik: ”plötsligt 

hamnar man väl under en spårvagn / för Vasastan är som Chinatown”. Den drömska och drastiska 

känslan i låten gör att den i sig är lite som en dröm om fåglar. Fåglar står i det här fallet inte bara för 

frihet utan kanske ännu mer för det magiska, meningsfulla och drömlikt logiska. 

Den korta refrängen säger mycket med sina få ord. Känslan av att inget är logiskt och 

att inget är magiskt sammanfattar bra en hopplöshet som Håkan Hellström och många moderna 

människor bär med sig och fruktar att uppslukas av. Låten kan samtidigt, som en ”dröm om fåglar”, 

lindra just den hopplösheten.   

 Om man relaterar till Marshall Bermans beskrivning av modernitet märker man att de 

två första raderna, med drömmen om fåglarna och döden under spårvagnen, gestaltar en central 

modern erfarenhet: 

Att vara modern är att befinna sig i en miljö som utlovar äventyr, makt, glädje, växt, förvandling 

av oss själva och världen – och samtidigt hotar att förstöra allt vi har, allt vi känner till, allt som vi 

är. (Berman 2001: 13) 

Berman grundar sin beskrivning av moderniteten på en marxistisk analys av det borgergliga samhället, ett 

samhälle där ”allt som är fast förflyktigas”. Moderniseringen är ett löfte, inte bara om möjligheten för 

borgaren att samla en rikedom, utan om vida samhällelig och individuell utveckling. Även om 

moderniteten hänger samman med borgarklassens tillväxt och ökade inflytande samt kungens och kyrkans 

tillbakagång är den inte bara kapitalismens grund utan också till exempel socialismens. Vad det moderna i 

alla dessa former innebär är raserandet av gamla värden, och medvetenheten om att alla nya värden är 

flyktiga. 
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 Hellströms bild av avsaknad av logik och magi är egentligen en pricksäker beskrivning av 

modernitet. Just denna avsaknad skulle faktiskt kunna ses som en grund för modernismen och 

postmodernismen. Jag frågar mig: Är inte modernismen en samling kulturyttringar som bearbetar 

erfarenheten av att inget är logiskt? Kanske: För det första, angreppen mot språket, renodlingen av språket, 

bevarandet av språket, är alla modernistiska sätt att antingen återupprätta logiken eller hantera det ologiska, 

eller både och. För det andra, utforskandet och komplicerandet av bland annat bildkonsten och teatern 

hänger samman med en skepticism mot förmedlandets logik och sanning. Och det kanske tydligaste 

exemplet: varje ”ism” kan betraktas som ett försök att efter att (den verkliga eller inbillade) logiken gått 

förlorad, återupprätta en skola, en lära, en logik. Postmodernismen i sin tur är kanske delvis ett försök att 

förlika sig med känslan av att världen inte längre besitter någon magi? Något som av många postmoderna 

tänkare betraktas som ett faktum snarare än en känsla. 

 

Staden och det blasérade 

Jag vill kort ta upp Georg Simmels redogörelse för livet i storstaden kontra landsbygden: ”Storstäderna 

och det andliga livet” (Simmel 1902). Den ger en annan koncis beskrivning av den moderna erfarenheten, 

som ändå hänger samman med Bermans (Berman nämner att han tagit intryck av Simmel, Berman 2001: 

vii). Storstaden hör till det moderna, liksom det moderna också hör till storstaden (framförallt storstaden, 

men också staden överhuvudtaget). Vidare är storstaden penningekonomins hemvist och centrum. I 

Simmels text beskrivs hur rationaliteten, det kritiska sinnet, och beroendet av nya intryck samt attityden att 

ingenting är häpnadsväckande hör till livet i storstaden. Det intensifierade livet i staden gör den blasérade 

attityden till storstadsmänniskans karaktäristiska drag (Simmel 1902: 199). Stadens inverkan på 

personligheten är intellektuellaliserande, men urholkande, ”den rent förståndsmässiga människan är 

likgiltig inför allt som är individuellt i egentlig mening” (Simmel 1902: 197). Förlusten av personlighet ger 

samtidigt upphov till desperata försök till individualisering, ”det gör att detta, det mest personliga, för att 

kunna rädda sig måste anstränga sig till det yttersta vad beträffar egenart och originalitet” (Simmel 1902: 

207).  

I litteraturen från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal finns många beskrivningar av resan från 

stad till landsbygd. Upplevelsen av att för första gången konfronteras med staden, såsom den beskrivs i 
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denna litteratur, stämmer med Simmels redogörelse. Som i Rousseaus Den nya Heloise, där ett av stadens 

utmärkande drag är att ”allt är absurt men inget är chockerande eftersom alla är vana vid allt”.  

Hellströms Magiskt, men tragiskt beskriver också något liknande. Han verkar se det 

modernas absurditet lika tydligt som den förmoderna person som flyttar till staden och konfronteras med 

den för första gången. Bristen på äkta hänförelse, som Simmel menar är en del av stadslivet, är ett tema 

som ofta dyker upp hos Hellström, det uttrycks kraftfullt bland annat i de ovanstånde raderna: ”Varför är 

vi inte fler? / och det är bara du som ler / Det måste vara nåt fel med er”. 

 

Flykten och hastigheten 

Kanske är det inte så konstigt då att Hellströms texter inte sällan handlar om en flykt från staden. Särskilt 

på första skivan Känn ingen sorg för mig Göteborg, där första spåret, titelspåret, börjar med det redan 

klassiska: ”Ge mig arsenik / för stan är fylld av tanter och tragik” (Hellström 2000). I Uppsnärjd i det Blå 

heter det ”Vi måste härifrån / Den här stan drar ned oss till botten av ån” och i Jag var bara inte gjord för 

dessa dar det snarlika ”Vi måste gå härifrån / innan vi ligger på kyrkogårn” (Hellström 2000).  

Det vore fel att säga att det rör sig om en typisk civilisationskritik och längtan efter naturen 

och det förmoderna. I flykten finns också en särksild frihet och hastighet, det är inte nödvändigtvis så att 

vi flyr från det ena till det andra, kanske flyr vi bara vidare. Ramlar är nog låten där detta är som tydligast, 

här berättar Hellström om ett utsvävande nattliv där han ”ramlar” fram.  

Jag ramlade in på ett diskotek 

och sen ramlade jag ut så vitt jag vet 

och jag ramlade omkull och tog mig upp och sen 

ramlade jag omkull igen 

Och jag 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 

Det är en lång väg ner 

Och du skulle aldrig ramla ner 

(Hellström 2000) 
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Fallet, flykten, är på samma gång destruktiv, ofrånkomlig och extatisk. Och den är utan riktning, det som 

är utmärkande för att ramla är att det inte finns något mål.  

Eller, kanske har flykten ändå ett slags mål: det ”någonstans”, som finns i Känn ingen sorg för 

mig Göteborg: ”Ta mig till kärlek / Ta mig till dans / Ge mig nåt som tar mig någonstans / För jag vill veta 

om kärlek finns!” (Hellström 2000). Kärlekens betydelse i Hellströms texter är central, och nya kärlekslåtar 

dyker upp i varje album. Vad gäller just flykten är kärleken närmast det som släcker behovet att fly, ”Jag 

går inte isär när jag går med dig” (Gårdakvarnar och Skit. Hellström 2005a). Kärleken är således i viss mån 

ett mål, men den innebär inte för den skull att stanna.   

 I Håkan Hellströms berättelser är flykten och fallet ständigt närvarande, liksom också 

kärleken. Historierna är i allmänhet gripande och dramatiska och ofta handlar de om honom själv. 

Gränserna mellan fiktion och verklighet är flytande, vilket de också bör tillåtas vara. Som Daniel Levin 

skriver: ”huruvida han [Håkan Hellström] var mobbaren eller driftkuckun, om ens något av det hänt, 

saknar betydelse. Precis som krocken mellan att i flera intervjuer slå fast att man endast en gång har haft 

ett vanligt jobb, på en flyttfirma, och att inleda albumet För sent för Edelweiss med att berätta att ’94 hade jag 

ett fast jobb på Pååls bagerier’ inte är en krock” (Levin 2008).  

Ett av praktexemplen på Hellströms historieberättande finns i låten En Midsommarnattsdröm, 

som börjar på följande vis: 

Johnny var Evas hjärtas låga 

Han var solen när det dagas 

Han var parken när det våras 

Och vi satt på gräset  

som växte i takt med himlen 

Bengen drog förbi sen 

bengen trålar än 

Johnny du och jag borde starta upp ett band 

låta det explodera i skyn 

Det är svårt att inte gråta när jag tänker på oss två nu 

För du var solskenet 

Och jag var ensam 

(Hellström 2005a) 
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I den här som i många andra texter är känslorna väldigt tätt packade. På en vers får Hellström in kärlek 

som är som solen, vänskap som tycks uppfylla hela världen, stora drömmar, droger, sorgsen längtan, och 

mer ändå. Håkan Hellströms musik har inte sällan ett väldigt tryck, som han själv säger: ”min bakgrund 

som trummis hörs på alla skivorna, jag vill att det ska svänga hela tiden. Som ett jävla bultande hjärta” 

(Cederskog 2008). Beskrivningen stämmer verkligen in på En Midsommarnattsdröm, och dras man väl med 

av musiken och känslorna så förmedlas också historien tydligt, även om vi egentligen bara får höra små 

glimtar av den. Hellström berättar impressionistiskt, och han är en skicklig berättare utan att egentligen 

berätta särkilt mycket.  

En Midsommarnattsdröm är en låt som rör sig snabbt på alla vis, i andra versen åker 

Hellström i baksätet med amfetamin och till tonerna av ”locomotion” och ”revolution”. Det är inte bara 

låten som har driv, karaktärerna är också i rörelse, på jakt efter sina drömmar och på flykt från livets 

besvikelser. Att de samtidigt faller, ramlar, förlorar, är ofrånkomligt, farten och ruset innebär att vara i fara 

på ett eller annat sätt. I sista versen ligger fallet och döden, men också (den förlorade) kärleken, i 

förgrunden: 

När jag höll på att drunkna 

tänkte jag på dig 

du sa att du ville dö 

du grät bakom dörren 

Och jag låg under sängen 

jag hörde dig: 

Eva jag behöver dig 

mer än vad jag vill ha dig 

Och jag vill ha dig för gamla tiders skull 

du betyder inte allt 

men det blåste aldrig kallt 

Du var solskenet 

Jag var ensam 

I Långa vägar är det inte han själv utan två vänner som åker bil och tar droger, den här gången lsd 

(Hellström 2008). Den låten inleds med att Håkan Hellström minns löftet motorvägen förde med sig ”om 

att allt var möjligt någonstans längs med”. Det är samma ”det modernas löfte” om äventyr och utveckling 

som Berman pratar om. Hellström kopplar i det här fallet nästan uttryckligen till det moderna då 
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motorvägen är något arketypiskt modernt. I Tro och Tvivel berätter Hellström hur han förlorade sitt jobb 

när han började med tequila och Daniel ”Hurricane” Gilbert (gitarristen i bandet, som Hellström också 

berättar om i sin låt Hurricane Gilbert, gränsen mellan fiktion och verklighet är även i dessa fall flytande) 

påminner honom om att ”parkbänken är aldrig långt borta” (Hellström 2008). Jag har varit i alla städer är en 

låt med mycket berättande, om att han letat efter någon (”dig”) (Hellström 2005a). I det här fallet handlar 

det inte om flykt utan snarare om ett sökande. Sökandet intar dock samma plats som flykten annars gör, 

som en ständigt närvarande rörelse. 

Alla dessa texter utspelas mot en bakgrund av att ”allt som är fast förflyktigas”. Historierna 

är inte budskap, men sammanlagt ger de oss Håkan Hellströms version av vad livet handlar om. Det är 

onekligen en beskrivning av en modern värld, men den handlar varken om häftiga trender, maskiner och 

cybernetik, absolutistiska utopier, eller hot om kulturens och/eller människans undergång. Nej, det är en 

värld av rörelse och känslor.  

 

Förlorarna 

Håkan Hellström berättar i sina låtar om många livsöden, och liksom historierna framhäver vissa aspekter 

av vårt liv idag framhäver människorna som befolkar Hellströms låttexter (inklusive han själv) vissa 

aspekter av att vara människa. Vi tar en titt på hans låt Vi Två, 17 År: 

Skyll dig själv 

Inget händer här 

Men det gör ingenting 

när dina händer är här 

Och 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 

17 år 
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Dom säger bla-bla-bla-bla 

du fattar ingenting 

Och du svarar tja-tja-tja-tja 

ni får mig vart ni vill 

(…)  

(Hellström 2000) 

 

De är förlorare, det som ”dom” säger är obegripligt, och det är ”dom” som världen tycks anpassad för. 

Ändå, ”det gör ingenting”, de har varandra. Men inte bara det, det här är en kärlekslåt, och förlorarna som 

är huvudpersonerna är mer romantiska än de välanpassade. Romantiken är anledningen till att de förlorar 

men samtidigt också till att det inte gör någonting. Hellström har själv förklarat det på ett bra sätt, följande 

är från en intervju från 2001: ”Jag kanske inte är en förlorare rent karriärmässigt. Men sånt ändrar inte ens 

syn på sig själv (…) Å andra sidan vill jag inte vara någon annan än den personen som min låt ’Vi Två, 17 

År’ handlar om. För jag vill i alla fall inte vara som dom. Det låter kanske barnsligt och trotsigt och 

motsägelsefullt… Och det är det också!” (Ericsson 2001: 90).   

Det här är den låt där man bäst förstår vilket slags ”vi och dom” som finns i Hellströms 

texter, uttalat eller underförstått. Hans förhållande till mainstream respektive det alternativa, till de 

välanpassade och förlorarna, är säreget, och mer komplicerat än det ibland har beskrivits. Det 

ställningstagande han gjorde genom att ”citera” The Smiths i låten Atombomb, ”Kom kom, atombomb / 

om vi nån gång / nånsin blir som dom” (Hellström 2000), har lett vissa att placera honom i ett 

visst ”alternativt” fält, men det är ett undantag i hans texter. Människorna i Hellströms textvärld lever i en 

värld av kärlek, dekadens, rus och sorg, de är allihop förlorare på det sättet. Förloraren, i den här 

bemärkelsen, är en aspekt som finns i alla människor.  

Håkan Hellströms förlorare är inte alternativa i någon vanlig bemärkelse, inte en marginal 

eller en subkultur, för ingen kan uteslutas från att vara förlorare. Detta hänger också samman med hur 

Håkan Hellström presenterar sig och att han inte ser något problem att samarbeta med de delar av 

etablissemanget han gillar. I början tycktes visserligen hans texter framförallt referera till indie, som The 

Smiths, men de blev snabbt mer blandade. Det har funnits referenser till William Shakespeare och Mark 

Twain (i Precis som Romeo. Hellström 2005b), och han drar sig heller inte för att blanda in högmodernism 

som Marcel Proust (i Klubbland. Hellström 2005b), även om han ofta håller han sig till sina svenska idoler: 
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Evert Taube som han också ofta pratar om i intervjuer, Nationalteatern, Stig Claesson, Beppe Volgers 

med flera. Genomgående framhäver han det trasiga och samtidigt vackra, det magiska och tragiska, i olika 

sorters texter, människor och situationer. En annan sorts marginal. 

Sång i en buss på villovägar är en storslagen och samtidigt medvetet oslipad hyllning på drygt 

sex minuter till huvudpersonerna i Hellströms värld, till allt som är ”magiskt”. Den är en av flera av 

Hellströms låtar med en slags repetitiv struktur, i det här fallet att i stort sätt varje passage börjar ”Åhå 

för…”.  Det är en form han får till väldigt bra, så att varje passage får ett drag av refräng och låten blir mer 

enhetlig vilket gör att den känsla och betydelse som förmedlas förstärks och förtydligas. För vad utropar 

han sitt ”Åhå”, då? Bland annat: ”för elden som bränner ut mig”, ”för dina fötter in the gutter” och ”ditt 

hjärta i din älskades händer”, ”för den sista sorgliga drinken”, ”för feta sambadansöser, ”för charlatanerna, 

för de enbenta, för idioterna och för nollorna” (Hellström 2008). Men hjärtat ligger i refrängen: 

Åhå för att satsa det sista på travets tröttaste krake 

Åhå för att satsa det sista på mirakel 

(Hellström 2008) 

Att vilja satsa det sista på travets tröttaste krake är som ett koncentrat av det som utmärker människorna i 

Håkan Hellströms textvärld. Det är en metafor vars betydelse är svår att sätta ord på. I en recension av en 

Hellström-konsert skriven långt innan den här låten hämtar jag en ledtråd, för Johan Lindqvist använder 

faktiskt en liknande metafor när han beskriver sin upplevelse:  

 

Igenkänningen är total och vi skrålar att vi är förlorare. Men när alla armar är i luften och Håkan 

sträcker upp sitt mickstativ som en trofé, som om han just skalperat Jante och tagit sin revansch 

en gång för alla, vet vi att det går att vinna trots alla värdelösa odds vi matas med dag efter dag. (Lindqvist 

2001: 115, min kursivering).  

 

Formuleringen att vi matas med oddsen dag efter dag för också tankarna till Vi Två, 17 Års ”bla-bla-bla-

bla”. Den enda segern som är möjlig för ”förlorare”, med andra ord den enda segern som är viktig för 

Håkan Hellström, är en seger trots omöjliga odds. Eller, det verkar vara omöjliga odds, för att oddsen 

bestäms av de rationella. Egentligen är det bevisligen inte så omöjligt, det är bara på helt egna villkor. 
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Tvivlet och kärleken 

Parkbänken är aldrig långt borta, det enda man kan ta för givet är att inget är säkert. Daniel Levin vill se 

Hellströms texter som formuleringen av en generationserfarenhet, erfarenheten hos de som var unga på 

90-talet och blev medvetna om att krisen ständigt lurade runt hörnet (Levin 2008). Det ligger säkert 

sanning i detta, samtidigt går det också att som Berman läsa in tvivlet på stabila grunder i de flesta 

moderna kulturyttringar, ja enligt Berman skulle väl till och med just ett sådant tvivel vara ett kriterium för 

att något ska kallas en modern kulturyttring. Hellströms sätt att tvivla och hans sätt att hantera tvivlet är 

nog både unikt och typisk modernt, jag ska försöka förklara varför. 

Det finns ett par väldigt starka rader i Lyckan för hundar som oss, där tvivlet och 

overklighetskänslans tyngd känns tydligt: ”Jag kan se mitt namn i tidningsbokstäver men jag kan inte tro 

att jag fortfarande lever / en hund som mig” (Hellström 2002). Att det är tidningsbokstäver som står för 

det overkliga är talande. Medan mycket annat som kallas ungt och nytt förmedlar tvivel på kärlekens 

äkthet, är känslan för Hellström det verkligaste i en värld av medialt, kommersiellt, akademiskt, kulturellt 

och politiskt ”bla-bla-bla-bla”. I Jag vet inte vem jag är men jag vet att jag är din är romantiken det mest äkta 

som finns, och den triumferar över allt annat:  

Alla trodde att jag skulle förlora mig 

med vilken runaway som helst 

Jag var slut när du hittade mig 

i gbg-regn 

Dom kunde säga vad som helst till mig 

Dom kunde dra åt helvete 

Men ett enda ont ord om dig 

har alltid fått mig upp i ringen 

(…) 

Och när du ser på mig 

är det knappt jag minns 

ett enda öknamn de kallade mig 

Jag vet inte vem jag är 

Jag vet att jag är din 

Och att dina ord i natten 
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är det enda som når in 

Jag vet inte vem jag är 

Men jag vet att jag är din 

Tänkte sjunga en låt för dig igen och när jag blir för full för att sjunga 

kan vi promenera hem 

i gbg-regn 

(Hellström 2008)  

Låten handlar om kärlek, den sorts kärlek som är oberoende av och står över logik och kunskap. 

Kärlekens och stundens flyktighet är eviga, på så sätt går det att finna tillförsikt även om allt kommer att 

förflyktigas.  

Hellströms text visar att det som är mest oförenligt med denna lycka, kärlek och tillförsikt 

är individualismen. Att förstå sin plats och tro på sin mening betyder inte att försöka förstå genom att 

analysera och beskriva sig själv och sin omgivning. Tidningsbokstäver, berömmelsen och 

självförverkligandet, är ingenting mot den visshet som finns i stundens ingivelse och i kärleken.  

Budskapet har likheter med Martin Bubers (1878-1965) filosofi, som framhäver relationen 

framför allmän kunskap, ”Inför relationens omedelbarhet blir allt medelbart oviktigt”, och skriver att ”Allt 

verkligt liv är möte” (Buber 1920: 18). I Jag vet inte vem jag är men jag vet att jag är din blir allt etablerat oviktigt 

i kärlekens sekund, samtidigt etableras allt på nytt, kontinuerligt.  

Förkastandet av rationalitet och allmän kunskap är intressant också för att Håkan 

Hellström som man på detta sätt står för traditionellt kvinnliga drag, för ett, inte direkt passivt, 

men ”relaterande”, förhållningssätt. Hellströms förmedling och omförhandlande av maskulinitet för 

Joakim Sveland en intressant diskussion om i sin uppsats ”Allt jag har är en dröm jag inte klarar” (Sveland 

2009), jag ska dock inte fördjupa mig i det här.   

Musiken kan också i sig själv vara som kärleken, på ett liknande sätt kan den göra en lycklig 

och låta en vara i stunden. När musiken rullar har vi glömt allt vi saknar på dan, som de bortsprungna 

katter Håkan Hellström sjunger om i Mitt Gullbergs Kajs paradis (Hellström 2002). Hellströms texter får ofta 

tvivlet, kärleken, det magiska och tragiska, flyktigheten och evigheten att alla komma samman på ett 

självklart sätt. Som i inledningen till Gårdakvarnar och Skit: 
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Livet förändras, var jag än går 

och det kommer kanske inte alltid vara vi två 

Bara så länge det finns stjärnor över oss och 

bara så länge våra hjärtan klarar av att slå. 

(Hellström 2005a) 

 

Känslan som Hellström förmedlar svarar mot den längtan som det moderna innebär, präglas av frånvaron 

av fasta punkter och tillförlitliga värden, och står emot det blasérade och alltför rationaliserade. 
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2. Goetheborg 

 

Ofta säger jag till mig själv: Ditt öde är ensamt i sitt slag; prisa alla andra lyckliga: så har ännu 

ingen lidit. Sedan läser jag om forntidens skalder, och då är det som om jag skådade in i mitt eget 

hjärta. Jag har utstått så mycket! Ack, har då redan före mig människor varit så olyckliga? 

-Johann Wolfgang von Goethe, Den unge Werthers lidanden 

Werther och Håkan, två kompromisslösa romantiker 

Den unge Werthers lidanden av Goethe (skriven 1774) är legendarisk. Historien om Werther, berättad i 

brevform, som är olyckligt förälskad i Lotte, och till slut tar sitt liv, fick sådant genomslag att den ofta sägs 

ha inspirerat till en epidemi av självmord bland unga män i Europa. Oavsett hur mycket sanning som 

ligger i detta ger det en indikation på bokens betydelse. Goethes Werther är en passionerad ung person, 

han är intellektuell, romantisk och radikal. Det han står för liknar på vissa sätt vad Hellström sjunger om i 

sina låtar.  

Den unge Werthers lidanden står med en fot i upplysningen och den andra i romantiken. Ett 

nytt slags samhälle var på väg att växa fram då boken skrevs, ett samhälle som var friare än det gamla och 

som myndigförklararade människan inför Gud och naturen, men samtidigt ett samhälle som satte upp nya 

lagar för människan. Georg Lukács vill läsa Den unge Werthers lidanden som en beskrivning av den borgerliga 

humanismens djupa motsättningar: ”Medelpunkten i Werther utgör den borgerligt-revolutionära 

humanismens problematik, individens möjligheter till fri och allsidig utveckling av sin personlighet” 

(Lukács 1936: 256). Werther accepterar inte samhällets regler, eftersom de inte bara förhindrar människans 

låga drifter, utan även de ädla, ”utan undantag har vi att göra med lidelser som i och för sig inte innehåller 

några låga, asociala eller antisociala drag, och med lagar, som inte i och för sig kan förkastas som 

meningslösa eller utvecklingshämmande” (Lukács 1936: 259). 

Werther ställer sig i synnerhet skeptisk till den nya ”förnuftiga” människan. Ett bra 

exempel finns i följande passage, där han framhäver att människor trots all lärdom aldrig blir andligt och 

intellektuellt myndiga utan alltid förblir som barn. 

 

Att barn icke vet, varför de vill en sak, därom är alla höglärda skolmästare och pedagoger överens; men att 

även de fullvuxna tumlar om på jordklotet liksom barn, att de, lika litet som dessa vet varifrån de kommer 
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och vart de går, att de lika litet har några ofelbara grundsatser varefter de handlar, att de likaså väl låter 

regera sig genom nam-nam, leksaker och ris, det vill ingen gärna tro, och jag tycker dock, att det är ganska 

påtagligt. (Goethe 1783: 22) 

 

Den här antagonismen mot det vuxna och så kallade rationella står mellan raderna i många av Hellströms 

texter, som Ramlar, som framhäver människans förlösande dårskap, och Vi Två 17 År, där vuxenvärlden 

pratar nonsens. Inte heller Hellström drar en skarp linje mellan det vuxna och det barnsliga. Hans texter 

blev framförallt i början förknippade med tonårsångest, en koppling som Hellström själv alltid tyckt var 

felaktig och i en kommentar svarar han på ett intressant och pricksäkert vis: ”de tror att jag är tonåring 

men det är fel – jag är bara fem år” (Hellqvist 2002: 163)   

Det irrationella har, för den som vet att uppskatta det, också sitt värde. Som Hellström kan 

Werther med glädje anamma dårskapet, ruset och passionen: 

 

”Ack, ni förnuftiga!” sade jag leende. ”Passion! Druckenhet! Vansinne! Ni står så lugna, så utan 

deltagande, ni sedliga människor, bannar drickaren, fasar för den ursinnige, går förbi, som prästen, och 

tackar Gud som farisén, för det Han icke gjort er som dessa. Jag har mer än en gång varit drucken, mina 

passioner går alltid näst intill vansinne, och jag ångrar ingetdera; ty jag har på mitt sätt lärt begripa, varav 

det kommer, att alla utomordentliga människor, som åstadkommit något stort, något som synts omöjligt, 

har i alla tider blivit utpekade för druckna och vansinniga. (Goethe 1783: 62) 

  

Inställningen till naturen och världen förmedlar också i båda fallen att dårskapet är viktigare, större, än 

förnuftet. Världen är en magisk och svindlande plats snarare än något som människan nyttjar och 

kontrollerar. Livets förgänglighet samt flyktens och drömmens dragningskraft framhävs. I Gråsparven när 

hon sjunger vill Hellström gömma sig under fågelns vinge och vara hög (Hellström 2002), Werther å sin sida 

önskar att ”på tranans vingar (…) få fara till det omättliga havets strand, att ur den Oändliges skummande 

bägare få dricka [denna] svällande livslust” (Goethe 1783: 68). Samma insikt om naturen som Hellström 

melankoliskt framför i Flyg lilla fjäril flyg, ”En dag kommer du krossas så flyg nu” (Hellström 2008), gör 

också Werther, naturen har ”ingenting bildat, vilket ej ska förstöra sin medvarelse, sig själv” (Goethe 1783: 

69). Och båda berättare minns hur de drömde om den vida världen, i Hellströms Långa Vägar går en 

motorväg utanför fönstret och ”varje bil förde med sig löften om att allt var möjligt, någonstans längs 

med” (Hellström 2008), medan Werther när han berättar hur han återser sin hembygd skriver: ”Jag 
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påminde mig ännu så livligt, hur jag där mången gång stod och såg utefter vattnet, med vilka underbara 

aningar jag följde det med ögonen, hur underliga jag föreställde mig de trakter, dit det flöt” (Goethe 1783: 

95).  

Kritiken av det rationaliserade är något Hellström i stort sätt låter vara osagt, medan 

Goethe genom Werther uttrycker det skarpt argumenterande och antagonistiskt. Den här olikheten i ton 

kommer dels av att brevet är en svalare mer analytisk form än låttexten, dels av att Werther, och Goethe, 

tillhör tidens intellektuella klass, medan Håkan Hellström är rock ’n roll, och på många sätt spelar rollen 

som underdog eller ”förlorare”. Framförallt har budskapet olika innebörd nu och för över 300 år sedan. 

Werther blev med sina starka övertygelser och sitt martyrskap en figur som stod för en slags andlighet 

efter kyrkan. Kärleken blir för Werther ett högre syfte.  

Håkan Hellström har ärvt Werthers romantiska längtan, men den är fläckad av tvivel. 

Låten För sent för Edelweiss till exempel handlar om att hoppet om den rena, obefläckade kärleken gått 

förlorat: Det är ”för sent för kärlek, ren som snö” (Hellström 2008). Klubbland är också intressant att 

studera, en vers börjar ”Det har blivit svårt att älska, när all kärlek lett till besvikelse”, men två sekunder 

senare utropar Hellström ”Compadres! Ni trodde man kunde svika kärlek, (Ååh Ååh Yeah) men det kan 

man inte!” (Hellström 2005b). Kärleken ackompanjeras hos Hellström av flyktigheten och rörelsen, en 

känsla som också framhävs av att det är musik. Kärleken är djupt meningsfull, men inte lika tydligt ett mål 

som den är för Werther. I den storslagna kärlekslåten Precis som Romeo kommer lika plötsligt som kraftfullt 

ett parti av ”vill att du älskar mig… men jag vill att du lämnar mig med!” (Hellström 2005b). 

Werthers värld är fortfarande mer pålitlig och begriplig i någon mening. Den är inte som 

Hellströms, vår egen, genomsyrad av ett fundamentalt tvivel på att det finns logik eller magi. Utvecklingen 

som kommer att skapa denna modernitet är satt i rörelse och Werther (Goethe) anar det. För att inte falla i 

meningslöshet ger han sig hän åt kärleken, till den grad att han kommer att förlita sig på den. Hellström 

letar också efter mening i kärleken, men han har också lärt sig att spela dårens roll mer konsekvent än 

Werther. ”Har man gjort något som motsvarar ens känslor, då är det bra”, även om man inte vet vad som 

kommer av det måste man ”ändå bestämma sig för att inte bry sig, att istället bara rusa in. Den hållningen är 

ju ett slags identitet i sig – att inte tänka” (Bergman 2000: 28-29, min kursivering). Att ”inte tänka”, har sina 

uppenbara faror, men det hindrar en också från att som Werther fastna i sin uppfattning av vad man vill 
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får ut av livet. Håkan Hellström är mer levnadskonstnär än martyr. Hans låtar gör oss och honom till 

modernitetens huvudpersoner, med rörelsen i musik och texter till vår hjälp. Lite som Goethes andra stora 

hjälte, Faust: En modern människa, välsignad av rörelse, dömd till rastlöshet. 

 

Faust, Mefistofeles, utvecklingen, och Gretchen 

Goethes Faust, en tragedi i två delar, som han arbetade med från 1770 till 1831, är lång, mångsidig och 

djuplodande, och här tänker jag bara göra korta nedslag i den. Som utgångspunkt gör jag bruk av Marshall 

Bermans beskrivning och tolkning. Berman pekar ut en ”trängtan till utveckling” som tragedins stora 

drivkraft och ser det som en historia om modernisering. Faust tar mer aktiv del i moderniseringen än 

Werther, och visar en annan väg som den moderna hjältens utveckling kan ta. Han blir en ny sorts 

människa, en människa som driver på utvecklingen, genom att ingå ett infernaliskt avtal med Mefistofeles 

(djävulen).  

Man kan fundera över varför Håkan Hellström i ett parti av Magiskt, Men Tragiskt kallar 

på ”kärlek från fel sort, och sympatier från fel håll” (Hellström 2000). Om vi relaterar det till Faust och 

hans förbund med Mefistofeles hittar vi en ingång till frågan. Liksom Hellström är Faust besviken på livet, 

som inte uppfyllt de stora drömmar, den stora längtan, som det fött hos honom. Faust är, som Berman ser 

det, ”en intellektuell icke-konformist, en marginell och tvivelaktig figur”, en beskrivning som också skulle 

stämma in på många figurer i Hellströms låtar (Berman 2001: 35). Som Goethe skrivit redan i Den unge 

Werthers lidanden kan det vara så att det är just dessa tvivelaktiga figurer, eller rentav dårarna, som kunnat 

åstadkomma ”något stort, något som synts omöjligt”.  

Utvecklingen tycks kräva ett mått av nonkonformism, att man frångår det man fått lära sig 

är ”gott” och ”rätt”. Liksom återupprättandet av magi kräver kärlek från fel håll i Hellströms låt kräver 

Fausts vilja djävulens kraft: 

 

Han kan inte fortsätta leva som ett avskuret intellekt, djärv och lysande i ett tomrum; han kan inte 

fortsätta leva i den värld som han har lämnat. Han måste delta i samhället på ett sätt som ger hans 

dristiga ande rum att sväva och växa. Men det kommer att krävas ”underjordiska krafter” för att 

bringa samman dessa motpoler, få en sådan syntes att fungera. (Berman 2001: 43) 
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Det är förvisso väldigt olika situationer Faust och Hellström befinner sig i, och olika 

epoker. Berman pratar om en ”faustisk klyfta”, en situation där samhället gett upphov till drastiska och 

moderna idéer men samtidigt i verkligheten förblivit gammalt och stelt, detta tillstånd exemplifieras bland 

annat av 1700-talet i väst, 1800-talet i Ryssland och 1900-talet i tredje världen. Håkan Hellström befinner 

sig inte i en faustisk klyfta men drivs också av en längtan, en stark drivkraft och övertygelser som gör att 

han identifierar sig med de marginella och tvivelaktiga.  

 Hellströms sätt att längta och att gå upp i musiken innehåller liksom Fausts vilja många 

skuggsidor. Som jag nämnt tidigare finns det för Hellström till skillnad från för Werther ingen ren 

frälsning i romantiken. Hellströms besvikelse i Magiskt men Tragiskt kommer inte att avhjälpas av en ideal 

kärlek, istället kallar han på kärlek från fel sort. Han vet att liksom Faust före honom har hans längtan 

skrämmande och destruktiva sidor. När Faust deklarerar sina önskningar i samtal med Mefistofeles 

inkluderar han sitt eget jags upplösning: 

 

Mot höjderna och djupen vill jag hasta, 

Må hela världens ve och väl belasta, 

Mitt jag, till mänsklighetens jag förstorat,  

och må mitt jag till sist med världen gå förlorat.  

(Goethe 1833: 70) 

 

Fausts vilja är måttlös. Den är också förbunden med en rastlöshet, hans ödesmättade löfte till Mefistofeles 

innebär att han ger upp sin själ den gång han vill stanna upp, när han ”bedja[r] till stunden: ’Dröj, du är så 

skön!’” (Goethe 1833: 68). Den moderna människans vitalitet är beroende av denna fart, som Faust 

säger: ”Rastlöst liv är liv för en man”. Hellströms texter utmärks också av flykt, sökande, längtan, och i 

allmänhet rörelse. Även hans långsammare låtar har en utpräglat sökande karaktär. Går Vidare, till exempel, 

är en långsam och finstämd låt, där han samtidigt uttryckligen värdesätter rastösheten: 

 

Behåll din rastlöshet 

och stanna inte 

Såna som oss är aldrig framme 

Ta min hand och kom så går vi vidare 

(Hellström 2005b) 
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I Hellströms snabbare låtar spelar låtens fart sin egen roll. Fart, både i text och musik, ger 

kraft åt rörelsen och längtan, den är romantiskt och erotiskt laddad. Mefistofeles trollar fram rikedomar åt 

Faust, men kanske är det som Berman föreslår, att farten ändå är hans viktigaste gåva:  

 

Det är [här] uppenbart att kapitalismen är en av grundkrafterna i Fausts utveckling (…) Men det 

finns inget inbyggt borgerligt i de erfarenheter som han [Mefistofeles] vill att Faust ska köpa (…) 

Den för Mefistofeles värdefullaste varan är farten.” (Berman 2001: 46). 

  

Hellströms taxichaufför i Ramlar är sålunda något utav en Mefistofeles (jämför s. 9). Bilen är också ett 

utmärkt och klassiskt exempel på den moderna världens ”underjordiska krafter”, den är verkligen en källa 

till både lust och fara.  

Extasen, ”sturm und drang”-känslan och hastigheten i Ramlar skildrar ett bekant tema av 

erotik och förstörelse. Det finns hel tradition av uttryck för en sådan faustisk känsla, och mitt emellan 

Faust och Hellström ligger bland annat beat-författare såsom Jack Kerouac, marginella, tvivelaktiga 

och ”på drift”. Den återkommande metaforen att ramla gör dock låten typisk Hellströmsk, och den 

känslan av fumlighet och ovisshet ligger långt ifrån Faust.  

Utom i de korta raderna ”för många ramlande flickor ramlar förbi, för många 

rammelsängar att ramla i” (från Ramlar. Hellström 2000) handlar Håkan Hellströms texter sällan om 

kortvariga sexuella förbindelser, rastlösheten till trots. Inte heller Faust blir med sina pengar, farten och 

sitt nya ungdomliga utseende särskilt promiskuös. Hans nya livsstil och hans nya diaboliska bundsförvant 

visar sig däremot göra så att han öppnar sig för förälskelsen. Han förälskar sig i Margareta, ’Gretchen’, en 

enkel, dygdig flicka på landsbygden.  För Faust blir hennes kärlek och ädla naivitet mer verklig och 

värdefull än det myller av upplevelser hans enorma frihet erbjuder honom.  

När hon faller för Faust blir det dock hennes dom. Hon tillåts inte den frihet Faust har, när 

hon förlorar sin oskuld och blir gravid utan att vara gift blir hon hatad och en skam för familjen. Tragedin 

eskalerar och Gretchens mor, bror och barn mister alla livet. I slutändan varken vill eller kan hon fly 

samhällets dom och blir till sist avrättad, vilket blir avslutningen på tragedins första del.  

Gretchen hamnar i en spricka mellan den gamla världen och friheten att bestämma och att 

älska fritt. Hon tror fortfarande på den gamla tidens värderingar, hon tror fortfarande på Gud, och skulle 
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inte vara villig att bli fri (och fördömd) såsom Faust, även om hon hade kunnat.  Hon hyser avsky för 

Mefistofeles, och är skeptisk till Fausts fromhet och gudsfruktan. Men den gamla världen lever inte upp 

till hennes ideal, den är stängd och trångsynt. Även om hon känner skuld är hon egentligen inte övertygad 

om att hon handlat felaktigt genom sin förbindelse till Faust.  

 

Jag korsade mig, stolt och stor 

-nu är jag själv i syndens klor. 

Men gode Gud, jag drevs ju blott 

av något kärt och ljuvt och gott! 

(Goethe 1833: 145) 

 

Hennes bror, som i dödens minut bara har fördömelser och glåpord att ge sin syster, avslöjar mitt i 

utskällningen att även han inser att det är samhället snarare än Guds vilja som dömer henne: ”Om inför 

Gud din synd blir glömd, på jorden är du dock fördömd!” (Goethe 1833: 153). ”Troskyldig tillit, det var 

hennes brott!”, säger Faust när han inser att hon fängslats (Goethe 1833: 181).  

Gretchen är för ädel för både den gamla och den moderna världen, som Werther fast ännu 

mer. Hon är en förlorare genom att vara romantiker (på så sätt liknar hon karaktärerna i Vi Två, 17 år). 

Hon är ett dramatiskt exempel på hur godhet blandat med längtan efter förnyelse är en förlorares 

utgångspunkt. I Hellströms texter finns onekligen förutom rastlösheten också den ädla, oförfalskade och 

ocyniska kärleken och tilliten, för att inte säga tron, starkt närvarande. Han uttrycker inte sällan en 

uppskattning av gamla och enkla uttryck och miljöer, såsom i den passage som ger låten Gårdakvarnar och 

Skit sitt namn: 

 

Jag vet ett berg, dit jag brukade gå 

Det är så vackert där, nästan som en tavla å 

nästan som en tavla över rätt å fel 

För man ser gårdakvarnar 

men man ser skiten med 

(Hellström 2005a) 

 

Eller med låten Mitt Gullbergs kajs paradis, där platsen ger kraft åt vilsna eller på något sätt udda existenser, 

bland annat därför att den är, som Hellström vid ett tillfälle beskrev det, ”en viktig men bortglömd bit av 
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stadens historia”, för att ”något har tillåtits leva kvar här som inte finns på så många andra ställen, en 

remsa av ett annat försvunnet liv…” (Haglund 2004, 250). Lika mycket som Hellströms texter innehåller 

faustisk energi innehåller de gretchensk längtan, och en nostalgi över den enkla tron.  

 

En motpart till Nietzsches övermänniska 

När Faust söker bryta sin isolering åkallar han inte genast Mefistofeles. Först lyckas han frambringa 

jordanden. Det är då anden ger honom epitetet ”övermänniska” (übermensch), med betydelsen att Faust, 

eftersom han inbillar sig vara mer än människa, inte kan följa jordandens kraft. På vilka sätt Faust är eller 

tror sig vara övermänniska och vad det innebär går det att resonera mycket kring. Ett exempel på hans 

inställning som jag tycker kan betraktas som centralt är i partiet när han läser Bibeln, kort innan 

Mefistofeles ger sig till känna: 

 

Så står det: ”I begynnelsen var ordet”. 

Här får jag redan stanna och begrunda. 

Har ordet sådan vikt? Nej, den som tror det 

far vilse, och jag tolkar annorlunda 

(…) ”I begynnelsen var handling.” 

(Goethe 1833: 52) 

 

För det första att så drastiskt omtolka Bibeln, för det andra på det sätt han gör det. Hans omskrivning gör 

moral och sanning mindre absoluta och mer rörliga. Att handlingens kraft hamnar först innebär också ett 

framhävande av självständighet och makt. Detta är vad som kännetecknar en ”övermänniska”: 

Handlingen före Ordet kan sägas vara övermänniskans programförklaring. 

 Tanken om övermänniskan har ingenstans sådan tyngd som hos Nietzsche. Nietzsches 

verk är omfattande, och tolkningarna oräkneliga, i det här sammanhanget får det räcka med att skissera det 

sätt på vilket han gjorde upp med äldre tiders filosofi. Nietzsche sätter liksom Faust handlingen före ordet, 

ännu tydligare och mer konsekvent än föregångaren. Nietzsche skriver att subjektet är en illusion skapad 

av språket, för det finns inget ”jag” före handlingen. Och han beskriver hur filosofins abstrakta begrepp, 

liksom begreppen Gud, sanning och moral, är falska. 
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Nietzsche uppmanar oss således att alltid misstänkliggöra allt som hålls för högre eller 

eviga sanningar och värden. Sanning, moral och alla andra värden och uppfattningar är skapade av 

metaforisk aktivitet, motstridiga krafter, makt och historiska skeenden. Värdena kan också när som helst 

omskapas eller skifta betydelse, och inte ens dessa brott och växlingar följer någon högre och evig ordning. 

Övermänniskan blir genom detta viktig, hon representerar en ny sorts människa, en som förlikar sig Guds, 

moralens och metafysikens död, en som sätter sig över både tvivlet och villfarelsen, genom att också sätta 

sig över sanningen.  

Det nietzscheanska förhållningssättet innebär inte för den skull att vara våldsam eller 

självisk, i synnerhet innebär det inte att vara ignorant. Men det innebär att liksom Faust omfamna den 

moderna tidens myndigförklarande av människan, att stå i bräschen för utvecklingen och ständigt, rastlöst, 

röra sig framåt. Det innebär frihet, en fruktansvärd frihet som kräver en övermänniska.  

Håkan Hellström å sin sida har nyligen i en intervju sagt: ”Frihet gör mig olycklig.” Ändå 

handlar hans musik mycket om flykt och rastlöshet, han är själv väl medveten om detta och 

fortsätter: ”Det kanske är svårt att tro när man hör låtarna som handlar mycket om frihet och att fly. Men 

jag kan inte förklara detta. Jag vet inte vilken av dessa två sidor som är jag” (Strömberg 2009). Denna till 

synes dubbla karaktär hos Håkan Hellström är en slags uppochnedvändning av Nietzsche. Flykten och 

förkastandet av en viss frihet är inte motstridiga hos Hellström, de kompletterar varandra. Båda är 

närvarande i Hellströms gestaltning av människan, i ”förloraren”. 

Hellströms berättande är präglat av ett tvivel på eviga värden och fasta hållpunkter. Liksom 

hos Nietzsche finns det ett sökande efter problematisering, eller åtminstonde en vägran att utan vidare 

acceptera en gängse beskrivning av världen. Denna vägran är en viktig bakgrund till det behov av flykt 

som vi hör i Hellströms texter. Den kritik och dekonstruktion som Nietzsche står för är dock i Hellströms 

värld inte så mycket av en möjlighet som den är ett givet faktum. Följande, som Foucault skriver om 

Nietzsches genealogiska metod –   

 

Varhelst en själ gör anspråk på enhetlighet, varhelst ett jag konstruerar sig en identitet eller en 

tillhörighet, går genealogin på jakt efter begynnelsen – efter otaliga begynnelser (…) En 

härkomstanalys gör det möjligt att upplösa jaget och låta tusen nu glömda skeenden spela på syntesens 

tomma plats. (Foucault 1971: 106) 
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– är för Håkan Hellström en process som med eller utan genealogi ständigt finns i bakgrunden. I Precis som 

Romeo, mitt emellan ”kan du älska mig, som trottoaren älskar förloraren?” och ”kan du älska mig, som 

tjackpundarn älskar sin barndom”, finns en bild av jagets upplösning som liknar Foucaults; ”kunde du 

älska mig, om jag föll i tusen bitar?” (Hellström 2005b). Hellström tycks alltid känna på sig att identiteten 

inte är tillförlitlig. Men ifrågasättandet av enhetliga identiteter och eviga värden är inte en metod för 

filosofi eller kunskap. Misstron mot samhället leder till en rastlös och sökande existens, och den både gör 

en till förlorare, och kommer av att vara en. Den här förloraraspekten finns inte hos Faust eller Nietzsche. 

Om Hellström hade varit en övermänniska skulle måhända samma inställning istället göra honom till en 

vinnare. Är det då svaghet som gör att misstron inför det etablerade inte för Hellström kan betyda friheten 

att ställa sig över gott och ont, sant och falskt, utan istället betyder en känsla av okunnighet och utsatthet?  

Svaret är, enligt mig, nej. Det som gör Håkan Hellströms position intressant är att han 

aktivt omfamnar just okunnigheten och utsattheten i det moderna tvivlandet, mer än makten och 

möjligheterna. I denna förlorarposition får nämligen romantiken och sentimentaliteten förnyad kraft. Här 

finns återigen likheter mellan Hellström, Werther och Gretchen. Hos Hellström blir okunskapen också till 

en visshet: människan är återigen oförnuftig och omyndig, samtidigt som hon fortfarande är modern och 

rörlig. Hon är vad man kan kalla en undermänniska, en förlorare som är en vinnare, en människa som 

lägger sig under och åstadkommer under. En skeptiker som blir dåre istället för filosof eller psykopat, 

därför att hon inte ger upp hoppet om kärlek. Undermänniskans triumf hör vi bland annat i Jag vet inte vem 

jag är men jag vet jag är din, och i Kom igen Lena!: 

 

Jag vet att allt är falskt och bedrägeri 

men det struntar jag i 

för vi dansar och du har så mjuka läppar! 

(Hellström 2002) 

     

Den moderna sorts problematiserande och ifrågasättande som Nietzsche representerar är viktigt för 

undermänniskan, men hon vill inte göra sig till herre över det. Genom att förlika sig med tvivlandets 

utsatthet gör undermänniskan tvivlet till en bas för sin existensiella tillförsikt och sin sentimentala styrka. 

Genom att förlora har hon möjligheten att verkligen vinna, genom att ”satsa det sista på mirakel”. 
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3. Samtiden och Håkan. 

 

Är man ärlig så kan man nå ut till alla. Och jag vill inte bara nå ett litet sällskap som tycker att det 

är häftigt. Jag avskyr allt vad kredibilitet heter. Jag gör mitt bästa för att komma ifrån det. 

    -Håkan Hellström 

 

Håkan Hellström har inte reducerats till produkt, han är inte hänvisad till en nisch. Till skillnad 

från till exempel Kent – som med mediernas hjälp målat in sig i ett hörn där de är tvungna att stå 

och posera hela tiden för att bli accepterade – kan Hellström göra lite som han vill. Han kan vara 

glad, ledsen och till och med dansa samba i TV4.  

    -Po Tidholm 

 

Med den euforiska popådran i botten har han lyckats bjuda upp även de mest skitnödiga 

indietalibanerna att stuffa till gamla svenska visor, hysteriska sambaövningar, kontemplativ 

akustisk folk, och nu – skäggboogie. Håkan Hellström är en trojansk häst. 

    -Henrik Arvidsson 

 

Håkan Hellströms musik och låttexter har något ovanligt för samtida kulturproduktion. Hans egenhet i 

samtida kulturliv framgår och förstärks också av hur han beter sig som offentlig person och hur han 

bemöts i media. I artiklar om och intervjuer med Hellström märks det bland annat att journalister väldigt 

ofta påpekar att det inte går att skriva om honom på samma sätt som de skulle göra om andra samtida 

artister. Hans framtoning har varit anspråkslös men på något sätt ändå vunnit honom en särksild respekt. 

Så jag frågar mig: hur då?  

Svaren hänger samman med de analyser jag gjort, om Håkan Hellströms teman, och hans 

texters ”förmoderna” drag. Jag ska fortsätta på det spår jag redan gett mig in på om modernitet, och i 

korthet diskutera begreppet postmodernitet. Min utgångspunkt här blir Fredric Jamesons inflytelserika 

essä ”Postmodernism – eller senkapitalismens kulturella logik” från 1984. Hans teori har andra fokus än 

Bermans bild av modernitet som jag använt som ram tidigare, men också många beröringspunkter, som de 

gemensamma rötterna i marxistisk teori. Tanken om det postmoderna blir ett sätt att åskådliggöra den 

svårgreppbara norm som Håkan Hellström eventuellt är ett undantag från. Hellström kan definitivt ses 

som en postmodern artist, men samtidigt är det som att han, så att säga, hittat luckor i systemet, som låter 

honom göra musik på ett eget sätt.  
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Postmodernism som kulturell dominant. 

Fredric Jameson använder begreppet postmodernism för att beskriva dominerande tendenser för dagens 

kulturproduktion. Han försöker beskriva de politiska förutsättningarna för kultur i den ekonomiska och 

sociala situation vi befinner oss i, och analyserar den postmoderna estetik som kommer av dessa 

förutsättningar. Den text jag använder mig av här har visserligen över 25 år på nacken, även om jag läser 

den lite omarbetade versionen från 1991, men jag tycker att många av de karaktäristiska drag han tar fram 

för sentida kulturproduktion och reception samt estetiken i sentida verk fortfarande är en bra 

utgångspunkt för att peka ut den ”postmoderna” norm som finns idag. 

 Postmodernitet innebär i teorin slutet på de processer som kallas modernisering. En fullt 

ut postmodern värld skulle vara en värld där kulturen blivit en andra natur, medan naturen lämnat fältet 

för gott. Många avfärdar att vår tid skulle vara postmodern, och menar att den globalisering, digitalisering, 

fortsatta urbanisering, med mera, som skett, endast inlett nya faser av det moderna. De nya konstuttryck 

som kommit fram är i detta perspektiv bara nyare former av modernism. Också Jameson är i grunden 

högst skeptisk till begreppets ställning, i sin undersökning har han ”låtsats tro att det postmoderna är så 

ovanligt som det tror sig vara” (Jameson 1991: xiii).  

Han använder begreppet postmodernism i sin analys av dagens samhälle, men menar inte 

för den skull nödvändigtvis att modernismen är fulländad. Här kommer tanken om en ”kulturell 

dominant” in, det postmoderna är inte en distinkt stil som kan skiljas från andra, inte heller innebär det att 

den samtida kulturen är estetiskt homogen. Det är inte ett definitivt paradigm med tydligt avgränsad 

början, utan en samling tendenser som betingas av ”senkapitalismens kulturella logik”, alltså dagens sociala, 

ekonomiska och politiska situation. 

 Senkapitalism är en benämning på det ekonomiska system som dominerar västvärlden, och 

i viss mån hela världen, vars förutsättningar lades i och med slutet på andra världskriget (Jameson 1991: 

xx). Det är det multinationella stadiet av kapitalismen, som innebär ökad byråkratisering, multinationella 

företags ökade inflytande, och ett ”konsumentsamhälle”, där människor i den rika delen av världen tar 

mindre eller ingen del i produktionen av varorna de köper. Senkapitalism som tankefigur syftar i stort sett 

till att fånga in samma samhällsförändring som begrepp som det postindustriella samhället, 
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informationssamhället, med flera. Jameson vill anlägga ett dialektiskt synsätt till denna nya fas, han vill å 

ena sidan se kapitalismen som det bästa som hänt mänskligheten, å andra sidan som det värsta (Jameson 

1991: 47).  

Senkapitalismen innebär en förändring av inställningen till varan, en utveckling av 

varufetischismen. Varufetischism innebär enkelt uttryckt att bytesvärdets betydelse brett ut sig på 

bekostnad av bruksvärdet, och ting såväl som idéer och arbete, värderas i monetära och abstrakta snarare 

än praktiska termer. ”Genom att bruksvärdena undantagslöst uppträder som varor erhåller de en ny 

föremålslighet (…) som förintar deras ursprungliga tingnatur, får den att försvinna” (Lukács 1923: 151). I 

vår tid, noterar Jameson, kan ofta själva representationen av ting uppväcka en entusiasm och lidelse hos 

oss oberoende av själva tinget (Jameson 1991: x). Med andra ord har sakers värde genomgått en ytterligare 

abstraktion. Bilden, representationen, och referensen intar en ny, mer framträdande ställning. Varans logik 

har också fortsatt att i allt högre utsräckning prägla även den kulturella produktionen: 

 

Det som hänt är att estetisk produktion idag har blivit införlivad i den allmänna varuproduktion. 

Den rasande ekonomiska drivkraften att producera nya vågor av alltmer nyhetspräglade varor 

(från kläder till flygplan) i en allt snabbare omsättningstakt, utövar nu en alltmer väsentlig 

strukturell funktion också för estetisk utveckling och förnyelse. (Jameson 1986: 265-266) 

  

Mycket radikal kultur har på detta sätt förlorat sin udd, viktiga idéer om politisk kultur och kulturpolitik 

har blivit daterade eftersom de alltid kräver en ”kritisk distans” till samhället. Det har blivit svårt att skilja 

ut något som subversivt när allt motstånd mot systemet kan sägas vara del av det (Jameson 1991: 48-49).  

Representationens mer framträdande och mer självtillräckliga funktion har gjort den 

postmoderna estetiken till en framförallt ytlig estetik. Jameson menar att vårt sociala och kulturella liv 

kommit att domineras mer av rumsliga och mindre av tidsliga kategorier. Allting är så att säga tillgängligt 

för oss samtidigt, det breder ut sig som en yta utan (tidsligt) djup. Detta är ännu mer tydligt idag när vi är 

tillvända vid sådant som exempelis Youtube, där en myriad videoklipp från olika tider och platser är 

ögonblickligt tillgängliga för oss. Känslan av samtidighet och ”ett evigt nu” kompletteras dessutom av 

många postmoderna teorier och teorier om det postmoderna som mer eller mindre direkt menar att vi nått 

ett slags historiens slut.  
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Postmodern teori, kritik och konst motsätter sig på också många sätt distinktionen yta-djup 

(Jameson 1991: 12). I den nya sortens konst kan verk sällan enkelt översättas till ”betydelse”, de är ofta 

medvetet befriade från ”djupnivå”, och i en del fall även från subjektivitet. 

 Denna sorts uttryck eller frånvaro av uttryck förmedlar känslor på ett annat 

sätt. Postmodernismens känslor menar Jameson i hög grad är befriade från personlighet, han kallar 

dem ”intensiteter”. Intensiteter är opersonliga, oförankrade och kännetecknas av en slags eufori (Jameson 

1991: 16). Uppfattningen av intensiteterna kan liknas vid schizofreni, de är lösgjorda från varandra och 

från ett naturligt förlopp och sammanhang och framträder för oss i en underligt ren form. De framträder i 

all sin meningslöshet. 

 

Pastiche respektive Patetiskt 

För att se hur Hellström både liknar och är annorlunda än postmoderna stilar vill jag börja med att göra 

ett kort nedslag i den stil och musik som kallas indie. Indie tycks vara ett utmärkt exempel på en högst 

postmodern sorts kritik eller pseudokritik. Framtoningen bland många artister signalerar en alternativitet 

mot det etablerade, och själva ordet indie syftar på att vara oberoende (independent) av stora 

kommersiella intressen. Men ingen förväntar sig att indiemusik verkligen ska åstadkomma en kritisk 

distans till samhället. Därför är indie i viss mån mer ett tecken, en signal, än att det korresponderar mot en 

verklighet.  

Känslorna och personligheten i indie illustrerar andra intressanta aspekter av det 

postmoderna, till exempel i The Smiths låt Still Ill : 

 

I decree today that life is simply taking and not giving, England is mine 

it owes me a living 

But ask me why and I’ll spit in your eye 

oh ask me why and I’ll spit in your eye 

But we cannot cling, to the old dreams anymore 

no we cannot cling to those dreams 

Does the body rule the mind or does the mind rule the body? 

I don’t know  

(The Smiths, 1984) 
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Sammanhanget och subjektet är utsuddat, känslan stark men abstrakt och opersonlig. Låten förmedlar 

kanske snarare postmodernitetens ”intensiteter” än den förmedlar gamla tiders ”känslor”. Det går i denna 

text också att upptäcka en självmedvetenhet om sin icke-radikalitet som är utmärkande för indie-kulturen. 

Still Ill uttrycker en vilja till vilja till radikalitet, inget påstående, ingen fråga eller uppmaning följs upp, 

budskapet är således otydligt och generellt. Men det är inte framförallt en sorglig upplevelse. Konsten 

ligger här i att hävda rätten att vara distanserad, förvirrad, att översköljas av den känslan och uppleva 

makten och skräcken i sin distansering. Att motsägelsefullt nog vara närvarande i distanseringen, genom 

musikens medryckande magi. 

Beskrivningen ovan av The Smiths stämmer till vissa delar också in på Håkan Hellström. 

Hans musik hittar också ett slags rus i förvirring, och är liksom indie-musiken inte politisk i den gamla 

meningen. Sådana likheter visar att samma postmodernitet präglar båda, att se postmodernismen som en 

kulturell dominant innebär också att det inte finns entydiga ”brott” mot den. Men Hellström tycks till 

skillnad från indie-band aldrig gett sig in i jakten på kritisk distans och oberoende. Och känslorna i hans 

låtar ligger längre ifrån det som Jameson kallar intensiteter.  

 Det mest typiskt postmoderna draget hos Hellström är sättet han blandar högt och lågt i 

sina texter. Hans texter är bitvis komplexa i sin uppbyggnad, berättandet till exempel är ofta 

fragmentariskt, och har en slags impressionistisk effekt. Vissa texter, som Magiskt, men tragiskt, har också 

surrealistiska drag. Detta är bara några exempel på ett modernistiskt låtskrivande hos Hellström. Men 

samtidigt som det finns uppbrutna delar finns det traditionella låtstrukturer. Och samtidigt som det finns 

kryptiska eller på annat sätt svåra formuleringar finns det fullkomligt enkla och konventionella sådana. 

Variationen märks också i referenserna han gör, vilka som sagt varierar från Proust till Taube med mera. 

Stilblandning av detta slag förknippas i allmänhet med postmodernism, särskilt om postmodernitet 

innebär inkorporeringen av all historia i ett slags ”evigt nu”. 

Andra aspekter av Hellströms musik visar mer ovanliga uttryck för postmodernitet. 

Hellström har på olika sätt skapar ovanliga villkor för sitt skapande, annorlunda både mot indie- och 

mainstreampopen. Han hittar nya, mer sentimentala och romantiska utgångspunkter för postmodernitet. 
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Kanske är Håkan Hellström ett post-ironiskt fenomen. Eller kanske bara en glad göteborgare 

som inte förstått att samba och kärlekssånger är lika töntigt som Kerstin Thorvall, hemslöjd eller 

husmanskost. (…) kanske är det så här: En post-ironiker är någon som är införstådd med det 

löjliga i sitt uttryck, men väljer det i alla fall. Allvar, med en bakdörr in till ironin. 

Men mest genuin är den som visar upp sitt oförfalskade jag. 

Håkan Hellström har hittat en plats där allt detta inte spelar någon roll. Medierna låter honom 

vara sig själv, publiken älskar honom besinningslöst. Inte på mycket, mycket länge har en svensk 

artist fått ett så stort genomslag. Och ett så personligt uttrymme. (Po Tidholm 2002: 180-181) 

 

Post-ironi, såsom Po Tidholm pricksäkert beskriver det ovan, är något som beskrivs och förklaras också 

hos Jameson, fastän termerna är annorlunda. Parodin har i hög grad förlorat sitt mål, då normen, 

dominanten, blivit osynlig (Jameson 1991: 17). Detta hänger samman med tanken jag nämnt tidigare, att 

allt, varor och tjänster liksom kultur och idéer, tycks styras av samma logik, eller åtminstonde vara 

sammanblandade. Parodin får därför mer och mer stiga åt sidan för en annan uttrycksform: pastisch. 

Liksom parodin imiterar pastischen något, fastän utan udden i parodi eller samma kraft som originalet. 

Genom försvagandet av det artistiska subjektet, modernismens unika stilar, blir kulturproduktion också i 

högre grad hänvisad till att uppväcka, citera tidigare stilar (inte minst post-ironin utmärks av citering, 

distansen i att citera tillåter postironikern att vara medveten fast obekymrad om det löjliga i sitt uttryck). 

Inte bara produktionen utan också receptionen av kultur präglas av denna logik. Jameson menar den nya 

tiden har uppväckt en lust att se världar förvandlade till rena, tidlösa och opersonliga representationer 

(Jameson 1991: 18).  

Det Hellström gör är i vissa avseenden det diametralt motsatta. Han är visserligen känd för 

att citera både i texter och musik, och visa tydliga influenser från många olika stilar. Men det sätt han lånar 

på skiljer honom bara tydligare från retro, postironi och/eller pastisch: han gör det han använder till sitt 

eget. Det har inte så stor betydelse att de är lån, lånen är sällan referenser, och aldrig representationer av 

något annat än historien och känslan som låten vill förmedla. ”Jag brukar låtsas att jag inte vet vilka de 

[influenserna] är. Även om det är uppenbara stölder, textrader och allting, svarar jag bara med: ’Vem är 

det?’”, kommenterar Hellström vid ett tillfälle (Bergius 2001: 101). Han döljer inte sina lån, men det är 

heller aldrig något tvivel om att allt kommer ur honom. Som han sa i en kommentar till de blandade 
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stilarna på skivan Det är så jag säger det: ”Den enda röda tråden är att det är jag. Allt det här hade inte 

förenats om inte jag funnits.” (Börjesson 2002: 193).  

Allting han lånar är levande i honom, kopplingen till influenserna är närvarande, mer 

närvarande än det skulle vara i en imitation eller pastisch. Hellström strävare inte efter kritisk distans till 

samhället och sin omgivning, men just därför åstadkommer han en slags ”kritisk”, kraftfull närvaro. Till 

skillnad från retro är det ingen historisk representation, Hellström tar tag i olika traditioner och fortsätter 

historien in i nuet. Att lånen och influenserna är tydliga gör i Hellströms fall att uttrycket blir ärligare, och 

hans personlighet som artist förmedlas starkare.  

Po Tidholm har med andra ord rätt: ”Hellström har hittat en plats där allt detta”, vad som 

är referens, ironi, eller originellt, ”inte spelar någon roll”. Han har aldrig lagt sig till med, faktiskt stött ifrån 

sig, post-ironikerns ”bakdörr in till ironin”. Genom att ha ett rakt uttryck, genom att vara inkonsekvent 

och opretentiös. Genom att vara ”patetisk”: 

 

Ja, herregud. Vikten att våga vara patetisk. I det ögonblicket när man är patetisk känner man att 

man förlorar och misslyckas, men det är i själva verket då och bara då det är på riktigt. (Håkan 

Hellström, kommentar till att Ernst-Hugo Järegård finns avtackad i Ett kolikbarns bekännelser, 

Helmersson 2008: 263-264) 

 

Samma åsikt finns också i ett par kryptiska rader i låten Klubbland: “Åh, vad jag saknar Ernst-Hugo… för 

patetik är konst, och konst är att förstå” (Hellström 2005b). Det patetiska är både förknippat med starka 

känslor (patos), och med att vara löjlig. I Svenska Akademiens ordlista definieras ”patetisk” som ”starkt 

känslosam, som väcker medlidande, löjeväckande”. Det är inte konstigt Hellström tar det i försvar, det är 

definitivt också en aspekt av det jag beskrivit som att vara ”förlorare”, eller ”undermänniska”, och kanske 

det som mest kännetecknar Hellströms hållning som artist.  

Hellström har en gång sagt att alla hans låtar handlar om allting, och det stämmer i princip 

också för de intervjuer han givit. Hans uttalanden i intervjuer och liknande känns alltid väldigt ärliga 

samtidigt som de ibland är helt inkonsekventa. I flera intervjuer under de tidigare åren av karriären pratade 

han om att han har svårt att umgås med tjejer (som Kalle Malmstedt skrev verkade det som han ”såg 

artiklar som kontaktannonser eftersom han inte haft ett riktigt förhållande”, Malmstedt 2006: 337), men 

sedan plötsligt är han uppriktigt förvånad över denna uppfattning: ”Jag förstår inte vad de har fått det 
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ifrån. Det är en total fabricering, det är någon annan … som har hittat på detta om mig!” (Sydow 2002: 

205).  

Att Hellström inte bekymrar sig så värst över att verka konsekvent kan ses som en del av 

hans ”patetiska” hållning. På ett lustigt sätt är det inkonsekvensen som bevisar det ärliga uppsåtet, Håkan 

Hellströms uttalanden ger inte så mycket uttryck för stabil identitet som för en karaktäristisk om än vilsen 

vilja. I begynnelsen är handling, liksom den är för Goethes Faust och Nietzsche, Hellströms skapande och 

vilja kommer alltid före artisten, subjektet, fenomenet Hellström: ”Jag vet inte vad folk har för bild av mig, 

en indie-kille, pop-kille … Jag bara kastar mig ut i mörkret för att förverkliga mina drömmar” (Börjesson 

2002: 192). 

Att han med sina låtar är något av en förkämpe för de svaga, irrationella och romantiska 

kompletteras av att han i intervjuer framhäver sina svagheter och passioner. Han tycks föredra att 

presentera sig så, som ”svag”, han drar sig inte för uttryck som kan uppfattas som naiva eller förvirrade, 

samt har med jämna mellanrum direkt intygat att han inte är särsklit smart (huruvida detta stämmer kan 

diskuteras). 

Hans passion för musik är också hejdlös på ett sätt så att den går över gränsen till 

det ”patetiska”. Hellströms uttalande i intervjuer visar att det finnns små eller inga förväntningar på att 

människor ska uppskatta musiken och ingen förvåning när de tycker illa om den, men inte heller en brist 

på självförtroende. Han verkar ha inställningen att även om ingen annan skulle gilla hans musik gör han 

det. 

Håkan Hellström lägger fokus på viljan och passionen och bryr sig lite om hur resultatet 

ska uppfattas, vilket är väldigt mycket lättare sagt än gjort. Detta ”patetiska”, om det nu verkligen är rätt 

ord för det, ger honom friheten att ta sig an vitt skilda ting, utan att för den skull vara distanserad. Och det 

innebär att hans uttryck alltid är på allvar, alltid är verkligt, inte abstrakt eller ironiskt eller pastisch.   

 

Det lilla upproret 

Håkan Hellström har till synes aldrig förväntat sig stor framgång och uppskattning som artist. Samtidigt 

har han varit väldigt självsäker, inte bara i sitt skapande, utan också i sin hållning allmänt, sitt förhållande 

till samtid, media och publik. I bakgrunden har det lurat en utmaning mot och en uppgörelse med 
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samtiden. ”Min revolt har aldrig riktat sig mot föräldrar eller överhet utan mot mina jämnåriga kompisar: 

’Fan, ni förstår inte Taube’ mitt under värsta indievågen.”, sa Håkan Hellström i en intervju 2005 

(Helmerson 2005: 261). När man funderar närmare över det förstår man hur mycket som ligger i detta 

uttalande, även om Hellströms ”revolt” nästan aldrig varit konfronterande utan varit del av hur Hellström 

kompromisslösa och egna inställning till sitt musikskapande. Hans försvar och bejakande av det patetiska 

har på många sätt gjort honom till ”motsatsen till alla som försökt vara på riktigt”, som Malena Rydell 

snyggt sammanfattar det (Rydell 2000: 60). 

 Ibland är också hans utmaning mot kulturvärlden uttrycklig. Hellström har bland annat 

upprepade gånger riktat skarp kritik mot tv-programmet Idol. Han är inte oförmögen att bita ifrån när han 

vill, många har känt sig manade att försvara hans sångröst, men bäst har han nog ändå gjort det själv: 

 

Jag sjunger inte alls falskt, det där är bara en myt och något som blivit populärt att säga om mig 

och de andra i Broder Daniel. Carola och Peter Jöback kan inte uttrycka det jag uttrycker. Vem är 

i så fall bäst sångare? Du måste vara det du sjunger om, helt enkelt, och det är jag. (Hellqvist 

2002: 163) 

 

Även när det gäller hur han lånar från andra musiker har många tyckt att Hellström 

behöver försvaras. Inför anklagelser och antydningar om stöld har han dock aldrig backat, utan stått upp 

för sitt skapande, ”så fungerar all pop och rock och all annan musik och kultur också”, konstaterar han 

(Johannesson 2006: 315).  

När Hellström pratar om sin musik förstår man att den är en skarp kritik mot det ängsliga 

och distanserade i omgivningen. Om indievärlden har han sagt att det ”alltid känts som en tom pose” 

(Ericsson 2005: 282). Musiken ska vara nära livet, Hellströms texter är ibland komplicerade men inte 

abstrakta eller någon slags metakommentarer, ”Om man ska skriva om något viktigt så skriver man om 

det som hände igår natt på klubben, för det är livet” (Johannesson 2006: 308). Skapandet hålls rent från 

förbestämda uppfattningar om kvalitet, ”Jag tycker att man ska börja direkt om man vill spela, man 

behöver inte lära sig först. Då tycker man också att det låter så himla bra och då blir det roligt” (Ramqvist 

2000: 45). Denna vägran till distans förhindrar i hög grad att musiken från början präglas av de 

förväntningar man hyser för dess framtida framgång. Därför behöver den inte heller vara självkritisk.  
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Självklart måste Håkan Hellström på någon nivå fundera över hur hans musik förhåller sig 

till annan musik och kultur, men han tycks ha styrkan och beslutsamheten att inte låtsas om det. Joakim 

Åhlund, som producerat Hellströms senaste skiva För sent för Edelweiss och den kommande Två steg från 

paradise, berättar hur Hellström på så sätt lurar sin publik att bli mer fördomsfri: 

 

Vi har skojat om det i studion: ”Fan, när indiekidsen får höra det här kommer de att skita på sig!” 

Genom sin inställning kan Håkan ”lura” dem att digga Canned Heat-boogie, just för att han 

stöper om det och gör det på sitt sätt, med sin röst. (Arvidsson 2008: 360) 

 

Således går det att påstå att den postmoderna marknadslogiken, där varuproduktion och estetisk 

produktion i hög grad smält samman, inte utövar samma inflytande över honom. ”Han är sjukt kaxig på 

det sättet”, fortsätter Joakim Åhlund, ”Han gör det han brinner för och skiter i trenderna. Han har extrem 

ryggrad”.   

Håkan Hellström tycks redan från början ha haft denna integritet som musiker, och alltid 

framfört samma övertygelser om musikens betydelse, vikten att kasta sig ut, och av att inte distansera sig 

från livet och konsten. Han har med obevekligt engagemang fortsatt på samma dåraktigta men 

otvivelaktiga, anspråkslösa men kaxiga bana i tio år: ”Mina låtar motsvarar det jag är. Jag vill skriva vackra 

låtar med ett rent och väldigt ärligt uttryck, okonstlat och helt utan manér. Jag kan inte nog poängtera hur 

viktigt det känns för mig.” (Håkan Hellström, Hulthén 2000: 23). 
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4. Reflektion – Bortsprungna katter ropar tillbaks. 

Vår värld är komplicerad, den är rationaliserad, splittrad, globaliserad och segregerad. I denna värld finns 

det mer möjligheter än någonsin att förverkliga de mest vilda idéer. Men det är också en värld där 

människan känner sig vilsen och förtvivlad; det tillstånd som i hög grad varit grunden för modernismen. 

Eller om inte det, distanserad och sorglöst schizofren och passiviserad; den kanske mest karaktäristiskt 

postmoderna känslan. I denna värld är Håkan Hellströms musik ett sökande efter någon sorts logik och 

magi. En flykt och en strävan som är lika klassisk som den är egen.  

Hellströms perspektiv har förlikat sig med och införlivat tvivlet på mening och sanning, 

som är alla moderna människors arvedel. Hans låtar rör sig snabbt framåt, för genom rastlösheten blir inte 

tvivlet övermäktigt. Rastlösheten är också en styrka och en potens, en makt att sätta sig i modernitetens 

förarsäte.  

Håkan Hellströms energi påminner på så sätt om Goethes Faust, en av de mest 

emblematiska moderna protagonisterna, som överger den gamla tidens bojor och lierar sig med 

underjordens krafter. Faust blir en äventyrare, en utvecklare, en kraft som åstadkommer såväl glädje som 

förödelse. Hellström befinner sig i musiken ständigt på äventyr. Sjömanskostymen som länge var hans 

signum, gillade han känslan i för att ”det känns som om man är på väg ut på äventyr, fast man inte 

kommit långt alls egentligen…” (Karlsson 2001: 111). Till skillnad från Faust blir dock Hellström aldrig 

mäktig, sentimentaliteten har alltid minst lika stor vikt som friheten, och han förblir låg, nostalgisk och 

trevande i sitt sökande.  

Den stora passionen, ”patetiken”, innebär att vara förlorare, man riskerar att inte passa in 

och accepteras, men genom att inte vara rädd för sin dåraktighet och låta sig uppfyllas av sina känslor 

åstadkommer man något meningsfullt. Hellström är på detta sätt som en modern Werther (eller som 

Goethe när han skrev Werther). Werther har dock närmare till gamla tiders värden, han kan med lättare 

samvete förlita sig på högre makter, och ge sina passioner högre mening. För Hellström är tvivlet alltför 

genomgående, inte ens kärleken är fri från det.  

Även om friheten bitvis är plågsam behåller Hellström sitt öde i sina egna händer. Flykten 

spelar ofta en viktig roll i hans låttexter, den visar på den dubbelhet som friheten innebär. Flykten bejakar 
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friheten, men samtidigt är den ett försök att komma ifrån att vara helt myndig, den omöjliga ansvarsbörda 

som det innebär att själv ansvara för sin existens inför ett rationalistiskt samhälles bedömning och sina 

egna tvivel.  

Hellström har en indirekt kritisk inställning till samhällets normerande syn, exempelvis på 

framgång. För att djupare förstå den inställningen relaterade jag till Nietzsches sätt att kritisera de mest 

fundamentala begrepp, som moral och sanning. På vissa sätt gör Hellström som Nietzsche i någon mån 

uppmuntrar till och skapar sin ”egen sanning” i sin tolkning av världen, i sin konst. Samtidigt är hans 

texter mycket långt från nietzscheansk kunskapskritik. Hellströms tvivel och kritik leder honom att förlita 

sig till sina passioner och spela dårens roll, parat med rastlös flykt och sökande, inte till intellektuell 

konfrontation eller analytisk dekonstruktion. Inte till att sätta sig över teorin, men till att lägga sig under 

(utan att bli underdånig), det är därför det kan kallas att vara ”undermänniska”. 

Sammanfattningsvis, för att bemöta vilsenhet, rädsla, tvivel, frihet och förtryck, tycks mig 

framförallt två kompletterande element framförallt vara Håkan Hellströms medel: Passion och rörelse. 

Hellströms musik är passion och rörelse, liksom musik är överhuvudtaget, fastän ännu mycket mer. Den är hans 

svar på ett splittrat jags sökande efter mening 

 

Oindividualistisk originalitet. 

Håkan Hellström kan placeras i ett postmodernt paradigm, men hans uttryck är inte alls typiskt 

postmodernistiskt. Visserligen blandar han stilar och influenser fritt, nästan postmodernistiskt historielöst, 

och låtarna uppfylls inte sällan av fritt svävande eufori. Men känslan blir trots att den ibland är generell 

aldrig opersonlig, och Hellström är egentligen motsatsen till historielös. Vad som kan kallas ”det 

patetiska” hos honom, det ärliga uppsåtet, den raka förmedlingen och den lika kompromisslösa som 

vacklande, låga och desperata viljan, gör att uttrycket aldrig blir distanserat. Det som inte är distanserat blir 

heller inte opersonligt eller historielöst.  

Litegrann förhåller han sig till postmodern estetik som han gör till Nietzscheansk 

kunskapskritik: Han inverterar dem och laddar dem med en hoppfullhet som tycks väsenskild 

poststrukturalismen, nihilismen, den gängse indiepopen och rocken, popkonsten, reklamen och andra 

postmodernt desillusionerade kulturformer 
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Håkan Hellström är inte analytisk eller precis. Han understryker tvärtom ofta att han inte 

är intellektuell. ”Ska jag vara ärlig är jag nog lite trögtänkt, faktiskt. Jag är inte bra på att tänka 

överhuvudtaget. Jag är ganska dum egentligen.” säger han (Karlsson 2001: 107). Hans infallsvinkel är inte 

mindre effektiv för det, den är lika kraftfull som tidlös, som det uttrycks i den urgamla Tao Te Ching ”Det 

människor avskyr mest / är att vara okunniga, föräldralösa och ovärdiga / Men detta är vad furstar och 

konungar kallar sig / ty man kan växa av att krympa / och krympa av att växa” (Tao Te Ching: 55).  

Just på grund av att Hellström inte är analytisk är varje drag jag försökt definiera i hans 

musik inte i sig originellt. Denna observation stämmer också väl med hypotesen om det postmoderna, där 

romantikens och modernismens radikala originalitet, genier och kulturella innovation spelat ut sin roll. 

Hellströms originalitet finns någonstans i samexistensen av hans teman och uttryck, som i sig själva inte är 

innovationer. Hans är en oindividualistisk originalitet. Samtidigt som hans låtar och framtoning lånar från 

klichén om den geniala konstnären är egentligen hans verk utanför ramarna för ”genialitet”, det breder ut 

sig såväl i dårskap som i medelmåttighet.  

De teoretiska hjälpmedel jag konstruerat här, som begreppet ”undermänniska” eller 

rörelsens och fartens betydelse, är kanske punkter från vilka man kan få en glimt av Hellströms unika 

egenskaper. Men närmare än så vill jag inte försöka tilldela betydelser åt hans verk. Det är inte lönt att se 

honom som någon genialisk ”00-talets röst”. Han är mer än så. Hur i hela världen skulle någon kunna 

sätta kedjor på en Håkan Hellström. 
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