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Inledning

På en loppmarknad fann jag en LP med Jailbird Singers. Skivan väckte djupt 
liggande minnen till liv. Hösten 1965 fyllde jag fjorton år, och Jailbird Singers 
låt Där björkarna susa hade under året varit något av en landsplåga. Jag hade 
själv börjat lära mig spela rudimentär gitarr – Where have all the flowers gone, 
Tom Dooley, Brev från kolonien – men två av mina äldre kamrater var desto mera 
drivna. Tillsammans stod de för den musikaliska underhållningen då det lystes 
för min storasysters väninna och hennes blivande man. Framför stugan stod en 
malla, d.v.s. en avkvistad björkstam med grenarna kvar högst uppe, och ett rött 
masonithjärta med namnen på de unga tu påmålade i vitt. Och Hardy och Folke 
spelade och sjöng tvåstämmigt:

Där björkarna susa sin milda sommarsång, 
och ängen av rosor blommar, 
skall vårt strålande brudefölje en gång draga fram i den ljuvliga sommar.
Där barndomstidens minnen sväva ljust omkring, och drömmarna på barndoms-
stigar vandra, där skola vi i sommar växla tro och ring 
och lova att älska varandra.
Där björkarna susa, där skola vi bland dem 
svära trohet och kärlek åt varandra. 
Där skola vi bygga vår unga lyckas hem 
och göra livet ljuvligt för varandra.

Detta hände sig i en tid och en värld som idag ter sig förunderligt främmande. 
Rent geografiskt rör det sig om en by i norra Dalarna och tidsmässigt är det 
inte längre bort än att de flesta som var med fortfarande lever; men kulturellt 
och socialt så kunde det lika gärna handla om ett land långt borta. Den vackra 
lysningsfesten var inte det enda minnet som väcktes till liv av loppisfyndet. Tolv 
låtar förde mig tillbaka till inte enbart min egen barndom och ungdom, utan 
även till ett landsbygds-Sverige befolkat av bönder, skogs- och sågverksarbetare, 
folkskollärare, fyllon, väckelsepredikanter och raggare. Det fanns ”tattare” och 
Åsa-Nisse filmer och Lapp-Lisa sjöng om sin barnatro i den enda radiokanalen – 
och plötsligt, pang bom, försvann nästan allt och nästan alla (jag också). En riklig 
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tillgång till arbete inom den expanderande industrin lockade folk till tätorter 
och städer. Inte enbart arbeten lockade, i städerna tillhandahölls även på andra 
sätt allt och mer därtill av vad som saknats på landet. I denna virvel av snabba 
omvandlingar snurrade det så fort att många blev helt yra av framåtskridandet. 
För några innebar framgångssnurret snarare en centrifugeringseffekt, som effek-
tivt förpassade dem till utkanten av det nya samhället.1 De tre medlemmarna i 
Jailbird Singers hörde till den senare kategorin. De försvann lika plötsligt som de 
dykt upp, omhöljda av dunkla rykten om tragedi och död. 

Vad som nedan följer är mitt försök att greppa de individuella och samhälleliga 
handlingar och processer som kulminerade i att en handfull människor till synes 
slumpartat träffades och tillsammans åstadkom ett av de märkligaste alstren nå-
gonsin inom svensk populärmusik, Jailbird Singers LP Tjyvballader och Barnatro. 
Grundtanken i min text är att det finns historiska fakta och processer som i hög 
grad påverkar den mänskliga existensen, men att det inom dessa givna ramar 
även finns utrymme för den enskilde att göra såväl briljanta som katastrofala egna 
val. C. Wright Mills skriver att: ”Man kan varken förstå en individs livshistoria 
eller ett samhälles historia om man inte förstår dem bägge.”2 I vissa avgörande 
ögonblick sker inne i den sociala strukturen vad som i den klassiska grekiska 
dramatiken kalls peripetier; avgörande vändpunkter varifrån utvecklingen i ett 
drama får en ny riktning. Jag ska inte beskäftigt påpeka att det här är peripeti nr 
1 nr 2, nr 3 etc., utan ber i stället läsaren ha i åtanke att i det följande kommer ett 
antal viktiga skärningspunkter att gestalta sig, och att det då är enskilda individers 
ageranden inne i de större skeendena som är avgörande. Det som följer är inte 
enbart en story om ett band, utan snarare en text om ett bands stund på jorden, 
i mycket vid bemärkelse. 

1  Metaforen är tyvärr inte min egen, utan är hämtad från den danske kriminologen Fleming 
Balwig.

2  C. Wright Mills, Den sociologiska visionen. Lund: Arkiv förlag, 2002, s. 23.
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k a p i t e l  1 .

Tid och strömningar 

Storyn i korthet

1962 träffades tre unga män på Långholmens fängelse i Stockholm. Ingen av dem 
var oskyldigt dömd, ingen var mördare. De tre var Ove Börje ”Tony” Granquist, 
Carl Åke ”Korpen” Johnson och Thore ”Masen” Eliasson.3 Ett då relativt nytt 
tänkande inom kriminalvården tillät de tre internerna att ägna en stor del av 
sin tid åt musicerande. En imponerad medfånge tipsade ett skivbolag, vars di-
rektör begav sig till Långholmen och skrev kontrakt med Jailbird Singers, som 
bandet kom att heta. I april 1964 spelade bandet in åtta låtar, varav en, Jungman 
Jansson, blev en smärre succé. I augusti spelades sedan ytterligare fyra låtar in. 
Sammantaget resulterade det hela i LP:n Tjyvballader och barnatro. Vad som kom 
att bli deras stora låt och signum, Där björkarna susa, gick upp på svensktoppen 
den 6 februari 1965 och dagen efter dog Tony Granquist i cancer. Utan Tony 
sprack bandet och Korpen och Masen försattes snart återigen i fängsligt förvar 
efter diverse försyndelser. Svensktoppen gjorde ett sommaruppehåll, och då pro-
grammet återkom på hösten 1965 var Där björkarna susa bortplockad från listan. 
Korpen och Masen satt i fängelse och Tony var död, men Där björkarna susa levde 
fortsättningsvis sitt eget liv som bröllopsmelodi och något av en musikalisk sin-
nebild för nordiskt vemod.

3  Jag kommer i den följande texten att benämna herrarna Tony, Korpen och Masen – utan 
citationstecken - i sammanhang som är direkt relaterade till Jailbird Singers 1964-1965, 
eftersom bandet och namnen är oupplösligt förknippade med varandra. I övrigt gör jag som 
jag finner lämpligt och icke vanvördigt. 
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Det större scenariot - omvärlden

Hård och mjuk makt

Men allt detta skedde inte i ett tomrum. Från början av 1950-talet till början 
av 1970-talet nådde tillväxten i världsekonomin aldrig tidigare skådade nivåer. 
I Sverige brukar perioden betecknas som ”rekordåren.” Sådant som tidigare sågs 
som lyx eller rentav utopier – bil, TV, stereoanläggning, kylskåp, semesterresor 
– blev självklar standard för de flesta. Som Lennart Schön påpekar: ”En sådan 
spänning mellan gammalt och nytt och en sådan omvandling under loppet av en 
generations uppväxttid hade aldrig tidigare förekommit.”4 Omvandlingen skedde 
dessutom under en period då de rekordstora efterkrigsgenerationerna växte upp 
och fick därför extra stort genomslag. Globalt karakteriserades efterkrigstiden 
framför allt av det kalla kriget, motsättningen mellan kapitalism och kommu-
nism, företrädda av USA och dess allierade å ena sidan och Sovjetunionen och 
dess allierade å andra sidan. Vid det andra världskrigets slut var USA det ojäm-
förligt starkaste landet vad gällde industriell produktion. Effektiviteten var dub-
belt så hög som i de närmaste konkurrentländerna (varav Sverige var ett) och tre 
gånger så hög som i många andra europeiska länder.5 Med den ”hårda” militära, 
politiska och ekonomiska makten följde också en ”mjuk” makt, en kulturell do-
minans. Vi kommer i det följande att se åtskilliga exempel på detta - men också 
att inne i makten kan finnas motstånd av olika slag gentemot det rådande till-
ståndet.

Det andra 60-talet

Då man idag talar om 1960-talet ur ett socio-kulturellt perspektiv, så fram-
manas ofta bilder av generations- och studentuppror, hippies & flower power, 
Woodstock, LSD, fri kärlek, popkonst, Swinging London, Black Power & Black 
Panthers & skäggiga Indiska guruer; ”… en ungdomskultur med hippies, yippies, 
drop-outs, gays, feminister, buddhister, mystiker och maoister.”6 Men då åsyftas 

4  Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel. 
Stockholm: SNS Förlag, 2007, s. 366.

5  Ibid, s. 371.
6  Folke Edwards, Den barbariska modernismen. Futurismen och 1900-talet. Malmö: Liber, 1987, 

s. 295.
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snarast det som jag väljer att benämna ”det mytologiska 60-talet”; en kort men 
intensiv period mellan ca 1965-1970. Jag ansluter mig till Bruce Bawers tankar 
om ”the other sixties”; ett annat 60-tal, sträckande sig från någon gång i slutet av 
50-talet till ungefär 1965. Detta andra 60-tal placerar Bawer tankemässigt mellan 
ett 1950-tal som han beskriver som ”an era of sometimes mindless conformism” 
och ett 1960-tal (det ovan beskrivna stereotypa) som han beskriver som ”an era of 
rebellion and reaction, much of it also mindless.”7 Samtidigt var det sena 50-talet/
mitten av 60-talet en period där ett antal kulturella och sociala underströmmar 
på olika håll, av olika skäl och på olika sätt verkade för förändring.8 Det rörde sig 
om underströmmar också rent geografiskt - ett utbyte mellan två kraftfält över 
Atlanten, med USA på ena sidan och Frankrike/England på den andra. Eller för 
att ge en ”negationsdefinition” till vad jag menar med det andra 60-talet: Det an-
dra 60-talet är den period i det senmoderna västerlandets historia som har minst 
chans att någonsin bli retro fashionabelt. Den föregående rock ’n’ roll perioden 
och den efterföljande hippietiden kan alltid recyclas vad gäller mode, musik, at-
tityd – och så har också redan skett - men svårligen perioden däremellan. Det är 
alltså denna av de flesta icke saknade period jag huvudsakligen kommer att be-
handla nedan, men jag gör även ett par nödvändiga tillbakablickar till 1950-talets 
USA, England, Frankrike och Sverige. Jag börjar med USA, källan till den mjuka 
makt jag nämnde ovan.

Rock ’n’ Roll, beatpoeter och ”White Negroes”

En revolt mot 50-talets ”sometimes mindless conformism” var den rock ’n’ roll 
som i mitten av 50-talet och några år framåt personifierades av artister som Elvis 
Presley, Chuck Berry, Little Richard, Gene Vincent och Jerry Lee Lewis. Med 
en intensiv och uppspeedad blandning av svart och vit musikkultur var de ett 
alternativ för en ungdom som inte kunde finna utlopp för sin uppdämda energi 
inom mainstreamkulturen. Rockartisternas samtida motsvarigheter inom filmen 
var James Dean och Marlon Brando, som i filmer som Rebel Without a Cause /
Ung Rebell (1955) och The Wild One/Vild ungdom (1953) via klädstil och attityd 
personifierade en ung publiks upproriska känslor. Artisternas i många fall själv-
destruktiva leverne i kombination med det omgivande samhällets moralpanik, 
fängelsestraff (Chuck Berry), religiös omvändelse (Little Richard) dödsfall (Gene 

7  Bruce Bawer, ‘The Other Sixties’. Wilson Quarterly, spring issue. Washington: Woodrow 
Wilson International Center for Scholars, 2004, s. 6.

8  Simon Warner, Text and Drugs and Rock ’n’ Roll. New York & London: Bloomsbury, 2013, s. 
81.
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Vincent, Eddie Cochran, Buddy Holly), militärtjänstgöring (Elvis) och de stora 
skivbolagens uppköp och tämjande av rockartisterna gjorde att de vildaste ut-
trycken försvann och i slutet av 50-talet/början av 60-talet ersattes av mer ur-
vattnade variationer på samma tema. Man kan symboliskt datera slutet på rock 
’n’ roll eran till den 3 februari 1959, som Don McLean i sin sång American Pie 
kallar ”the day the music died.” Den dagen störtade ett privatflygplan med de tre 
rockartisterna Buddy Holly, Richie Valens och ”The Big Bopper” Richardson och 
samtliga omkom. 

Rockartisterna och Dean/Brando var inte ensamma i sitt uppror mot traditio-
nella normer och beteenden. De så kallade beatförfattarna - Allen Ginsburg, Jack 
Kerouac, William S. Burroughs, för att enbart nämna de mest kända - bjöd från 
mitten av 1950-talet ett litterärt motstånd till det i deras ögon alltmer konformis-
tiska Amerika; ett Amerika som fick den inledningsvis nämnde C. Wright Mills 
att 1959 ställa sig frågan huruvida ”den dominerande och livskraftiga varianten 
bland samtidens människor kommer att bli den Glada Roboten?” 9 Konsumera 
glatt, gå i kyrkan om söndagarna, nöj dig med det utslätade utbudet i radio, TV, 
och tidningar och lev ditt liv enligt spelets alla regler; en existens som Malvina 
Reynolds beskrivit i sin satiriska sång Little Boxes. Simon Warner skriver om beat-
författarna att de ” …initially, and severely, rattled mainstream US sensibilities, 
from coast to coast, through their words and actions, their taboo-breaking verse 
and unconventional prose, their society-challenging doctrines and behavior.” 10 
Warner inför även en klassaspekt i diskussionen om beatförfattarna kontra de 
samtida rock ’n’ roll artisterna. De senare var oftast av vit eller svart underklass 
från Sydstaterna, medan beatförfattarna var välutbildade personer med medelk-
lassbakgrund som fann det naturligare att söka inspiration i bebopjazzen, den 
komplexa musikform som under 1940-talet utvecklats i New York av musiker 
som Dizzy Gillespie och Charlie Parker, snarare än hos rocken.11 Beatförfattarnas 
publika genombrott skedde då Allen Ginsburg den 13 oktober 1955 reciterade 
sitt långa poem Howl på Six Gallery i Berkeley, Kalifornien. Så här lyder inled-
ningen:

I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical 
naked, dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry 
fix, angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry 
dynamo … hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of 
cold-water flats floating across the tops of cities contemplating jazz.12 

9  Wright Mills, Den sociologiska visionen, s. 162. 
10  Warner, Text and Drugs and Rock ’n’ Roll, s. 3.
11  Ibid, ss. 75-76.
12  Allen Ginsberg, Howl and other poems. San Francisco: City Lights Books, 1956. Jag känner mig 

föranledd att redan här tydliggöra att innebörden i begreppet ”hipster” som det används i den 
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Sedan fortsätter det i en febrig, passionerad ordström om det kalla kriget, budd-
hism, jazz och sexualitet. Howl blev publicerad på boklådan/förlaget City Lights i 
San Francisco. Förläggaren Lawrence Ferlinghetti blev åtalad för obscenitet, men 
frikändes. Howl – i kombination med den efterföljande rättegången – väckte 
stor medial uppmärksamhet, men sitt mest berömda uttryck fick beatlitteraturen 
ändå med Jack Kerouacs On the road (På drift) 1957. Den egentlige centralfi-
guren i Kerouacs bok är inte berättelsens jag (Sal Paradise = Jack Kerouac) utan 
”beatgenerationens superhjälte” Dean Moriarty, som ”tillbringat en tredjedel av 
tiden på biljardsalongen, en tredjedel i fängelset och en tredjedel på biblioteket.”13 
Förebilden för Dean Moriarty hette Neal Cassady, som även i verkligheten till-
bringat stora delar av sin ungdom på uppfostringsanstalt. Som Diane Huddlestone 
skriver: “The Beats esteemed those who were different, even prison inmates, be-
cause they thought inmates embodied the essence of freedom.”14 I boken skildras 
berättarens och Dean Moriartys/Neal Cassadys resor i ett feberaktigt tempo kors 
och tvärs över den amerikanska kontinenten, ständigt på jakt efter nya kickar och 
en mening med livet.

Ur På drift hämtar jag ett citat som kan ses som något av ett credo för hela 
beatrörelsen:

Dom enda jag bryr mig om är dom tokiga, dom som är tokiga i livet, tokiga i 
att prata, tokiga efter att bli frälsta, som trår efter allt på en gång, dom som al-
drig gäspar eller säjer nåt likgiltigt utan brinner, brinner, brinner som otroliga gula 
romerska ljus, som exploderar som stora spindlar mot stjärnorna och i mitten ser 
man en blå smäll och alla brister ut i ett ”Åååå!”15

1957 kom också Norman Mailers essä The White Negro, där Mailer förespråkar ett 
närmande till den afro-amerikanska kulturen. Eller rentav ett uppgående i den:

To the American existentialist – the hipster, the man who knows that if our col-
lective condition is to live with instant death by atomic war or with a slow death by 
conformity … the decision is to explore that domain of experience where security 
is boredom and one exists in the present … In such places as Greenwich Village 
a menage-a-trois was completed - the bohemian and the juvenile delinquent came 
face-to-face with the Negro, and the hipster was a fact in American life. In this wed-
ding of the white and black it was the Negro who brought the cultural dowry … 

här texten – med den ungefärliga innebörden ”att lämna den vanliga försiktiga tillvaron och 
våga sig ut på tunn is” skiljer sig avsevärt från den innebörd som begreppet omsider fått, ”en 
ängslig medelklassperson som desperat jagar autenticitet, men som per definition gör allt den 
glufsar i sig icke-autentiskt” (Karin Arbsjö, ’H-ord på glid’, Sydsvenskan, Malmö,  2014.09.01.

13  Jack Kerouac, På drift. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1993, s. 11.
14  Diane Huddlestone, The Beat Generation: They Were Hipsters, Not Beatniks. Monmouth: Dep. 

Of History, Western Oregon University, 2012, s. 7. 
15  Kerouac, På drift, s. 12.
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The hipster had absorbed the existentialist synapses of the Negro, and for practical 
purposes could be considered a white negro.16

Det finns passager också hos Kerouac som speglar denna önskan att lämna den 
vita världen, som då författarens alter ego i ett sällsynt lugnt ögonblick går om-
kring ”i syrenskymning i Denvers färgade kvarter. Önskade att jag var neger och 
kände att det bästa som den vita världen hade att ge inte var tillräcklig extas för 
mig, inte tillräckligt liv, glädje, spänning, mörker, musik, inte tillräcklig natt.” 17 

Hur som helst var varken Mailer eller Kerouac nya med sina idéer. Inom jazzen 
hade länge funnits en tradition av vita musiker som sökt sig till svarta stadsdelar 
och svarta musiker för att kunna spela sin musik ”på riktigt.”18 Milton ”Mezz” 
är kanske det mest kända exemplet. Mezzrow beskriver i sin Dans till svart pipa 
(Really The Blues, 1946) hur han, sprungen ur en ”fin” judisk familj, i ett ung-
domsfängelse blir introducerad till den afro-amerikanska kulturen: ”Jag var grön 
när jag kom dit, men chokladbrun när jag åkte därifrån.”19 Boken är därifrån en 
enda hyllning till hans tolkning av vad det innebär att vara svart; där de primära 
ingredienserna tycks vara jazz, ett flitigt användande av marijuana, en kringflyt-
tande existens, ett vilt festande på nätterna och frukosterande klockan fyra på ef-
termiddagen. Den andra sidan av perspektivet är ett djupt förakt mot människor 
som låter sig styras av väckarklockor och arbetsmoral och som knackar i väggen 
då Mezzrow och hans polare mitt i natten spelar jazzskivor på hög volym. Det rör 
sig om en enkel dikotomi i vitt och svart, som väl i stort sett sammanfaller med 
vita rasisters syn på saken; med den skillnaden att Mezzrow byter plats på vilken 
del av dikotomin som är ”god” och vilken som är ”dålig.” Å andra sidan kanske 
det går att vara en hipster (i ordets ursprungliga bemärkelse) utan att försöka bli 
en White Negro, ett uttryck som nog för övrigt ingen skulle kunna tänka sig att 
använda idag. Mose Allison, sångare, pianist och kompositör med bakgrund i 
ett litet samhälle i Mississippi, nämns sällan (eller aldrig, faktiskt) i text utan 
att ordet ”hip” i en eller annan form - ”the original hipster”, ”a hipster cynic” 
etc. - dyker upp. Han har aldrig gjort något försök att presentera sig som något 
annat än ”a middle-class white kid”; vilket även är titeln på ett av hans album. 
Med hans bakgrund hade det inte gått att undvika att få närkontakt med den 
afro-amerikanska musiken och kulturen i övrigt, alldeles oavsett vad man tyckte 
om den. Mose Allisons musik kom att tolkas av mängder av artister, inte minst i 

16  Förkortat utdrag ur Norman Mailer, ‘The White Negro’. Dissent Magazine, June 20, 2007.
 http://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-white-negro-fall-1957
17  Kerouac, På drift, s. 181. 
18  Det vita Amerikas fascination för afro-amerikansk kultur hade grundlagts redan under tidigt 

1800-tal, då slavar i New Orleans tilläts att träffas på söndagar för att dansa och musicera på 
vad som kom att kallas Congo Square.

19  Mezz Mezzrow, Dans till svart pipa. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1975, s. 25. 
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England, där en hel generation musiker kom att influeras av honom. Att så kom 
att ske även i Sverige, om än i mindre omfattning, skall vi snart bli varse.

Tomhet, existentialister och outsiders

I Europa hade världskrigets fasor lett till att många upplevde en känsla av ångest-
fylld tomhet som svårligen kunde upplösas av att bli en ”White Negro.” Tomhet 
var för många författare, filosofer och konstnärer något som kännetecknade de 
grundläggande existentiella villkoren. Som William Barrett uttryckte det i sin 
bok Irrational Man (1958): “Nothingness has, in fact, become one of the chief 
themes in modern art and literature, whether it is directly named as such or 
merely drifts through the work as the ambiance in which the human figures live, 
move, and have their being.”20 Inom bildkonsten tar Roni Feinstein i en artikel 
benämnd just ’Filling History’s Voids’ upp en retrospektiv utställning ”Destroy 
the Picture: Painting the Void 1949-1962” på Museum of Contemporary Art i 
Los Angeles, där ett stort antal internationella konstnärer från den perioden pre-
senteras som skapande i en tomhet som var resultatet av andra världskriget och 
det ständigt närvarande hotet om total förintelse. Artikeln refererar också till Yves 
Klein, som i det tidiga 1960-talets Paris var en ledande figur inom den europeiska 
konsten med sin ”performance art”, där ett av verken hette just ”Leaping into the 
void” (1960); ett fotomontage där Klein förefaller sväva i luften efter att ha slängt 
sig ut ur ett fönster. I betraktarens ögon är det oklart huruvida han kommer att 
lyfta eller sänka sig mot marken.21 Den ultimata färden ut i tomheten gestaltades 
1956 av Harry Martinsson i diktverket Aniara, där rymdskeppet Aniara, på en 
rutinfärd till Mars, råkar ur kurs. Aniara och dess passagerare, emigranter från en 
av människor förödd jord, är ”överlämnade åt skräckstel rymd… med nosen rik-
tad in i Lyran och någon riktningsändring … ej tänkbar.” Då berättelsen börjar 
är man inne på denna hemska färds sjätte år.22 Inom teatern fanns I väntan på 
Godot (premiär 1953), av Samuel Beckett, “a play in which Nothingness circu-
lates through every line from beginning to end.”23 

Den filosofi som behandlar denna upplevda tomhet brukar benämnas existen-
tialism. Existentialismen grep omkring sig under och efter andra världskriget, 
med centrum i Paris och med Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir som 
galjonsfigurer. Den bakomliggande filosofin har djupa rötter men har sitt mo-
20  William Barrett, Irrational Man. A Study in Existential Philosophy. New York: Anchor Books, 

1990, s. 62. 
21  Roni Feinstein, ‘Filling History’s Voids’. Art in America, August issue. New York: Brant 

Publications, 2012.
22  Harry Martinsson, Aniara. Stockholm: Bokförlaget Aldus/Bonniers, 1970.
23  Barrett, Irrational Man, s. 63.
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derna ursprung i 1800-talet, hos Kierkegaard och Nietzsche. En ångest grundad 
på insikten om människans frihet är ett grundtema hos den kristne Kierkegaard, 
medan den allt annat än kristne Nietzsche gjort sig känd för sitt uttalande om 
att Gud är död. Klämd mellan den tomhet som Guds frånfälle innebar och det 
ständigt närvarande hotet om ett självförvållat utplånande av människans exis-
tens på jorden, tvingas den enskilde konfronteras med den fråga som en betydligt 
modernare dansk filosof formulerat sålunda: ”Hvad gør vi nu, lille du?” 

För Sartre innebar detta till en början att inte blunda för dilemmat. Människan 
skiljer sig från övriga levande varelser genom att vara medveten om sin existens. 
Hon är inte endast resultatet av arv och miljö, utan kan förhålla sig till dessa och 
genom sina handlingar åtminstone delvis förneka deras inflytande på henne. Vi 
bär själva det yttersta ansvaret för vilka handlingar vi väljer – vilket skapar ångest. 
Människan kan fly sitt ansvar och inte välja, eller hävda att hon måste handla 
som hon gör på grund av omständigheterna; hon lever då inautentiskt, i ond tro 
för att använda Sartres ordval. Motsatsen är alltså att skapa sin essens genom att 
ta ansvar för sina handlingar. Man lever då autentiskt. Sartre menar att världen 
inte är ändamålsenlig utan helt tillfällig, eller kontingent. Det finns ingen avsikt 
eller något syfte med världen; den helt enkelt existerar. Denna upplevelse av 
tingens kontingens väcker äckel.24 I romanen Äcklet beskriver Sartre sin närmast 
atomistiske romanfigur Antoine Roquentin och dennes liv i en fransk småstad 
där äcklet smyger sig på, ett äckel inför omgivningen såväl som inför sig själv. 
Roquentin finner dock små stunder av frihet från sina allt oftare uppdykande 
känslor av äckel, via musiken. Från en grammofon på ett café hör han en 
amerikansk jazzsångerska: ”Musikens flöde … krossade vår eländiga tid mot 
väggarna. Jag är i musiken. I speglarna rullar eldglober; ringar av rök omger dem 
och svänger, beslöjande och blottar ljusets hårda leende.”25 Även hos européen 
Sartre finns alltså en vision om att någon form av lindring finns förborgad inom 
den afro-amerikanska kulturen. 

Nobelpristagaren (1957) Albert Camus tar upp liknande teman om existentiell 
vilsenhet i böckerna Myten om Sisyfus och Främlingen. Om den senare boken 
skriver Michael Azar i sitt förord till den senaste svenska upplagan:

Vi är, säger Camus, utslungade i tillvaron som i en exil utan återvändo. Ur evig-
hetens synvinkel är vi lidelser som aldrig kan tillfredsställas, rop som aldrig når 
fram. Människan och världen hör inte ihop. Han sammanfattar människans tra-
giska erfarenhet i ett ord: det absurda. Det träder fram ur sprickan mellan själens 

24  Thure Stenström, Existentialismen – Studier i dess idétradition och litterära yttringar. Lund: 
Walter Ekstrands Bokförlag, 1975, s. 269.

25  Jean-Paul Sartre, Äcklet. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2012, ss. 52-53.
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förtvivlade längtan efter klarhet och verklighetens obegriplighet, ur gapet mellan 
vårt behov av mening och den kalla grav som väntar oss.26

Camus huvudfigur i Främlingen, Mersault, är en man som framlever sitt liv i 
Alger under den franska kolonialtiden. Närmast av en slump mördar han en arab 
och döms till döden - inte främst på grund av själva mordet, utan snarare för hans 
brist på förmåga att utföra de ritualer som omvärlden förväntar sig av honom; 
främst vad gäller moderns död. Han upplever allt som sker med likgiltighet, ser 
tillvaron som ett spel av tillfälligheter. Mersaults syn på livet kan belysas med ett 
par citat: ”Mamma dog i dag. Eller igår kanske, vet inte. Jag fick telegram från 
hemmet: ”Mor avliden. Begravning i morgon. Högaktningsfullt.” Det betyder 
inget. Kanske var det igår.”27 Angående mordet på araben: 

Avtryckaren gav efter, jag kände kolvens blanka undersida och det var där, i den 
samtidigt skarpa och bedövande knallen, som allt började. Jag skakade av mig svet-
ten och solen. Jag förstod att jag hade förstört dagens balans … Då sköt jag fyra 
gånger till mot en orörlig kropp där kulorna trängde in utan att det syntes. Och det 
var som jag knackade på olyckans dörr, fyra korta knackningar.28 

26  Albert Camus, Främlingen. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2012.
27  Ibid, s. 7.
28  Ibid, s. 75.

Albert Camus. Foto: Henri Cartier-Bresson



20

Inför den stundande avrättningen är hans tankar sålunda: 

För att allt skulle fullbordas, för att jag skulle känna mig mindre ensam återstod det 
mig bara att önska att det kom många åskådare på dagen för min avrättning, och 
att de hälsade mig med hatiska skrik.29

Det intryck som Camus gjorde på sin samtid och på kommande generationer av 
unga manliga författare förminskades inte av hans visuella framtoning eller hans 
rykte som ”kvinnokarl.” Camus blev själva urtypen för svårmodig, luttrad intel-
lektuell och spreds även till icke-litterära kretsar. James Dean är bara det mest 
uppenbara exemplet. 

En udda figur i sammanhanget var Jean Genet. 1952 publicerade Jean-Paul 
Sartre Saint Genet, där Genets liv får exemplifiera Sartres idéer om människans 
frihet och ansvar för sitt eget öde. Genet var övergiven vid födseln; han växte upp 
i fosterhem och uppfostringsanstalt och förde som ung man ett kringflackande liv 
i Syd- och Östeuropa som tjuv, vagabond, bedragare, homosexuell prostituerad 
och soldat. Han började skriva i fängelse, och debuterade på 1940-talet med verk 
som Matrosen och stjärnan, Rosenmiraklet och Tjuvens dagbok. I den senare berät-
tar han om sitt liv som kriminell. I detta ingick ett slags omvänd pilgrimsresa, 
med mål som av det ”normala” samhället sågs som depraverade, onda och svek-
fulla. Det var i detta som Sartre såg en ”existentiell hjälte”; en person som valde 
att spela – och att överdriva – den roll som livet hade tilldelat honom. För att ta 
ett (förkortat) exempel ur Tjuvens dagbok:

Det var på regementet som jag för första gången blev vittne till smärtan hos en av 
dem jag bestulit. Jag kände mig fylld av en egendomlig mildhet, bars av ett slags 
frihetskänsla som gav en enastående smidighet åt min på sängen utsträckta kropp. 
Våldsamt hade jag frigjort mig från det avskyvärda kamratskap som min vänliga 
natur hade fört mig in i, och förvånad märkte jag att detta gav mig en väldig kraft.30

Outsiders

I England utkom 1957 boken The Outsider, skriven av Colin Wilson, som fo-
kuserade på och analyserade själva det begreppet. I boken hävdar Wilson att det 
finns en avgörande skillnad mellan människor: 

29  Ibid, s. 150.
30  Jean Genet, Tjuvens dagbok. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1952, ss. 49-50.
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Some are perfectly satisfied with what they have; they eat, drink, impregnate their 
wives, and take life as it comes. Others can never forget that they are being cheated; 
that life tempts them to struggle by offering them the essence of sex, of beauty, of 
success; and that she always seems to pay in counterfeit money.31

Wilson säger också att “den verkliga frågan är inte huruvida två plus två blir 
fyra eller fem, utan om tillvaron förs framåt av män som älskar ord eller av män 
som älskar livet.” 32 Wilsons begrepp ”outsiders” kom att få stort genomslag i 
såväl England som USA, där det anammades av den redan omtalade kategori av 
vita som blivit alltmer fascinerade av utanförskapets människor, afro-amerikansk 
kultur i allmänhet, och bebopjazz i synnerhet.33 Det handlade om människor 
som sökte sig bort från enbart ”ord” och ville få närkontakt med livet självt, för 
att använda Wilsons ord. Som vi har sett erbjöd den amerikanska traditionen en 
lösning – orealistisk eller ej – på dessa huvudsakligen vita medelklassmänniskors 
dilemma: bli en ”White Negro”, eller anamma åtminstone så mycket du kan av 
den afro-amerikanska kulturen: musiken, sättet att tala, sättet att röra sig, sättet 
att dansa etc. 

Folkmusik, politisk paranoia och skiffle

Men om man kände sig som en outsider gentemot mainstream samhället och 
sökte efter något ”autentiskt”, men hade svårt att köpa den franska existentialis-
tem och inte heller ville associera sig med den utlevande livsstil som Howl eller På 
drift gav uttryck för? Då fanns folkmusiken som ett alternativ. Den folkmusikvåg 
’folk music revival’ som kom att ha avgörande betydelse för handlingen i den 
här artikeln inleddes av gruppen The Weavers och deras succé med Goodnight 
Irene 1949. The Weavers var då en logisk följd av den löst sammansatta grup-
pen Almanac Singers, där bl.a. Pete Seeger och Woody Guthrie ingick. Almanac 
Singers var tydligt vänsterorienterade och stöddes av det amerikanska kom-
munistpartiet CPUSA (Communist Party of the United States of America). I 
Almanac Singers ingick även Bess Lomax, dotter till John Lomax som på uppdrag 
av Library of Congress gjorde mängder av tidiga inspelningar i den amerikanska 
södern. I sin jakt på det ”äkta” begav sig Lomax och hans son Alan till avlägsna 
samhällen med så hög procent afro-amerikaner som möjligt och – framför allt 
– till fängelser. 1933 och 1935 spelade John Lomax in Huddie Leadbitter, mer 
känd under artistnamnet Leadbelly, på Angola State Penitentiary i Louisiana. 

31  Colin Wilson, The Outsider. New York: Tarcher/Penguin, 1982, s. 4.
32  Ibid, ss. 14-15, min översättning. 
33  Ulf Carlsson, Cornelis Vreeswijk. Artist – vispoet – lyriker. Malmö: Corona, 1996, ss. 282-283. 
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Leadbelly benådades samma år och 1937 flyttade han till New York, där han 
blev något av en celebritet. Det var från honom som the Weavers först hörde 
Goodnight Irene. Alan Lomax blev samma år direktör för the Archive of American 
Folk Song vid Library of Congress, och kom att influera en hel generation av 
folksångare genom att spå olika sätt stödja dem med bokningar, inspelningar etc. 
Till dessa hörde Burl Ives, Woody Guthrie, Pete Seeger, Golden Gate Quartet, 
Leadbelly och Josh White.34 White hade i sin barndom varit ledsagare till kring-
resande blinda sångare i USA:s sydstater, och vid ett tillfälle bevittnat en dubbel 
lynchning. Trots sin bakgrund var han salongsfähig ut i fingerspetsarna och hans 
musik var lättillgänglig och virtuost framförd. I februari 1941 arrangerade John 
Lomax en konsert med ett antal av sina ”fynd” i Vita huset, vilket med tiden 
ledde till en djup vänskap mellan Josh White och presidentfamiljen, Franklin D. 
och Eleanor Roosevelt.35 

Josh White blev snart en av Amerikas mest kända folksångare och kom att röra 
sig som fisken i vattnet bland tidens celebriteter. Till dessa hörde Paul Robeson. 
Robeson var något av en renässansmänniska; utbildad jurist, idrottsstjärna (ame-
rikansk fotboll), sångare och skådespelare. Såväl Josh White som Paul Robeson 
kom att förknippas med den framväxande medborgarrättsrörelsen genom att 
kombinera sina roller som underhållare med ett tydligt politiskt, socialt engage-
mang. Sommaren 1950 deltog Josh White i en officiell amerikansk goodwill-resa 

34  Scott Barretta & Ron Eyerman, ‘From the 30s to the 60s: The Folk Music Revival in the 
United States’. Theory and Society, Vol. 25, issue 4. Dordrecht: Kluwer, 1996, ss. 513-519.

35  Elijah Wald, Josh White. Society Blues. New York & London: Routledge, 2002, ss. 70-89.

Josh White
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till Europa tillsammans med Eleanor Roosevelt, men efter hemkomsten till USA 
drabbades han av en karriärmässig katastrof. Det var inte enbart det vänsterli-
berala Amerika, som White tillhörde, som expanderat och nått allt fler under 
efterkrigstiden. Ännu starkare var den stockkonservativa motreaktionen, den s.k. 
Mccarthyismen, mot allt som hade en svag doft av vänster. The House Committee 
on un-American Activities (HUAC) var en statlig myndighet som skapats 1938 
för att främst kontrollera medborgare med nazi-sympatier. Efter kriget svängde 
dess verksamhet alltmer över till att vända sig mot kommunistpartiet och dess 
sympatisörer. En icke ringa del av de som drabbades av svartlistning eller annan 
förföljelse efter utfrågning hos HUAC var kända personer som Bertolt Brecht, 
Charlie Chaplin, sångerskan Lena Horne, jazzmusikern Artie Shaw och Paul 
Robeson. De utfrågade ställdes inför ett antal hypotetiska och konkreta frågor: 
Skulle de kämpa om USA råkade i krig med Sovjet? Skulle de anmäla medarbe-
tare som var kommunister? Afro-amerikaner fick frågan om de hade vita vänner, 
och tvärtom. Alla blev tillfrågade om de ägde skivor med Paul Robeson.36 Detta 
senare föranleddes av att Robeson gjort ett antal sovjetvänliga uttalanden, vilket 
i mångas ögon gjorde honom till en opatriotisk avfälling. Josh White valde att 
försöka gå en medelväg, då han i september 1950 vittnade inför HUAC och tog 
avstånd från Paul Robeson, men inte från sitt engagemang inom medborgarrätts-
rörelsen.37 Resultatet blev att vänstern såg Josh White som en förrädare, medan 
högern samtidigt betraktade honom med misstänksamhet. Han valde därför att 
leva och arbeta i Europa, främst då i England, där han gjorde stor succé.38 Även 
Sverige blev ett favoritland för Josh White, och han hade varje sommar ett vecko-
långt engagemang på Gröna Lund, ackompanjerad av jazzbasisten Sture Nordin. 

Hade Josh White stannat i USA hade han fått arbeta i ett kulturellt och poli-
tiskt klimat som var allt annat än befrämjande för konstnärlig verksamhet. Många 
fann för gott att känna med fingret i luften varthän det blåste, vilket ledde till 
likriktning och brist på kritiska eller ifrågasättande röster. Ett viktigt undantag ut-
gjorde bildkonsten, där den s.k. abstrakta expressionismen blev en dominerande 
form under den här perioden, åtminstone bland en intellektuell elit. Just genom 
graden av abstraktion upplevdes den inte som ifrågasättande av amerikanska vär-
deringar, trots att många av konstnärerna var att betrakta som radikala. Det var 
i New York det skedde, en stad som aldrig tidigare betraktats som ett kulturens 
epicentrum (utom vad gällde jazz.) Nu skedde en förskjutning, från Paris till New 
York.39 Den tomhet, void, som jag tidigare beskrivit fick här sin radikala motsats. 

36  Ellen Schrecker, Many are the Crimes. McCarthyism in America. Boston, New York, Toronto, 
London: Little, Brown and Company, 1998.

37  Martin Duberman, Paul Robeson. London: The Bodley Head, 1989, s. xi.
38  Wald, Josh White, s. 275.
39  Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art. Abstract Expressionism, Freedom and 

the Cold War. Chicago & London: University of Chicago Press 1985.
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Det fanns ingen uppgivenhet hos beatförfattarna, som det fanns hos de europe-
iska existentialisterna, och det fanns det inte heller hos de abstrakta expressionis-
terna. De målade stort, fyllde tavlor med färg. Vad samtliga hade gemensamt var 
också att de helt förlitade sig på färg och form, utan att i traditionell bemärkelse 
avbilda något. Jackson Pollock, stilens främste namn, lade sina stora dukar på gol-
vet och stänkte ner dem med färg; penslar nyttjades enbart som droppverktyg. 40 
Matthew Samson har noterat en koppling mellan den abstrakta expressionismens 
framväxt och framväxten av en ny sorts jazz efter bebop.41 Inom den amerikanska 
populärkulturen fanns det revolutionerande huvudsakligen inom den afro-ame-
rikanska jazzen. 1959 (det år då ”the music died” enl. Don McLean) utkom ex-
ceptionella och nyskapande skivor som Miles Davis Kind of blue, John Coltranes 
Giant Steps och Ornette Colemans Shape of Jazz To Come, för att nämna några av 
de viktigaste albumen.42 Precis som med den abstrakta expressionismen rörde det 
sig om ett avståndstagande från konventioner och ”god smak” till förmån för en 
fri form, befriad från konventioner och formella begränsningar. Bildkonstnären 
Willem de Kooning uttryckte det så här: “Miles Davis doesn’t play the notes, he 
bends them. I bend the paint.” 43 

Religionens roll stärks

En väsentlig del av likriktningen inom det amerikanska mainstream samhället 
under 1950-talet blev den närmast allomfattande religiositet som man kanske 
från en nordeuropeisk horisont ser som en kvarleva från en förgången tid. Denna 
tid är dock inte så avlägsen som man kan föreställa sig. Under 1950-talet blev ett 
antal kristna predikanter kändisar av stora mått i USA via det nya TV-mediet; 
och ingen mer så än Billy Graham. I sina Gospel crusades (evangeliska korståg) 
agerade Graham som en modern Guds apostel på jorden; inte bara i USA utan 
även i Europa, Asien, Australien, Latinamerika och Afrika. Billy Graham bidrog 
starkt till att den amerikanska befolkningens medlemskap i en eller annan kyrka 

40  Magdalena Dziurlikowska, ’Abstrakt Expressionism’. Konstvärlden, nr 5. Stockholm: Svenska 
Mediarespons AB, 2010.

41  Matthew Samson, ‘Imaging Music: Abstract Expressionism and Free Improvisation’. Leonardo 
Music Journal, Vol. 11. Cambridge, Ma: MIT Press, 2001.

42  Fred Kaplan, 1959. The Year Everything Changed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 
Inc., 2009.

43 MOMA, Museum of Modern Art, New York. What is Abstract Expressionism? https://
education.moma.org/moma/learningresources/cms_page/view/376427
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steg från 65 miljoner till 114 miljoner under 1950-talet. Att inte vara troende 
kom under den här tiden att bli betraktat som oamerikanskt.44 

Revolution på Kuba, medborgarrättsrörelse i USA

Den 1/1 1959 tog Fidel Castros revolutionärer över makten i Havanna, vilket fick 
återverkningar bland unga människor i såväl Tredje världen som i Västvärlden. 
Många såg i Kubas exempel en väg ut ur det kalla krigets maktbalans och ut-
gjorde också inledningen till en större medvetenhet om befrielsekampen i den 
koloniala världen. Händelserna på Kuba stärkte i USA de krafter som redan tidi-
gare – inspirerade av händelser i England som jag snart återkommer till - initierat 
bildandet av ”a New Left”, en Ny vänster. Det gamla, och starkt Moskvatrogna, 
amerikanska kommunistpartiet hade närmast imploderat, dels på grund av 
McCarthyismen, dels på grund av den nye sovjetledaren Nikita Chrustjovs tal 
1956 där han avslöjade Stalins illgärningar. Fidel Castro mottogs av entusiastiska 
folkmassor i New York och Washington, D. C. i april 1959, och gjorde också 
succéartade besök på universiteten Harvard och Princeton, där han av många 
unga betraktades som ”a rebel with a cause.” 45 En annan stark underström av 
motstånd mot det rådande tillståndet var den afro-amerikanska medborgarrätts-
rörelsen. Den tog sin moderna början 1954, då Högsta domstolen fastslog att 
skolsegregering var olagligt. Då Rosa Parks ett år senare vägrade att flytta på sig i 
en buss i Montgomery, Alabama, ledde detta till en omfattande bussbojkott och 
att Martin Luther King växte fram som ledare och symbol för kampen för lika 
rättigheter. Den nya vänsterns framväxt och kampen för medborgerliga rättig-
heter kom att forma en fond till folkmusikvågen under det tidiga 60-talet, eller 
åtminstone en del av den.

”Äkta” och ”kommersiell” folkmusik

Folkmusikgruppen Kingston Trio fick en exempellös framgång med den gamla 
mördarballaden Tom Dooley 1958/1959. Låten blev en internationell succé med 
över sex miljoner sålda skivor. 

Med Kingston Trio inleddes en folkmusikvåg på en närmast global nivå - så 
globalt det nu kunde bli i slutet av 1950-talet/början av 1960-talet. De stora 

44  Steven M. Gillon, The American Paradox. A History of the United States Since 1945. Boston: 
Wadsworth, 2013, s. 79-81. 

45  Van Gosse, Where the Boys Are. Cuba, Cold War America and the Making of a New Left. London 
& New York: Verso, 1993, s. 3.
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skivbolagen gav ut en rad framgångsrika skivor med artister som Harry Belafonte, 
the Brothers Four, the New Christy Minstrels, Peter, Paul and Mary, Odetta och 
många andra. En stor skillnad gentemot den första folkmusikvågen var att den 
huvudsakligen berört en liten intellektuell elit. Vid slutet av 1950-talet fanns ett 
stort antal universitetsstuderande unga människor, huvudsakligen av vit medel-
klass, som var redo att revoltera mot vad de såg som föräldragenerationens in-
skränkta ideal. För många av dem passade folkmusiken som hand i handske. Den 
inbjöd till aktivt deltagande (skaffa en gitarr och lär dig en handfull ackord) och 
ägde därutöver en intellektuell vitalitet som saknades hos annan underhållning; 
frånsett den mer svårtillgängliga nya jazzen. 

De stora kommersiella framgångarna för vissa av artisterna inom folkmusiken 
ledde till en livlig debatt om vad som var ”äkta” folkmusik och vad som var 
en utslätad och kommersiellt inriktad variant. Det uppstod snart en falang som 
bestämd hävdade att äkthet var det primära; för dem var lättillgänglighet och un-
derhållning närmast anatema. Banerförare för äkthetsfalangen var The New Lost 
City Ramblers. Gruppen bildades 1958, i avsikt att troget återge folkmusik från 
Sydstaterna och stödja de ännu levande musiker som förkroppsligade gamla mu-
sikaliska ideal. Gruppen bestod av Mike Seeger (halvbror till Pete), John Cohen 
och Tom Paley. Den senare hade en kort period ackompanjerat ingen mindre än 
Woody Guthrie på banjo och gitarr. Trots sin ”icke-kommersiella” framtoning 
nådde The New Lost City Ramblers stora framgångar och framträdde för en tro-
gen publik över hela USA. En av dem var en ung Bob Dylan: 

The Kingston Trio
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Jag lyssnade mycket på New Lost City Ramblers. Jag gillade dem med en gång. 
Allting med dem tilltalade mig – deras stil, deras sång, deras sound. Jag gillade 
hur de såg ut, deras sätt att klä sig och särskilt gruppens namn. Deras sånger …. 
vibrerade av någon svindlande, olycksbådande sanning. Jag kunde lyssna på dem 
dagar i sträck.46 

Mitt i all framgång splittrades gruppen 1962, delvis p.g.a. att Tom Paley inte 
ville ge upp sitt arbete som universitetslärare i matematik.47 Ytterligare en orsak 
var att Paley vid något tillfälle blivit anklagad för att vara kommunist. Sant eller 
inte, ryktet omöjliggjorde att få spelningar inom radio och TV, vilket irriterade 
de andra medlemmarna som ville livnära sig helt på sin musik.48 Efter splittringen 
reste Tom Paley med sin fru till Sverige, som förresten också ansågs som kom-
munistiskt i konservativa kretsar i USA. Vi kommer senare att återse honom i 
Stockholm. 

På motsvarande sätt fanns en folkmusikvåg i Storbritannien, med artister som 
sökte sig tillbaka till sina engelska, skotska, irländska och walesiska rötter. Det 
politiska inslaget var i England självklart redan från början, och möttes inte av 
något som motsvarade McCarthyismen i USA. Detta visade sig inte minst när 
Pete Seeger dömdes till ett års fängelse för sin vägran i augusti 1955 att vittna 
inför HUAC. Domen verkställdes aldrig, men Seeger blev i flera år svartlistad av 
skivbolag och TV-kanaler.49 Den engelska folkmusikrörelsen arrangerade stöd-
konserter för Seeger och han besökte England och Skottland för en månadslång 
turné i oktober 1961, med final på Royal Albert Hall inför en publik på 5000 
personer. Fallet Seeger gjorde det tydligt att folkmusikrörelsen och politik nu var 
oupplösligt sammanbundna.50 Det dåvarande världsläget, med en vänster som 
givetvis var missnöjd med det kapitalistiska Väst, men också med ett alltmer des-
illusionerat förhållningssätt till Sovjetblocket, ledde till skapandet av en engelsk 
Ny vänster, som innebar ett försök att formulera en ny, humanistisk och icke-
ortodox Marxism. Fr.o.m. påsken 1958 arrangerade The Campaign for Nuclear 
Disarmament (CND) en årlig fyradagars-marsch i protest mot den engelska 
kärnvapentillverkningen i Alderston. De marscherande sjöng ofta Pete Seegers If I 
Had a Hammer och the New Left var i hög grad engagerade. I en dubbelverkande 

46  Dylan, Memoarer, s. 229.
47  Ray Allen, The New Lost City Ramblers & The Folk Music Revival. Urbana, Chicago and 
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process var sedan dessa marscher en av flera inspirationer bakom skapandet av en 
motsvarande Ny vänster i USA. 

I det nya, mer tillåtande klimatet i USA efter McCarthyismen, startades Newport 
Folk Festival 1959; ett årligt evenemang som blev ett forum för den allt populä-
rare folkmusiken. På Newport spelade alla från de ”kommersiella” Kingston Trio 
till de mer ”renläriga” New Lost City Ramblers, och det var till denna etablerade 
folkmusikscen som en ung Bob Dylan anlände och snabbt gjorde sig ett namn. 
Hans låtar blev snart kända via Peter, Paul and Mary och Joan Baez och snart var 
han galjonsfiguren för vad som kom att kallas ”protestmusiken.”51 Sommaren 
1963 var Dylans album The Freewheelin’ Bob Dylan en sensation; media presen-
terade honom som talesman för en generation och folkmusiken och medborgar-
rättsrörelsen föreföll vara två sidor av samma mynt. Vid marschen till Washington 
den 23 augusti 1963 höll Martin Luther King Jr. sitt berömda ”I Have a Dream”-
tal och Dylan uppträdde inför den mångtusenhövdade skaran jämsides med Joan 
Baez, Odetta, Peter, Paul and Mary, Harry Belafonte och Mahalia Jackson. 52 
Under den här perioden dök bratpoeten Allen Ginsberg upp efter en längre vis-
telse i Indien.53 Han hörde för första gången Dylans A Hard Rain’s a-gonna fall 
och rördes till tårar. Beatpoesin hade omvandlats och förts vidare och kombine-
rats med musik, fast inte med bebop, beatgenerationens preferens. Dylan och 
Ginsberg möttes i december 1963 och blev vänner. Båda vann på sin ömsesidiga 
beundran; Dylans status ökade i intellektuella kretsar och Ginsberg förvandlades 
via uppmärksamheten från Dylan och dennes fans – och trots sin ålder – till en 
vildhårig, skäggig celebritet och ett emblem för det sena 60-talets motkultur.54 

51  Charlie Gillett, The Sound of the City. The Rise of Rock and Roll. New York: Da Capo Press, 
1996, s. 297.

52  Dalton, Det är inte mig ni söker. Jakten på Bob Dylan, ss. 73-74. Under den här perioden växte 
också soul- och funkmusiken (Sam Cooke, Otis Redding, James Brown etc). fram och var för 
afro-amerikaner en lika självklar del av medborgarrättsrörelsen som folkmusiken var för vita 
collegeungdomar och vänsterintellektuella. Det var också en period då det råa våld som mötte 
främst afro-amerikaner inom medborgarrättsrörelsen – eller vilka afro-amerikaner som helst - 
fick många att ifrågasätta om Martin Luther Kings fredliga väg verkligen ledde någonstans. 
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Skiffle

Ett udda utskott på folkmusikträdet var den variant som skapades i England 
och som gick under namnet skiffle. Under en tid av stor amerikansk dominans 
inom den brittiska populärmusiken var skifflen det enda signifikanta undantaget 
från den regeln. Visserligen var flera av ingredienserna ursprungligen amerikan-
ska – blues, traditionell jazz, folkmusik - men själva blandningen och inslaget av 
engelsk Music Hall gjorde genren till en egen variant.55 Mycket av repertoaren ut-
gjordes av sånger ur Leadbellys och Woody Guthries repertoarer, framförda i raskt 
tempo på billiga akustiska instrument – gitarr, ett tvättbräde eller minimalt trum-
set och bas (ofta ett hemmabygge). Skiffle musikens främste exponent var Lonnie 
Donegan, vars version av Leadbellys Rock Island Line rönte stor framgång 1956 
och såldes i över en miljon exemplar. Massor av unga människor – huvudsakligen 
arbetarklasskillar – började spela själva. Det hela var i stort sett över vid slutet 
av 1958, men då hade det bland oräkneliga unga i Storbritannien skett en rejäl 
förskjutning från att enbart vara lyssnare till att spela själva. Skifflens inflytande 
på den senare populärmusikaliska utvecklingen kan inte överskattas. Många som 

55  Ian Inglis, ‘Historical approaches to Merseybeat: delivery, affinity and diversity’. Leonard, 
M., Strachan, R. (red). The Beat Goes On. Liverpool, Popular Music and the Changing City. 
Liverpool: The University Press, 2010, s. 12.
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startat med skiffle kom med tiden att utgöra kärnan inom brittisk pop- och rock-
musik. I Liverpool fanns t.ex. the Quarrymen, som John Lennon startade 1956 
och som senare kom att innehålla både Paul McCartney och George Harrison. 
Den fjärde medlemmen i The Beatles, Ringo Starr, var ett tag medlem i Eddie 
Clayton Skiffle Group, och har om detta sagt att ”skiffle was the thing that made 
us all think: Shit, we can do that.”56 

Det mindre scenariot - Sverige

Roxtuna 1956 – Tony Granqvist och Thore ”Masen” Eliasson möts

Skifflemusiken kom att bli länken mellan vad jag kallar det stora och det lilla 
scenariot, och det var i en källarlokal på ungdomsfängelset Roxtuna som mötet 
mellan Thore Eliasson och Tony Granqvist ägde rum. Thore kom då närmast från 
ungdomsfängelset Skenäs, ”ett jävla skitställe” (T.E.)57 Han rymde från Skenäs 
två gånger, infångades båda gångerna och hotades med att bli skickad till Roxtuna 
om han försökte en gång till. Möjligen återspeglade detta personalens inställning 
till ”nymodigheterna” där. Thore tog hotet/löftet ad notam, stack ännu en gång 
och hamnade som ett resultat av detta på Roxtuna. På grund av sin härkomst och 
dialekt blev Thore omgående kallad ”Masen” och det är som Masen han blivit 
känd och hågkommen i alla sammanhang som har med Jailbird Singers att göra.
Thore Eliasson föddes i Sundsvall den 7 augusti 1937, men hamnade per omgå-
ende i Dalarna. I södra Dalarna/Västmanland förde hans familj sedan en kring-
flackande tillvaro. Pappan, som huvudsakligen jobbade inom skogsbruk och jord-
bruk ”flyttade som en tosing, visste till slut knappt var han bodde” (T.E.) Det 
ständiga flyttandet innebar att Thore kom att tillbringa sina sju skolår i inte min-
dre än femton olika skolor, men är stolt över att han trots detta inte behövde gå 
om en enda klass. Mamman, som var frälsningssoldat, dog när Thore var fjorton 
år gammal. Tillvaron blev därefter tämligen stökig; ”jag hamnade ordentligt på 
snedden.” Han började umgås med ett gäng killar som ägnade sig åt småstölder 
och med tiden också involverad i ”en massa skit som hände i Västerås” och ham-
nade på ungdomsfängelse, d.v.s. inledningsvis Skenäs. Med sig i bagaget hade han 

56  Mojo, London: Endeavour House, December 2013
57  T.E. = Thore Eliasson.
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ett intresse för lantbruk som han fått från sin far, men även ett musikintresse, där 
hans mammas repertoar från Frälsningsarmén var en av ingredienserna. ”Frälsis 
är dom enda kristna med lite fart i låtarna”, som Thore själv säger. Dessutom hade 
han en storebror, Rune, som blev svensk mästare i dragspel, och en morfar som 
var riksspelman på fiol.
Tony Granqvist var född den 24 december 1938 och uppväxt på Södermalm i 
Stockholm. Han blev tidigt betraktad som ett musikaliskt geni och det kunde 
hända att han då familjen hade gäster blev väckt för att komma och spela piano 
för de imponerade åhörarna.58 Familjen var så kallat ”fin” och pappan förväntade 
sig att sonen skulle bli civilingenjör. Tonys håg stod dock till musiken, och han 
spelade som tonåring trummor i ett dixieband. Efter avslutad skolgång tog han 
ett antal kortvariga jobb, men kom snart på glid som det då hette, och hamnade 
16 år gammal på en uppfostringsanstalt och sedermera på Roxtuna. Då hade 
han också fått veta att han tidigt blivit adopterad av familjen han växt upp i, ett 
besked som gav honom ”sitt livs chock.” 59 

Välstånd, samhällsomvandling och utanförskap

På intet sätt var Thore och Tony unika i att vara ”ungdom på glid” som det 
då hette. Dramatiskt ökade födelsetal under och strax efter andra världskriget 
innebar en stor ungdomsgeneration i Sverige, precis som i övriga västvärlden. 
Samtidigt tillväxte såväl den materiella som den immateriella infrastrukturen 
kraftigt. Utbildning, hälso- och sjukvård blev tillgängliga för det stora flertalet och 
det gjordes stora satsningar på bostadsbyggande.60 En mångårig socialdemokra-
tisk regering bidrog också till framväxandet av en stabil arbetarklass med politiskt 
inflytande på alla nivåer i samhället. I takt med att en stor majoritet fick det bättre 
ställt betonades solidaritet och skötsamhet som ideal. Under hela denna period 
av framsteg på många fronter skedde samtidigt en alarmerande ”förvildning” av 
ungdomar som upprörde såväl kyrklighet som ateistisk kulturelit, nationell höger 
och socialdemokrati. Under 1950-talet blev vandaliserande och kriminell ”ung-
dom på glid” ett skrämmande och omskrivet fenomen som i hemskhet tävlade 
med atombomben och kommunismen.61 Tillkomsten av raggarna; en kultur som 
växte fram bland arbetarungdom och baserades på den rikliga tillgången på be-
gagnade amerikanska bilar vid mitten av 1950-talet, ökade förskräckelsen. Det 
58  T. E. 
59  Claes-Håkan Olofsson, ‘Jailbird Singers. Från galler till rampljus’. American Music Magazine, 
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började på Kungsgatan i Stockholm, med gäng som Road Devils, Car Angels 
och Teddy Boys, men spred sig snabbt över landet. Ökningen av brottslighet och 
allmän oregerlighet bland ungdomar syntes paradoxal, då detta alltså skedde pa-
rallellt med en stadig ekonomisk tillväxt och stigande levnadsstandard för majori-
teten av befolkningen. Vad som kunde iakttas var den inledande fasen på en lång 
period av vad som kriminologer kallar ”välståndskriminalitet”, karaktäriserad 
framför allt av en kraftig ökning av egendomsbrotten. Tack vare den ekonomiska 
tillväxten fanns fler saker att stjäla, och tack vare den ökade rörligheten fanns det 
fler ställen att göra detta på.62 Den snabba samhällsomvandlingen innebar också 
en djupgående förändring i människors existentiella livsvillkor. I bondesamhället 
var det svårt att avvika, medan avvikarna å andra sidan blev totalt frikopplade från 
den sociala gemenskapen. Detta förhållande byggde samtidigt på allas beroende 
av alla andra, och en bygemenskap som på gott och ont betydde att ingen var 
anonym. Allt detta luckrades upp av industrisamhället, där de sociala relationerna 
blev alltmer anonyma.63

Det var en allmänt spridd uppfattning att den ökande ungdomsbrottsligheten 
var ett ”onödigt” fenomen, att alla kunde få ett jobb och försörja sig om bara 
viljan fanns. Som Fleming Balvig påpekar ”dommen blev hård over dem, der 
ikke kunne eller ville give sig ind under de nye vilkår.” 64 Dansk forskning på 
50-talet visade ett samband mellan kriminalitet å den ena sidan och social status, 
yrkesarbete och utbildning å den andra. Det skedde en markant ökning i antal 
domar som sammanföll med social status hos den dömde och en motsvaran-
de minskning i grupper med högre utbildning och högre social status. Men – 
det var en relativt liten grupp unga män stod för en stor del av kriminaliteten. 
Medan antalet unga män som var lågt utbildade sjönk, så ökade deras andel i 
brottsstatistiken. De lågutbildade var dessutom oftast barn till föräldrar som var 
lågutbildade. Resultatet blev, enligt Balvig, en restgruppsproblematik, som inte 
enbart visade sig rent konkret i brottsstatistiken, utan också i att en grupp unga 
såg sig själva som en paria som stod utanför samhället och som ”centrifugerades 
ut” såväl fysiskt som mentalt. Ungdomarna i den här gruppen kände sig makt-
lösa och ”fremmedgjorte” (förfrämligade) från det omgivande samhället. Relativ 
deprivation är det begrepp som brukar användas för att beskriva en individs eller 
grupps känsla av att ”andra får del av saker som jag också borde få min beskärda 
del av, men som krafter utanför mig själv förnekar mig.” 65 

62  Robert Andersson & Roddy Nilsson, Svensk kriminalpolitik. Malmö: Liber, 2009.
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Massmedia spelade en stor roll vad gällde synen på en för många förskräckande 
ökning av kriminalitet i allmänhet och ungdomskriminalitet i synnerhet. Ingen 
väckte större uppmärksamhet på den fronten än ”desperadon” Tumba-Tarzan, 
”mannen som blev en legend och en myt och Sveriges kanske förste kändis.” 66 
Samtidigt var filmen Farlig frihet det kanske mest kända populärkulturella exem-
plet på hur den ”nya” kriminaliteten visualiserades. Medan den verkliga berät-
telsen om Tumba-Tarzan pekar bakåt mot ett Sverige som höll på att försvinna så 
tar den fiktiva storyn vid och pekar framåt mot det skrämmande nya som växte 
fram inför en förfärad allmänhet. 

Tumba-Tarzan

Den 1 juli 1925 föddes Rolf Johansson, son till Eskil och Amanda Johansson. 
Amanda hade tre barn från ett tidigare äktenskap. Både Eskil och Amanda var 
sjukliga. Några år efter Rolfs födelse lades Amanda in på sjukhus och Eskil fick 
ensam ta hand om de fyra barnen. Han lämnade stundtals barnen att ta hand om 
sig själva medan han drog ut på vägarna, vilket samtidigt var ett led i kampen för 
brödfödan, då han under sina vandringar sålde egentillverkade pappersprydna-
der.67 Amanda skickades hem utan att ha blivit botad från sina krämpor och Eskil 
fick med tiden invalidpension. De tre äldre barnen flyttade hemifrån och 1930 
resp. 1933 föddes Rolfs syskon Sune och Olle. Familjen bodde i en bostad på ett 
rum och kök i skogarna söder om Tumba, tillhörande Botkyrka fattigvårdssty-
relse. 1940 undersökte en läkare familjen Johansson och fick en chock. Amanda 
hade knölros på händer, fötter, armar och ben samt ryggradstbc och dubbelsidig 
lungtuberkulos. Eskil hade dubbelsidig lungsäcksinflammation och de tre poj-
karna ”hade skrofler och var undernärda.” 68 Sune och Olle hämtades av polis och 
fördes till ett barnhem i Norrtälje. Amanda placerades på sanatorium och Eskil 
lades in på sjukhus. Rolf var då 15 år. Han hade avbrutit sin skolgång på grund 
av ”allmän klenhet” och på åtta år gått fem klasser. Han hamnade hos en halvsys-
ter i Stockholm och fick jobb på en fabrik, men vantrivdes. När fadern skrevs ut 
från sjukhuset började Rolf åka hem över veckosluten och till slut åkte han inte 
tillbaka till Stockholm. Tillsammans med pappan sysselsatte han sig i stället med 
vedhuggning, stubbsprängning och dikning åt folk i grannskapet. Han träffade 
Alice, fick med henne två barn och skaffade ett eget boende. Efter två år kom 
Amanda hem, Med tiden kom också Olle och Sune hem från barnhemmet och 

66  Gunnar Ståhl, Tumba-Tarzan. Fri som fågeln. Stockholm: Legus, 1990, s. 7.
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återupptog en sporadisk skolgång. Journalisten Rolle Ståhlström beskrev famil-
jens situation: 

Den där familjen var lite utstött. Det var tattare som man sa. Det kommer jag ihåg 
när man snackade med folk där i trakterna. Det var tattare och det var patrask. 
Dom hade en väldig sammanhållning och det var väl deras styrka. Dom höll ihop 
väldigt och förklaringen till att den var så stark var väl trycket dom hade emot sig, 
just det här tattarungar och tattarpatrask. Då håller man ihop.69

Sune och Olle började göra inbrott i sommarstugor i trakten, och vid husrann-
sakningar fann polisen stöldgods både i föräldrahemmet och hos Rolf. Sune döm-
des till ett år och tre månader på anstalten i Mariestad, medan Olle fick ungdoms-
fängelse på anstalten Skenäs. Rolf fick tre års villkorlig dom för hanterande av 
stöldgods och hans två barn omhändertogs och placerades i fosterhem.70 I januari 
1953 var Olle hemma på permission och Sune dök också upp, på rymmen från 
fängelset. Dagen efter anlände polisen, varvid Sune hoppade ut genom fönstret 
och försvann in i skogen. Olle beslöt att inte åka tillbaka till Skenäs, och de båda 
bröderna byggde i stället en koja i skogen, dit Rolf och Alice många gånger kom 
med mat. Sune och Olle gjorde en mängd inbrott i sommarstugor och stal mat, 
verktyg, kläder, sprit och vin. Rolf, Alice och Sune greps i augusti sedan polisen 
skjutit varningsskott, och Olle anmälde sig sedan i oktober frivilligt till polisen i 
Stockholm. Olle dömdes återigen till ungdomsfängelse. Sune fick ett års påback-
ning och Rolf dömdes till ett år och sex månader och placerades på fängelset i 
Härnösand. Alice dömdes till tre år villkorligt, men lyckades också få ett jobb på 
ett sjukhus. På grund av gott uppförande blev Rolf snart förflyttad till den öppna 
anstalten Vångdalen utanför Uppsala, men i maj 1954 fick han beskedet att han 
skulle överföras till Långholmen. Han gick till sitt rum på övervåningen, kastade 
sig ut till ett träd, klättrade ned och försvann. Han övertalade sedan Alice att 
följa med honom på rymmen. Den något våghalsiga rymningen och det efter-
följande skeendet är bakgrunden till myten om Tumba-Tarzan, för det är så Rolf 
Johansson hädanefter kom att benämnas i pressen. 

Rolf och Alice byggde en koja i skogen och handlade mat i närbelägna butiker 
tills pengarna tog slut. Sedan följde inbrott i sommarstugor för att införskaffa 
förnödenheter. Då de anade att marken brände under fötterna på dem drog de 
vidare och upprepade proceduren i nya jaktmarker. Vid ett tillfälle blev bytet en 
pistol och 62 skott; mycket välkommet för en rutinerad tjuvjägare. Tisdagen den 
22 juni 1954 satt de vid sitt tält då tre poliser närmade sig, en av dem med dragen 
pistol. Rolf sprang mot skogen, medan han sköt ett skott i luften med sin pistol. 
Alice blev kvar vid tältet. Polismannen sköt också, samtidigt som han tog skydd 
69  Citerad i Ståhl, Tumba-Tarzan, s. 48.
70  Ståhl, Tumba-Tarzan
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bakom en sten. Efter ytterligare några skott klickade polisens pistol. Rolf gick då 
fram och hämtade Alice, varpå de båda försvann in i skogen. Så snart tidningarna 
kom ut nästa dag var Rolf Johansson ”Tumba-Tarzan” med hela svenska folket. 
Enligt polisen hade det skett en skottlossning à la Vilda Västern, och Rolf hade 
med sin pistol genomborrat en stekpanna. Tumba-Tarzan blev nu omskriven som 
en livsfarlig desperado och en intensiv polisjakt följde: Bland annat användes 
helikopter, vilket var första gången en sådan användes i Sverige i ett sådant sam-
manhang. Angående livsfarligheten, så var det inget som de lokalt boende trodde 
på. Rolf var visserligen en ökänd inbrottstjuv, men det sades också allmänt att han 
inte tog mer än han behövde, och något rykte som våldsman hade han inte alls.71 
I ett allt bistrare klimat gav Alice upp och överlämnade sig till polisen i början av 
november. Ett par veckor senare blev Rolf och Olle – som återigen var på rym-
men från Skenäs - infångade av polisen i en bil på Stocksundsbron i Stockholm. 
Under rättegångsförhandlingarna framkom bl.a. att Rolf inte skjutit hål i den 
berömda stekpannan – skotthålet matchade i stället polisens vapen. Rolf dömdes 
till 3 år och 6 månader på Långholmen och Alice fick 10 månaders straffarbete 
villkorligt.72 Här slutade Rolf Johanssons bana som kriminell; men han och hans 
bröder – av pressen benämnda Lill-Tumba och Lill-Tarzan - kom att bilda bak-
grund till den mest omdebatterade filmen om 1950-talets ungdomskriminalitet. 

Farlig frihet

Den ökande ungdomskriminaliteten och de många rymningarna från anstalterna 
fick även genomslag inom filmen. Ingen kom att symbolisera detta skrämmande 
fenomen mera än Arne Ragneborn, genom sina roller som ”uppkäftig ungdom 
på glid” och ”atmosfärskapande rötägg.” 73 Ragneborn delade bakgrund – ett 
av nio statarsyskon - med många av dem som befolkade svenska fängelser vid 
den här tiden. Som 16-åring var han redan en turnerande skådespelare (som fick 
sparken sedan det uppdagats att han deltagit i ett inbrott); han spelade också 
med i Ingmar Bergmans Hets i en roll som gymnasist. Ragneborn antogs som 
regielev och ”underbarn” på Dramaten, varifrån han också fick sparken efter en 
stöldhärva. Tillsammans med hustrun Gun Zacharias tillbringade han ett halvår 
i Paris, där de bl.a. bevistade en föreläsning med Jean-Paul Sartre. Zacharias var 
socionom och hade jobbat som kurator på Långholmens fängelse och i sin tjänst 
träffat ett stort antal ungdomsbrottslingar, bland dem ”Tumba-bröderna.” Efter 

71  Helene Skoglund, Tumba-Tarzan jagades i Sorunda, Nynäshamnsposten 17 juni 2014.
72  Ståhl, Tumba-Tarzan.
73  Bengt Bengtsson, Den vanartige svensken. En studie i Arne Ragneborns cencurfall. Texthäfte till 

DVD-utgåva av filmen Farlig frihet. Stockholm: Klubb Super 8, 2008.
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hemkomsten från Paris agerade Ragneborn asocial yngling i filmerna ”Fartfeber” 
(1953) och ”Farlig frihet” (1954). Med ett utseende som påminde om James 
Dean blev han något av en tonårsidol.74 I den förra filmen slänger han ur sig 
citat om skönheten i att begå brott och svika sina vänner som är direkt hämtade 
från Jean Genet; i den senare filmen (regisserad av Ragneborn själv, med manus 
författat av Gun Zacharias) förhåller sig den kvinnliga huvudpersonen ”existen-
tialistiskt raljerande” till den manlige motsvarighetens oförmåga att ta ansvar för 
sina egna handlingar. ”Om jag bara hade gått till sjöss … .” ”Ja, varför gjorde du 
inte det. Det var väl inget som hindrade dig?” Handlingen är i korthet följande: 
Huvudpersonen Myggan rymmer från den öppna anstalten Valla och flickvännen 
Laila ansluter. Laila tror att de ska umgås bara någon dag och att Myggan sedan 
går tillbaka till Valla. Hon har en etta som väntar på henne ”om ett halvår då du 
kommer ut”, men Myggan har enbart förakt för en sådan framtid. Fabriksjobb 
hade Myggan redan provat på, ett otänkbart sätt att försörja sig på enligt hans 
synsätt. Myggan övertalar Laila att följa med på rymmen, och hon ger upp sin 
enkla dröm om en etta för ett ”liv i frihet”; en frihet som inbegriper en ständig 
flykt undan polisen, inbrott i sommarstugor och ofta övernattningar utomhus. 
Myggan stjäl en pistol i ett militärförråd och under en polisjakt skjuter han en 
förföljare. Handlingen intensifieras sedan och utspelar sig därefter i storstadsmil-
jö. Arvet efter Tumba-Tarzan lämnas vid vägkanten; nu vidtar en atmosfär som är 
modernare och betydligt ogästvänligare än skogarna kring Tumba. Laila övertalas 
att prostituera sig; ”det har jag själv gjort” som Myggan säger, och Myggan miss-
handlar och rånar en homosexuell äldre herre. Tillsammans med den synnerligen 
osympatiske Bellman gör Myggan sedan ett väpnat rån mot ett postkontor. All 
”ledig” tid spenderas på ett omfattande superi. Inget i Myggans framtoning ger 
en antydan om att han skulle kunna bli en framgångsrik kriminell eller lyckas 
ta sig till det vaga ”utomlands” som är hans dröm. I filmens slutscen omringas 
Myggan av poliser inne i det pågående tunnelbygge som idag är T-banestationen 
Slussen. Han tappar sin tuffa mask, bryter samman och faller i gråt. Såväl kriti-
ker som Filmgranskningsrådet fann filmen alltför pessimistisk, spekulativ och 
med bristande fokus på personernas sociala bakgrund; även om anspelningar på 
det senare förekommer. Filmen drabbades efter granskning inte av något förbud, 
men fyra minuter - en monolog från den homosexuelle äldre mannen - klipptes 
bort. Ragneborns Det händer i natt (1956), en film om Stockholms undre värld, 
där Ragneborn spelar Gunnar ”en psykopat med övermänniskoideal”, som i en 
scen förgiftar sina medbrottslingar och ”förtjust” tänder eld på bilen med deras 
lik blev dock totalförbjuden.

74  Ibid.
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Korståg i Sverige

Den 19 juni 1954 framträdde Billy Graham med sitt korstågsteam på Skansen 
inför 65 000 åskådare. 26 personer svimmade, två fick föras till sjukhus. Dagen 
efter upprepades det hela på Stockholms stadion, nu med 25 000 i publiken.75 
Detta inträffade enbart några dagar innan Tumba-Tarzans famösa pistolduell med 
polisen och innebar en kamp om löpsedelsutrymme mellan världens mest kände 
religiöse frontfigur och Sveriges mest missförstådde, och av pressen groteskt upp-
förstorade och nedsvärtade, förbrytare. Inspirerad av Billy Graham bildade John 
Hedlund, pastor i Missionsförbundet i Rättvik, ett korstågsteam, med Hedlund 
själv som evangelist och Artur Eriksson som sångsolist, mötesledare och dirigent. 
Dessutom engagerades en organisatör, som skötte reklamen och stod som ansva-
rig utgivare av publikationen Korstågsnytt. Inspiration till sin första korstågspredi-
kan fick John Hedlund av en artikel i Expressen där Tumba-Tarzans far sade att 
hans enda önskan var att han kunde addera ihop alla straff som hans familj dragit 
på sig och sedan själv sitta av tiden. John Hedlund omvandlade resonemanget till 
att handla om Jesu död på korset för andras skuld. Under korstågen som följde 
reste Hedlund och hans team runt med ett fyramastat cirkustält med plats för 
2000 personer, under devisen ”att spränga fromhetsvallen.” Ibland räckte tältet 
inte till; i Borås fylldes stadens idrottshall av fyra tusen människor vid en guds-
tjänst i maj 1957.76

Roxtuna 

Ett mindre antal av de unga människor som var med om att förorsaka moralpa-
nik och korståg i Sverige hamnade fr.o.m. 1955 på anstalten Roxtuna, utanför 
Linköping. Roxtuna var resultatet av ett skeende som inletts 1938, då Lagen om 
ungdomsfängelse trädde i kraft. Den nya lagen innebar att psykiskt normala och 
uppfostringsbara ungdomar mellan 18 – 21 år skulle få sina straff anpassade efter 
vars och ens särskilda behov. Med stöd av stabila, närvarande vuxna skulle de ges 
en yrkesutbildning och en meningsfull fritid för att i slutändan vandra ut som 
goda samhällsmedborgare.77 En för ändamålet nybyggd ungdomsanstalt, Skenäs 

75  Ståhl, Tumba-Tarzan, s. 150.
76  John Hedlund, Korståg i Folktuna. Stockholm: Missionsförbundets Förlag, 1955. Se även John 

Hedlund, Genom fromhetsvallen. Stockholm: Missionsförbundets Förlag, 1957, s. Ljudvallen 
hade några år tidigare sprängts av en amerikansk testpilot och begreppet var därför på 50-talet 
allmänt känd och använt.

77  Ingrid Miljand Platser med berättelser, 2011. http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/
id/51000000050200 Se även Åsa Botvidzon, Anstalten Roxtuna – från fostran till behandling. 
Norrköping: Kriminalvården, 2007.
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utanför Norrköping, fick tillsammans med en mottagningsavdelning i Nyköping 
ta emot de dömda ungdomarna. Mycket snart blev det tydligt att dessa anstalter 
inte på långa vägar räckte till för det allt större antal ungdomar som dömdes för 
brott. Resultatet blev att många fördelades på för ändamålet olämpliga anstalter, 
befolkade av allt annat än ”stabila vuxna.” 1949 tillsattes en utredning med målet 
att ta fram en plan för hur situationen skulle hanteras. Utredningens resultat blev 
ett förslag på en helt ny anstalt och konkreta idéer om hur verksamheten där 
skulle bedrivas. Det rörde sig om en utveckling av en dansk behandlingsfilosofi, 
”raske drenge”, plus inspiration från de allra modernaste fångvårdsanstalterna i 
USA, där en bärande idé var ”den lilla gruppens princip.” Detta innebar att man i 
mindre byggnader med ett litet antal intagna bemödade sig om att skapa grupper 
som anpassades efter ungdomarnas personligheter och intressen.78 

Forskningen kring kriminalitet hade då sedan ett par decennier bytt perspektiv, 
från ett individinriktat som baserades på medicinskt och psykiatriskt grundade 
förklaringar, till ett där sociala och socialpsykologiska förklaringar dominerade. 
Mycket av detta var vidareutvecklingar av de idéer om anomi och social sam-
manhållning som Emile Durkheim formulerat i sin bok Självmordet redan 1897. 
Enligt Durkheim följs ofta snabba samhällsomvandlingar – politiska, ekono-
miska, kulturella, sociala – av en ökad självmordsfrekvens. Han hävdade dess-
utom att det inte spelade någon roll huruvida omvandlingarna var av positiv eller 
negativ natur. Störningar i den samhälleliga strukturen leder till att ett relativt 
jämviktstillstånd upplöses i ett osäkert tillstånd som han benämner anomi.79 I ett 
sådant tillstånd, hävdade Durkheim, så stiger självmordstalen. I överförd bemär-
kelse stiger också graden av kriminalitet i tider av snabb omvandling, hävdade de 
kriminologiska teoretikerna Robert Merton och Albert Cohen och många med 
dem.80 

Enligt Merton finns det två väsentliga inslag i samhället som tillsammans ska-
par strain (spänning; som i ett spänt förhållande.) Samhället erbjuder individerna 
definierade mål, inriktningar och intressen att förverkliga, och erbjuder samtidigt 
socialt accepterade sätt att uppnå dessa mål.81 Beroende på var i samhällshierarkin 
en individ eller en grupp befinner sig är det i varierande grad svårt att uppnå de 
socialt accepterade målen. Det finns då olika sätt att reagera på den spänning 
som detta skapar. Det vanligaste är konformitet, att försöka göra så gott man kan 
inom de givna ramarna. Ritualism karakteriserar personer som utan reflekterande 
och till punkt och pricka följer de utstakade vägarna; en mer robotaktig version 
av konformisten skulle man kanske kunna säga. Människor som delar samhällets 
78  Botvidzon, Anstalten Roxtuna.
79  Emile Durkheim, Självmordet. Lund: Argos Förlags AB, 1983, s. 202.
80  Andersson & Nilsson, Svensk kriminalpolitik, s. 69.
81  Robert K. Merton, ‘Social Structure and Anomie’. American Sociological Review Vol. 3, No. 5. 

Nashville Tennessee: American Sociological Association, 1938, s. 38.
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värderingar vad gäller målen, men saknar de tillåtna möjligheterna att uppnå 
detta kan i stället via innovation bryta nya vägar till framgång – vägar som kan in-
kludera kriminell verksamhet. Personer som ställer sig utanför de mål och medel 
som samhället förväntar sig av individerna utan i stället t.ex. bildar grupper av 
missbrukare eller går med i religiösa sekter är tillbakadragande. Här finner man 
också vissa ungdomsbrottslingar och yrkeskriminella som genom socialt oaccep-
tabla medel tillskansar sig makt och respekt. Individer som inte enbart drar sig 
undan från samhället, utan i stället arbetar aktivt på att förändra det rådande 
tillståndet agerar med Mertons termer med rebelliskhet.82 

Albert Cohen tog i sin Delinquent Boys: The Culture of the Gang (1955) fasta på 
grupper inom den kategori som Merton benämnde tillbakadragande; men ger i 
högre grad än Merton dessa ett högre mått av autonomi gentemot det omgivande 
och mot dem negativt inställda samhället. Cohen behandlade i sin bok urbana, 
utsatta områden och hur ungdomar ur de lägre samhällsklasserna där skapade 
alternativ – subkulturer – till de värderingar som det omgivande samhället stod 
för, ofta i ett direkt motsatsförhållande till dessa värden. Det handlade om förakt 
mot auktoriteter och beteenden som för mer konformistiska medborgare ter sig 
fullständigt irrationella.83 Dessa ungdomar har på ett tidigt stadium insett att 
den smala vägen inte har något att erbjuda dem, så varför ens försöka? I synner-
het skolsystemet med dess medelklassvärderingar erbjuder hinder som kan te sig 
oöverstigliga. Lösningen inom dessa subkulturer blir att erbjuda uppnåelig status 
av en annan sort:

If conventional society values ambition, responsibility, rationality, courtesy, control 
of physical aggression, and respect for authority, then these youths will place a 
premium on behavior that violates these principles. Accordingly, status will be ac-
corded to compatriots who are truant, flout authority, fight, and vandalize property 
”for kicks.” 84

Merton och Cohen såg alltså breda, strukturella förklaringar till ungdomskri-
minaliteten. Mellan dessa breda strukturella faktorer och de facto kriminalitet 
kan man analytiskt placera ett antal riskfaktorer, som var och en – och i synner-
het tagna tillsammans – ökar sannolikheten för en etablering som outsider eller 
kriminell. Låt mig här nämna ett litet antal sådana riskfaktorer utan inbördes 
rangordning efter ”farlighet” 85:

82  Ibid, ss. 34-42.
83  Albert Cohen, citerad i Robert J. Lilly, Francis, T. Cullen & Richard A. Ball, Criminological 

Theory. Context and Consequences. Thousand Oaks, London & New Delhi: Sage Publications, 
2011, s. 71.

84  Ibid, s. 70.
85  Gunnar Bergström, Kriminalitet som livsstil. Stockholm: Mareld, 2008. David Farrington 

& Brandon Welsh, Saving Children From a Life of Crime. Early risk factors and effective 
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•	 Social grupptillhörighet 
•	 Familjebakgrund 
•	 Personligt temperament – som dock är en tvistefråga 
•	 Skolrelaterade faktorer – skolk, avbruten skolgång, avhopp från skolan, låg 

prestation
•	 Ointresse för yrke och framtid
•	 Sysselsättning – eller snarare brist på
•	 Kamratgäng
•	 Bostadsområde
•	 Socioekonomisk deprivation 

Jag överlåter till läsarens fantasi att fylla dessa punkter med negativt innehåll och 
begrunda vidden av vad enbart ett par av dem tillsammans skulle kunna ha för 
inverkan på en ung människa. Howard Becker får sista ordet vad gäller teorier 
om kriminalitet. Oavsett orsaken till det från samhällets sida avvikande och icke 
acceptabla beteendet så resulterar ett sådant beteende – i alla fall om det uppre-
pas tillräckligt många gånger – att den felande personen blir definierad som en 
utanförstående (”outsider” i Beckers originaltext). Beckers bok Outsiders utkom 
1963 och fick stor genomslagskraft vad gäller synen på inte enbart ungdoms-
brottslingar utan även andra som väljer/hamnar i en bana utanför allfarvägarna 
– jazzmusiker, droganvändare etc. Viktigt för det här resonemanget är att synen 
på utanförskap är dubbelverkande. Jag citerar ur Beckers svenska utgåva:

När en regel har etablerats kan den som anses ha brutit mot den betraktas som en 
särskild sorts person, en som man inte kan lita på lever enligt de regler som gruppen 
enats om. Han betraktas som utanförstående. Men personen som betecknas som 
utanförstående ser kanske saken annorlunda. Han accepterar kanske inte den regel 
efter vilken han döms och ser kanske inte de som dömer honom som kompetenta 
eller legitimt berättigade att göra det. Här uppstår en andra betydelse av termen: 
regelbrytaren kan betrakta sina domare som utanförstående.86 

Den politiska diskussionen kring ungdomskriminaliteten var mycket häftig under 
det tidiga 1950-talet. Dispyten var i mångt och mycket en politiserad fortsättning 
på de individinriktade respektive mer socialt inriktade teoretiska resonemangen 
inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Efter kompromisser och nedskär-
ningar blev resultatet av munhuggningen Roxtuna, som invigdes i februari 1955. 
Anstalten bestod av ett antal paviljonger med namn som Aspen, Boken, Eken, 

interventions. Oxford: The University Press, 2007.
86  Harold Becker, Utanför. Avvikandets sociologi. Lund: Arkiv Förlag, 2006, s. 17.
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Granen, Björken, Tallen och Gläntan, med plats för mellan sju och nio intagna 
vardera.87 Tidigare hade det inom kriminalvården varit en merit att ha en militär 
bakgrund; på Roxtuna anställdes i stället läkare, behandlingsassistenter, arbetste-
rapeuter och psykologer. Det fanns en bilverkstad, ett lag som arbetade i närbe-
lägna skogar, en trädgård och ett snickeri. Korrespondensstudier uppmuntrades. 
Även fritidsverksamhet prioriterades, först och främst idrott men också musik 
och annan kulturell verksamhet. Det hände vid ett flertal tillfällen att kända ar-
tister och idrottshjältar lockades att besöka anstalten då de befann sig i närheten. 
Exempel på detta är Tommy Steele, Lill-Babs, Little Gerhard, Putte Wickman 
och boxaren Floyd Patterson.88 Thore Eliasson minns speciellt att Tommy Steele 
var mycket generös med att dela ut cigarretter till den uppskattande publiken.89 

Det fanns ett ljudisolerat musikrum och möjlighet att hyra instrument, även 
om många hade med sig sitt eget. Gitarr och munspel var vanligast. En period 
tillverkade några av eleverna egna instrument, erinrar sig Tore Wredenmark, som 
arbetade som vårdare under den här perioden. Detta var under den kortvari-
ga skiffle-eran, och det var via skifflemusiken som Tony Granqvist och Thore 
Eliasson kom att etablera ett samarbete som Tonys skiffle group. Tony och Thore 
spelade båda gitarr och sjöng; basisten spelade på ett instrument som bestod av 
en balja, ett kvastskaft och ett snöre som sträng och det rytmiska hanterades av en 
kille som iförd fingerborgar spelade på ett tvättbräde. Thore minns att den senare 
spelade med sådan frenesi att fingerborgarna de facto slets ut! Lonnie Donegan 
var idolen och repertoaren hämtades till stor del från hans skivor. Thore och 
Tony höll sig väl uppdaterade inom den aktuella musiken, genom att införskaffa 
skivor direkt från England. Thores bror och Tonys mamma bidrog ekonomiskt 
till detta. Att Tony på många sätt var en originell och kreativ person kunde bl.a. 
utläsas av att han i stället för att använda ett traditionellt plektrum av plast spe-
lade med den avbrända spetsen av en tändsticka.90 Uppenbart är att han inte hel-
ler saknade slagfärdighet. Vid något tillfälle hade han gjort något som renderat 
honom en tillfällig vistelse i isolering, och Tore Wredenmark fick i uppdrag att 
ta ut och rasta honom. Då han låste upp dörren och i all välmening skakade på 
huvudet åt Tony, med den vänliga innebörden ”det där var väl onödigt” så fick 
han den omedelbara responsen ”sitter huvudet löst på konstapeln?”91 Efter att på 
Roxtuna ha vårdats i vederbörlig ordning skiljdes Tony och Masen åt för några 

87  Miljand, Roxtuna – från ungdomsfängelse till behandlingsanstalt. Se även Botvidzon, Anstalten 
Roxtuna – från fostran till behandling. T. E.

88  Botvidzon, Anstalten Roxtuna – från fostran till behandling, s. 32. 
89  Tommy Steele besökte Sverige 1957 och gav den 9 september upphov till de dittills värsta 

tonårskravallerna i landet i samband med en konsert i Stockholm. Polis kallades in för att 
försöka lugna ner tusentals fans på Stureplan.

90  T.E. 
91  Tore Wredenmark, per telefon 2012.11.13.
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år. Tillfälligtvis reformerade begav de sig ut i samhället, där de snart nog kom att 
ägna sig åt verksamheter som ingen med bästa vilja i världen skulle kunna kalla 
pojkstreck. 

Tomas Tranströmer

Under tiden anställdes som psykolog på Roxtuna Tomas Tranströmer, 2011 års 
nobelpristagare i litteratur. Tranströmer verkade på Roxtuna mellan 1960-1966 
och har själv påpekat hur mycket detta påverkat hans diktning, speciellt då sam-
lingen Klanger och spår (1966). I dikten Långsam musik skriver Tranströmer i 
första strofen:

Byggnaden är stängd. Solen tränger  
in genom fönsterrutorna  
och värmer upp ovansidan på  
skrivborden  
som är starka nog att bära  
människoödens tyngd.
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k a p i t e l  2

Jailbird Singers  
uppgång och fall

Sverige mellan gammalt och nytt

Medan två av de framtida Jailbird Singers befann sig mitt emellan Roxtuna och 
Långholmen kan man hävda att i Sverige en serie händelser 1959/1960 förebåda-
de att något nytt var på gång inom musik, film, litteratur och politik. Händelser 
som Sharpevillemassakern i Sydafrika, där 69 svarta demonstranter dödades, 
den svenska FN-bataljonens insats i Kongo och John F. Kennedys presidentval-
seger fick alla stort utrymme i massmedia och förde in världen i svenska hem 
på ett sätt som inte skett tidigare. Miles Davis och John Coltranes omskakande 
Sverigebesök (mer om det nedan) var en parallell till en rad uppmärksammade 
händelser även inom andra konstarter. På bio visades den franska nya vågen med 
Francois Truffauts De 400 slagen och Alain Resnais Hiroshima mon amour. Den 
abstrakte expressionisten Sam Francis målningar visades på Moderna Museet, 
och Jack Kerouac och Allen Ginsberg översattes till svenska.92 Gemensamt för 
allt detta är att det kan sorteras in under begreppet kulturradikalism, vilket sam-
mantaget kom att bli ett rött skynke bland konservativa krafter. Det var inte helt 
självklart hur dragkampen mellan gammalt och nytt skulle utfalla. Lars Ragnar 
Forssberg ger i sin bok om Lennart Hyland – den ojämförligt störste medieper-
sonligheten under ”det andra 60-talet” - en lägesbeskrivning från Sverige under 
mitten av den perioden:

92  Lars Kleberg, ’När Coltrane chockade Sverige’. Orkesterjournalen, Nr 2, 2010. Stockholm: 
Orkesterjournalen.
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Hösten 1962 hade Sverige ännu inte riktigt lämnat 1950-talet. Folkhemmet bygg-
des för fullt, förorterna blev fler och fylldes av människor som flyttat från landet. 
Men det var som om Sverige inte riktigt landat i klivet mot framtiden, utan blivit 
hängande i luften … Aborter var i praktiken förbjudna. Försäljning av kondomer 
omgavs ännu av restriktioner. Flickor som blev gravida under gymnasietiden ris-
kerade att relegeras. Morgonbön var obligatorisk i skolorna. Homosexuella för-
tryckta. Sverige var ett land präglat av bigotteri och trångsynthet.93

Och så var det religionen. Trots att den svenska kyrkan var en del av statsap-
paraten och ännu hade i stort sett hela befolkningen som formella medlemmar, 
så förlorade den gradvis sitt grepp om ett samhälle med ändrade värderingar och 
tilltagande sekularisering. Socialdemokratin och arbetarrörelsen hade av tradition 
inte mycket till övers för kyrkan, och många av dess ledande personer var öppet 
ateistiska. Statskyrkan sågs av dem snarast som en institution som på ett smidigt 
sätt hanterade folkbokföringen, och som en eftergift åt en tämligen harmlös vid-
skepelse, vilket dessutom hade den effekten att hindra starka religiösa krafter att 
ta plats i samhället, som i USA eller i det katolska Europa. Så länge kyrkan var 
en del av staten, och ekonomiskt beroende av den, så kunde också staten utöva 
makt gentemot kyrkan i trosfrågor. Kyrkomötet, den svenska kyrkans högsta be-
slutande organ, sade nej till regeringens förslag om kvinnopräster 1957, men 
accepterade motvilligt förslaget ett år senare. Då de första kvinnoprästerna vigdes 
av ärkebiskopen 1960 innebar detta ett nederlag på två plan, både gentemot de 
troende och de icke-troende. Bland de senare framstod kyrkan som dogmatisk 
och otidsenlig, och bland de traditionellt troende sågs uppgivandet i kvinnopräst-
frågan som ett svek från ett religiöst ledarskap som böjde sig för världsliga beslut 
i en inomkyrklig fråga.94 

Men sedan fanns ju också de frikyrkliga. Inom frikyrkligheten hade man tyd-
liga åsikter i teologiska frågor, medan statskyrkans svar blev alltmer svävande. 
Skillnaden mellan den traditionellt kyrkliga-/frikyrkliga världen och den se-
kulariserade staten framkom tydligt under diskussionen om en ny läroplan för 
gymnasiet 1962. Där föreslogs att ämnet kristendom skulle bytas ut mot religi-
onskunskap, dessutom med kraftigt reducerat timantal. Som reaktion bildades 
Samkristna skolnämnden, SKN, med representanter för stats- och frikyrka. SKN 
startade en namninsamling som under hösten 1963 samlade 2,1 miljoner under-
tecknare till förmån för bevarandet av kristendom som skolämne.95 Den konflikt 
mellan myndigheter och kyrkligheter som frågan om kristendomsundervisning 
väckte får ses som ett resultat av den genomgripande omvandling som Sverige 

93  Lars Ragnar Forssberg, Hyland. Legenden och hans tid. Stockholm: Leopard förlag, 2013, s. 
203.

94  Hägg, Välfärdsåren. Svensk historia 1945-1986, ss. 128-131. Se även Hägg, Gud i Sverige.
95  Hägg, Gud i Sverige, s. 464.
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genomgick. Långt ifrån alla fann sig tillrätta, eller kände sig delaktiga, i det främ-
mande och i mångt och mycket skrämmande samhälle som växte fram. Andra, 
inte minst bland de unga, fröjdade sig åt förändringarna. En sak som förenade 
många av dessa var att de läste tidningen Mad. Svenska Mad startade i september 
196096 och kom att bli något av en kultfavorit bland många unga.97 Tidningen 
skojade på ett nytt och respektlöst sätt om företeelser som knappast skojades om 
tidigare: 

Tidskriften Mad ansågs alltså – trots att den var amerikansk – progressiv, näst intill 
revolutionär i sitt sätt att betrakta och satirisera den västerländska konsumtionskul-
turen. Förmodligen var den under 1960-talet mer betydande än Susan Sontag och 
Norman Mailer tillsammans, då det gällde att forma kritiskt tänkande medbor-
gare. Om Noam Chomsky i stället hade valt att bli serietidningsredaktör snarare 
än språkvetare och så småningom omvärldskritiker, så hade han utan tvekan skapat 
Mad.98

I min egen värld (den Mad-läsande tonåringens) kunde motsättningarna mellan 
gamla och nya krafter illustreras av att samtidigt som rektorn på min realskola 
var aktiv i den lokala missionsförsamlingen och vi elever undfägnades med före-
läsningar om norrländska läsarpräster på de obligatoriska morgonsamlingarna, 
så gjorde min klass på vårvintern 1964 en bussresa till Stockholm och Moderna 
Museet för att beskåda utställningen Amerikansk Popkonst. 106 former av kärlek 
och förtvivlan, där vi förundrat begapade en uppstoppad get med bilring runt 
magen. Den tillhörde Moderna Museet och ingick egentligen inte i den aktuella 
utställningen, men den tilldrog sig den största uppmärksamheten. Jag återkom-
mer till geten. 

96 Mad var ursprungligen amerikansk, först utgiven 1955.
97 En händelse som ser ut som en tanke är att MAD också var akronym för ”Mutual Assured 

Destruction”; vetskapen om att ingendera sidan skulle överleva ett kärnvapenkrig. Det var 
den faktor som t.ex. hindrade kubakrisen 1962 från att övergå i öppet krig mellan de båda 
supermakterna.

98 Dagens Nyheter, 2010.11.25. Att Mad verkligen sågs som subversiv i konservativa kretsar 
kan utläsas av att tidningen i Grekland och Spanien tilläts i lokala varianter först efter 
fascistregimernas fall i mitten av 1970-talet.
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Långholmen 1963 - Jailbird Singers bildas

1962 träffades åter Tony Granqvist och Thore Eliasson på Långholmens fängelse 
i Stockholm. Thore hade hunnit med en hel del i mellantiden. Bland annat hade 
han som raggare i Falun ägt ett flertal bilar tillsammans med sin bror, hälsat 
på hos Car Angels i Stockholm och hängt på det i raggarkretsar legendariska 
Morsans fik. Han hade också ägnat sig åt sådant han inte borde ha gjort, vilket 
renderat honom en vistelse på fängelset i Härnösand. Den här perioden i Thores 
liv kulminerade i en bilburen stöldturné med två andra män och en kvinna. Det 
hela slutade med en polisraid mot lägenheten i Stockholm där de övernattade. 
Under denna ambulerande tillvaro bar Thore alltid med sig gitarren, och spelade 
bland annat med ”Konvaljen” på fängelset i Härnösand.99 Det var för övrigt inte 
alls ovanligt att interner var duktiga musiker. Thore berättar att han en gång i 
Härnösand trodde att det var radion som stod på, medan det i själva verket var en 
medfånge som satt och spelade klassisk gitarr. Under resans gång samlade Thore 
också på sig en repertoar av sånger på s.k. tjuvspråk. Mer om detta senare. 

99  T. E. Lennart ”Konvaljen” Johansson är praktiskt taget född in i fängelsevärlden, eftersom hans 
mamma satt på kåken i Karlstad när hon väntade honom. Han tillbringade sammanlagt mer 
än 20 år i fängelse, och medverkade 1972 på LP.n Kåklåtar (MNW 31P.) 1975 utkom sedan 
LP:n Konvaljen (MNW 51P.) På båda skivorna förekommer rikligt med sånger om fängelseliv 
och socialt utanförskap.
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Synen på vuxna kriminella hade under efterkrigstiden följt den utveckling som 
ledde fram till skapandet av Roxtuna ungdomsfängelse. En ny lag trädde i kraft 
den 1 juli 1946, där det fastslogs att ”den intagna skall behandlas med fasthet 
och allvar och med aktning för hans människovärde.” Den senare formuleringen 
innebar ett radikalt nytänkande gentemot den tidigare synen att straffet skulle 
vara ”androm till varnagel”, att straffets art skulle avskräcka den dömde från att 
återfalla i brott samtidigt som allmänheten skulle avskräckas ifrån att begå brott. 
Enligt den nya lagen ansågs människans frihetsförlust vara ett tillräckligt straff i 
sig. Detta innebar för fångarna på Långholmen att de nu i stället för att ständigt 
sitta inlåsta fick arbeta tillsammans på dagarna samt umgås med varandra efter 
arbetsdagens slut, tills de låstes in i sina respektive celler för natten. Det skulle 
även finnas möjligheter för de dömda att inom vissa ramar studera, motionera 
och odla sina intressen.100 Kyrksalen på Långholmen blev centrum även för akti-
viteter som artistbesök, författarbesök, talangjakt, konserter och teater. Monika 
Zetterlund, Alice Babs, Eartha Kitt, Lill Lindfors och många andra framträdde 
i fängelset. Varje artist fick ett s.k. fribrev, eller lejdebrev, av de intagna, med 
innebörden att innehavaren därmed skulle vara skyddad för inbrott. Med tiden 
byttes detta lejdebrev ut mot en synnerligen uppskattad Kåk-Oscar, en gipsstaty 
av stiliserad fånge med kedja och kula runt fotleden.101

Av naturliga skäl var relationerna mellan de intagna och väktarna, ”plitarna”, 
inte alltid de bästa; av lika naturliga skäl var relationerna ofta av helt annat slag 
mellan kuratorer och assistenter och de intagna. Det var också via en tillmötesgå-
ende kvinnlig assistent som Tony och Masen fick tillfälle att i kyrkolokalen åter-
uppta sitt musicerande. Thore nämner uppskattande att också fängelsedirektören 
var positivt inställd till deras verksamhet.102 Deras tidigare fascination för skiffle 
hade nu utökats med en lika stark vurm för den folkmusikvåg som inletts av 
Kingston Trio 1959. Elvis Presley var en annan favorit men, kanske konstigt nog 
med tanke på Thores bakgrund som raggare, inte Elvis rockigare sida utan snarare 
hans ballader. För att kunna framföra låtar i stil med Kingston Trio saknades det 
dock en tredje stämma, och Tony testade många av medfångarna innan han hit-
tade rätt. ”Då han hörde Korpen var allt klart.” 103 Carl-Åke Johnson, född 19 ok-
tober 1941 och därmed den yngste i gruppen, fick äran att sjunga tenorstämman 
och fick också i uppdrag att lära sig spela bas. ”Vi övade och spelade varenda dag, 
och fängelsedirektören höll oss lite snyggt om ryggen så att vi kunde spela nästan 

100  Stockholms stad, Långholmen 1946 – 1975. Kommittén för Stockholmsforskning, 1990. Se 
även Annika Lamroth, Kåkfarare. Fängelselivet på Långholmen 1946 – 1975. Stockholms stad: 
Kommittén för Stockholmsforskning, 1990.

101  Ibid.
102  Gunnar Rudstedt var chef på Långholmen 1952-1969 (Källa: Långholmens museum)
103  T. E. Se även Inger Palm, ’En gammal bov sjunger ut – igen’. Land, Nr 16, 2002. Torsby: 

Lantbrukarnas Riksförbund
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hur mycket som helst – och det fina i kråksången var att vi aldrig behövde vara 
med de andra internerna och jobba om dagarna.” 104 Den här tiden är det som 
Thore minns bäst från tiden med Jailbird Singers; sammanhållningen och det ge-
mensamma intresset för musiken. ”Fast ibland kunde jag få spel då Tony ville ha 
basstämman på ett speciellt sätt och jag inte kunde. Tony tjatade på tills det satt. 
Efter ett tag visste vi precis hur det skulle vara om Tony började sjunga något.”105 
För privilegiet att repa i kyrkan fick man lova att uppträda för de andra inter-
nerna, vilket också skedde. Efter en gudstjänst i Ebeneserkyrkans regi övertalade 
Tony en medfånge att gå fram till pastorn och göra lite reklam för trion och fråga 
om de inte kunde få medverka i kören. Pastorn blev nyfiken och det hela ledde till 
att vid nästa besök av Ebeneserkyrkan sjöng kören tre sånger, Jailbirds sjöng tre 
och så skiftade de igen.106 Det fanns en del betänkligheter huruvida medfångarna 
skulle uppskatta tillställningen, eller kanske rentav skratta ut dem, eller bua. Så 
skedde dock inte. Som Tony Granqvist beskrev reaktionen: ”Vi var lite rädda när 
vi började, men det var fullkomligt tyst när vi sjöng. Ingen flinade, för en gångs 
skull fick jag känslan av att vi tjyvar förenades till en enda stor familj.” 107 De tre 
spelade också med i en revy som regisserades av teatermannen och medfången 
Nils Petré, där vissa av väktarna gisslades i texterna. Masen, som skulle mucka 
efter premiären, fick de giftigaste raderna på sin lott. Ett inslag i revyn var en 
sketch byggd på Ruben Nilsson visa Trubaduren, i vilken ett svartsjukedrama i 
medeltidsmiljö mellan en greve, en trubadur och en grevinna utspelar sig. Korpen 
var grevinnan, sjungande i falsett.108 

104  DalaDemokraten 2011.01.08.
105  T. E. 
106  Ebeneserkyrkan var en del av den baptistiska väckelserörelsen. Sångaren, journalisten och 

författaren Tomas Andersson-Wij är sprungen ur den miljön, och hans första album heter också 
Ebeneser (1998). Han beskriver i en intervju sin barn- och ungdomsmiljö i Ebeneserkyrkan 
som ”väldigt speciell, som drog till sig konstnärer och musiker … det var kvinnor utan bh, 
snubbar med stora vpk-skägg och Bob Dylan-kassetter … de gömde flyktingar, tog hand om 
missbrukare (Johan Norgren, ’Tomas Andersson Wij får Taubestipendiet’. Tidningen Vi, juni, 
2013. Stockholm: AB Tidningen Vi.

107  Olofsson, ‘Jailbird Singers. Från galler till rampljus’, Se även Palm, En gammal bov sjunger ut – 
igen.

108  T. E.
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Anders Burman och Metronome Records

Jailbird Singers hade högre planer än att enbart vara kända på Långholmen. 
Deras musik låg rätt i tiden; Kingston Trio hade legat etta på Tio i topp109 med 
låten Greenback dollar i april 1963 och Hootenanny Singers slog igenom med 
Dan Anderssons Jag väntar vid min mila i februari 1964, i en stil som i lik-

109  Den första Tio i topp listan sändes i Sveriges Radio i oktober 1961. Kvällstoppen var ett 
radioprogram som från juli 1962 varje vecka listade de mest sålda skivorna i Sverige. 
Svensktoppen startade i oktober 1962 Radions policy gentemot den musik som ungdomar 
uppskattade hade då förändrats från den senare hälften av 50-talet, mer eller mindre 
framtvingat av Radio Nord, en piratradiokanal som sände från ett fartyg på internationellt 
vatten. Statsmakterna diskuterade på fullt allvar att kapa Radio Nord, eller att slå ut stationen 
med störningssändare á la Sovjets ageranden mot misshagliga informationskällor. Bägge 
idéerna föll dock på de internationella förvecklingar som kunde förväntas. Och hur skulle 
man i så fall förhålla sig till Pingstkyrkans piratradio IBRA (International Broadcasting 
Association), som sänt sedan 1948 från båtar i Östersjön och från fasta sändare i Luxemburg 
och Andorra? Som ett fredligare alternativ togs ett riksdagsbeslut den 4 maj 1961 att starta 
Melodiradion, där man bjöd på blandad populärmusik enligt samma mall som Radio Nord 
(Svenska Radioarkivet)

Tony Granqvist (trubaduren), Thore 
Eliasson (greven), Åke Johnsson (grevin-
nan) spelar revy på Långholmen. Thore 
Eliassons arkiv.
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het med Jailbird Singers var starkt påverkad av Kingston Trio. Medfången Björn 
Waernqvist, även kallad ”Dixie”, tog på sig att kontakta ett grammofonbolag un-
der en permission.110 Dixie hamnade på GDC, ett distributionbolag som skötte 
försäljningen av olika grammofonbolags produkter. Där träffade han Per-Arne 
”Pekka” Lidholm, som blev nyfiken och kontaktade Långholmen. Han fick till-
låtelse att komma och träffa Jailbird Singers och så snart han fick höra bandet 
insåg han att de hade något speciellt. Lidholm kontaktade Anders Burman på 
skivbolaget Metronome, som även han begav sig till Långholmen, tillsammans 
med bandledaren och arrangören Sven-Olof Walldoff.111 Jailbird Singers framför-
de Dan Anderssons Jungman Jansson och några frikyrkliga sånger. Burman insåg 
trots det begränsade låtmaterialet att bandet hade potential och besöket slutade 
med ett kontraktskrivande.112

Anders Burman var direktör för ett skivbolag som då befann sig i omvand-
ling, från att i huvudsak varit inriktat på jazz till ett ännu okänt ”något annat.” 
Burman var själv en skicklig jazztrumslagare, som tillsammans med brodern Lars 
och Börje Ekberg startat ett skivbolag 1949 och gjorde inspelningar i blygsam 
skala med en bandspelare som Ekberg införskaffat i USA. Det enda syftet var att 
spela in jazz och den ende med affärserfarenhet var Lars Burman, som ägde ett 
tidningsförlag. Han var även involverad i introducerandet av en ny typ av juke-
boxar på landets konditorier och kom dessutom att producera ett antal långfil-
mer, bland annat den omdebatterade Farlig frihet. Det hela utföll så lyckosamt att 
Anders Burman år 1959 blev skivbolagsdirektör på heltid. Metronome hade då 
i sin studio på Karlbergsvägen i Stockholm gjort ett stort antal inspelningar med 
såväl svenska som amerikanska jazzmusiker. Stan Getz, Quincy Jones, Clifford 
Brown, och Art Farmer var några av de amerikanska musiker som spelades in, 
ofta tillsammans med gräddan av Sveriges jazzmusikanter, som Arne Domnérus, 
Bengt Hallberg, Rune Gustafsson och Lars Gullin.113 Viktig i sammanhanget var 
inspelningsteknikern Rune Persson, som själv var musiker. Han såg alltid till att 
teknologin var den bästa som kunde uppbringas och att musiker och mikrofoner 
placerades på bästa sätt i förhållande till varandra.

1950-talet brukar betecknas som svensk jazz guldålder, men jazzintresset däm-
pades i slutet av årtiondet i takt med att musiken blev alltmer komplex. Till 
detta tillkom ett tilltagande problem – droger. Parallellt med jazzens ökande otill-
gänglighet ökade också missbruket bland jazzmusikerna; från marijuana till olika 
centralstimulerande medel till heroin. Anders Burman ”ville inte flyta ovanpå, 
men inte heller gå ner sig i det träsk av ambitioner, ångest, sprit och droger, som 
110  T. E. 
111  Olofsson, ‘Jailbird Singers. Från galler till rampljus.’
112  T. E.
113  Håkan Lahger & Lasse Ermalm, De legendariska åren – Metronome Records. Stockholm: 

Premium Publishing, 2010
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flera av hans vänner hamnade i.”114 Från och med det tidiga 60-talet försvann 
jazzen i stort sett från dansbanorna och folkparkerna och återfanns snarast på 
Moderna Muséet, där den ”tävlade ikapp med den utställda konsten om vilken 
som var mest avantgardistisk och excentrisk.” 115 Ett framträdande på Stockholms 
konserthus den 22 mars 1960 av Miles Davis kvintett med saxofonisten John 
Coltrane innebar en vattendelare för jazzen i Sverige. Coltranes tonflöde chocka-
de åhörarna och delade publiken i för eller emot. En recension i Dagens Nyheter 
beskrev Coltranes insats som ett totalt ”förakt för god ton” och hävdade att han 
”nonchalant slängde ut en labyrint av ledtrådar bland vilka han själv förgäves 
letar efter någon uppslagsända.” Detta kan ses som typiskt för reaktionen hos den 
ena falangen. Jazztidningen Orkesterjournalens recensent skrev å andra sidan att 
Davis och Coltrane ”visade prov på en oräddhet och experimentlusta som man 
inte kunde annat än imponeras av … kvintettens musik är absolut, det är ren 
musik, konstmusik.”116 

Metronome kunde inte överleva enbart på jazzen, och för en tid inriktade man 
sig på schlager. Sin relativa banalitet till trots visade sig detta vara svårare än för-
väntat; men det var också ett hantverk som bolaget snart nog bemästrade till full-
ändning. Att spela in schlagersångare kompade av skickliga jazzmusiker i den bästa 
av studior blev Metronome Records forte under ”det andra 60-talet.” Man spe-
lade in ett stort antal artister som fick stor genomslagskraft, som Siw Malmkvist, 
Anna-Lena Löfgren och Owe Thörnqvist. Även den nytändning av den svenska 
visan som uppstått kring Vispråmen Storken införlivades med Metronomes pro-
duktion då man spelade in genrens största namn, Fred Åkerström. Det var alltså 
en mångsidigt erfaren och vidsynt Anders Burman som träffade de tre interner 
som kom att slå igenom som Jailbird Singers. 

Det är när Anders får lämna allfarvägarna och komma bort från glittret och neonet 
han gör sina fynd. Han är som en pärlfiskare, dyker ner på de mest omöjliga ställen, 
håller andan längre än de flesta och till slut hittar den där jättepärlan som ligger 
inkapslad och gömd i det fulaste av snäckskal.117 

Och vad kunde väl vara fulare än Långholmen? 

114  Ibid, s. 116
115  Ibid, s. 80.
116  Kleberg, ’När Coltrane chockade Sverige’.
117  Lahger & Ermalm, De legendariska åren – Metronome Records, s. 51. 
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Före mötet mellan Burman och Jailbird Singers hade tre avgörande saker för 
den här storyn inträffat: The Beatles hade anlänt till Sverige, Hootenanny Singers 
hade gjort succé med en låt inspirerad av den amerikanska folkmusikvågen, och 
den svenska visan hade fått ett nytt liv på Vispråmen Storken i Stockholm. 

The Beatles och popkonsten

I oktober 1963 genomförde The Beatles en liten turné i Sverige. Bandet hade bil-
dats i Liverpool som en följd av skifflevågen. Lika viktig som skifflen var det eng-
elska efterkrigsfenomenet art schools, som för första gången gav unga människor 
ur arbetarklassen möjlighet till en högre utbildning. Där studerades ämnen som 
tidigare varit förbehållna de högre samhällsskikten; teckning, målning, skulptur, 
drama, musik och litteratur. Kring dessa statligt drivna art schools - och ofta i 
provinsstäder som Liverpool, Manchester, Birmingham och Newcastle - växte det 
fram en alternativ musikstil. Flera av banden blandade amerikanska genrer, svarta 
såväl som vita, på ett sätt som hade varit ogörligt i själva USA p.g.a. rassituatio-
nen där.118 Unga män som sedan kom att bilda band som The Beatles, Rolling 

118  Brian Longhurst, Popular Music & Society. Cambridge: Polity Press, 1995.

Långholmen. Foto Kerstin Wilton.
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Stones, Cream, The Who och The Kinks introducerades på dessa institutioner för 
nya idéer som inte enbart handlade om musik, utan även mer avantgardistiska 
varianter av litteratur, film, teater och konst. 

Inte minst popkonsten (Pop Art) kom att ha stor betydelse som ett med mu-
siken parallellt fenomen. Popkonsten växte fram samtidigt med skifflemusiken 
som en följd av fascinationen för det framväxande amerikanska konsumtions-
samhället och dess influenser i det gråa, fattiga efterkrigs-England. Det var just ur 
mass- och populärkulturen som popkonstnärerna hämtade sin estetik; en estetik 
som bröt ned väggarna mellan högkultur och vad som tidigare skulle benämnts 
kitsch. Själva begreppet popkonst myntades 1958 av konstkritikern Lawrence 
Alloway och förenade i sig två tidigare oförenliga enheter; pop och konst, båda 
med rötter i helt olika läger i den sociala hierarkin.119 Både den nya popmusiken 
och popkonsten kan ses som två sidor av samma mynt, där arbetarklassungdo-
mar - och unga i största allmänhet - revolterar mot ett stelt, konservativt och 
hierarkiskt samhälle genom att ställa mycket av det som ansågs fint och lovvärt 
på huvudet. The Beatles var de första ur denna klassmässigt överskridande kök-
kenmödding som uppmärksammades i stor skala av det omgivande samhället. 

119  David Simonelli, Working Class Heroes. Se även Tilman Osterwold, Pop Art. Köln: Taschen, 
2013.
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Efter en Sturm und Drang period i Hamburg hade The Beatles 1962 en smärre 
hit i England med låten Love me do. Under resans gång hade de förändrat sin 
musik som inledningsvis var starkt baserad på amerikansk rock ’n’ roll, genom att 
blanda in soulmusik och stämsång. Man kombinerade alltså samman amerikan-
ska ingredienser på ett helt nytt och ”brittiskt” sätt, precis som skifflemusikerna 
tidigare gjort. 1963 kom genombrottet på allvar i England med Please Please Me 
som första listetta. Huvudsakligen var de dock ännu ett lokalt engelsk fenomen. 
Den sista veckan i oktober 1963 gjorde bandet en turné i Sverige till orter som 
(förutom Stockholm och Göteborg) inkluderade Karlstad, Eskilstuna och Borås. 
Bandet framträdde avslutningsvis i TV-programmet Drop In, där Lill-Babs var 
en av övriga medverkande. Vid hemkomsten till London den 31 oktober 1963 
väntade 20 000 fans på flygplatsen. ”Beatlemania” hade därmed satt igång på 
allvar.120 

Ed Sullivan, programledare för USA:s populäraste TV-show, råkade vid tillfäl-
let befinna sig på Heathrow Airport och var inte sen att inse att här hände något 
alldeles exceptionellt mitt framför ögonen på honom. Varför inte framför ögonen 
också på hela USA? 

Hootenanny Singers

Samtidigt med Thore Eliassons och Tony Granqvists musicerande på Roxtuna 
ungdomsfängelse så fanns två entusiastiska skiffleband i Västervik. Efter Kingston 
Trios dundersuccé med Tom Dooley slog sig medlemmar ur de två banden sam-
man till The Partners; en orkester som baserade sitt sound just på den amerikanska 
folkmusikvågen. Bandet bytte snart namn till West Bay Singers och i september 
1963 ställde de upp i en musiktävling i Norrköping och nystartade skivbolaget 
Polar Music fattade intresse för dem. Bengt Bernhag, bolagets producent, kände 
att när resten av musikbranschen nu letade efter ett svenskt Beatles skulle han gå 
i motsatt riktning. Det Polar sökte var en välartad folkmusikgrupp som sjöng på 
svenska, en inhemsk variant på Kingston Trio. Kontakt etablerades och Bernhags 
partner Stikkan Andersson besökte Västervik. Mötet ledde till kontrakt och en för-
sta inspelning; nu under namnet Hootenanny Singers. Det nybildade Polar hade 
ingen egen studio, utan inspelningen gjordes i Metronomes studio med Rune 
Persson som producent.121 I februari 1964 gick Jag väntar vid min mila, en av 
Gunnar Turesson tonsatt dikt av finnmarkspoeten Dan Andersson in på listorna. 

120  Lasse Bengtsson, The Beatles in Sweden, 2000. http://home.swipnet.se/~w- 29168/BeatIndex.
html

121  Info från Hootenanny Singers EP, POEP 501, där Jag väntar vid min mila ingår.
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Cornelis Vreeswijk 

Mannen som skulle skriva om den svenska vishistorien fick några av sina viktigas-
te influenser från Amerika och Frankrike. Det var efter ett av Josh Whites många 
framträdanden på Gröna Lund som en sjuttonårig Cornelis Vreeswijk köpte sin 
första gitarr. Han mäktade inte att återskapa Whites virtuosa gitarrspel, däremot 
hämtade han mycket av sin scenpersonlighet från White. Vreeswijks åtminstone 
till synes mycket enkla men effektiva gitarrspel var i stället hans egen tolkning av 
det han hörde på skivor med Leadbelly, en av giganterna inom den tidiga ame-
rikanska folkmusikvågen. Den franske sångaren George Brassens blev även han 
en viktig ingrediens. Cornelis attraherades av Brassens egenartade stil, där ömsint 
kärlekspoesi delade utrymme med bohemisk livsfilosofi, burleskeri och drift med 
borgerligheten. Den felande länken – eller kanske snarare kittet som samman-
band allt detta - blev Mose Allison, som Cornelis såg uppträda i Stockholm 1959. 
Från den upplevelsen hämtade Cornelis insikten att även en icke afro-amerikan 
kan hantera bluesen som ett råmaterial, ett musikaliskt förhållningssätt.122 I den 
svenska vistraditionen sökte sig Vreeswijk bort från det idylliska, och fann i stället 
poeter som Lars Johansson (Lasse Lucidor), Bellman och Nils Ferlin. 1600-tals 
trubaduren Lasse Lucidor levde ett liv som var ”kort, kringflackande och drama-
tiskt.” 123 Han sjöng dryckesvisor, kärleksvisor med erotiskt innehåll, filosofiska 
visor (gärna om döden, t.ex. i dikten Oundwijklige dödens öde (Hit jordemaskar, 
hit) och psalmer. Han skiljde sig från sina samtida genom sin förmåga att ”både 
följa reglerna och skriva sig förbi dem.” 124 Nästan alltid vill säga. Han kastades 
i fängelse och for mycket illa sedan han i en skrift till ett bröllop påstods ha 
förtalat den adlige brudgummen. Lucidors melodier blev aldrig nedtecknade; det 
är enbart via hans texter som Evert Taube, Nils Ferlin och Cornelis Vreeswijk fört 
det språkliga arvet och ryktet vidare. Hos Nils Ferlin fanns texter om vad som 
kom att bli ett bärande tema hos Cornelis; existenser i utkanten av samhället:

Dagen är släckt, mörkret har väckt, stjärnor och kattor och slinkor;  
fyllda av skarn, slödder och flarn, sova polishus och finkor.125

Därmed är vi återigen inne på det där med att vara, eller åtminstone vilja vara, outsider. 
Som son till från Holland inflyttade föräldrar och med svårdefinierad klasstillhörighet 
– fadern var i hemlandet en välbeställd småföretagare, i Sverige blev han bilmekaniker, 

122  Carlsson, Cornelis Vreeswijk. Se även Gustavson, Ett bluesliv.
123  Ulf Bagge, Lucidor. Ulf Bagge med Karlbergsensamblen. CD. Stockholm: Proprius Musik AB, 

1993. 
124  Stina Hansson. ’Lucidors diktning’. Martin Bagge, Wärldslige & Andelige Wisor av Lars 

Johansson, Lucidor den olycklige. Göteborg: Bo Ejeby Förlag, 2005, s. 12.
125  Nils Ferlin, En valsmelodi, 1930.
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Cornelis går i läroverk men umgås mest med arbetargrabbar – försökte han finna en plats 
i ett samhälle som syntes honom förkvävande. Han arbetade en kort period som sjöman; 
han jobbade som mentalskötare och som stuvare i hamnen. På lediga stunder läste han 
oavbrutet, och hos Colin Wilson (The Outsider) och Albert Camus (Myten om 
Sisyfos, Främlingen) fann han texter som behandlade hans eget dilemma; indivi-
den ställd mot kollektivet, omgivningens förväntningar på anpassning i en tillvaro 
som upplevs som absurd. Men, som Klas Gustafson påpekar, några muntergökar 
är inte Wilson eller Camus, och det är inte heller någon annan av de europeiska 
existentialisterna. Amerikanen Norman Mailer hade vad som syntes vara en lös-
ning på dilemmat; en lösning som antyddes även genom Josh Whites och Mose 
Allisons blotta existenser – bli en hipster; anamma så mycket som möjligt av den 
afro-amerikanska kulturen. 126 

Hösten 1963 började Cornelis på Socialhögskolan och blev vald till student-
kårens klubbmästare. Vid ett tillfälle engagerade han vissångaren Fred Åkerström 
för ett framträdande. Kvällen slutade med vin och sång hemma hos Cornelis. 
Fred Åkerström behövde en ny repertoar, och han insåg att han hittat just detta i 
Cornelis egenhändigt skrivna visor. Åkerström arrangerade därför ett möte mel-
lan Cornelis Vreeswijk och Anders Burman på Metronome Records. Vreeswijks 
låtar, hans obehindrade frasering och framträdande i övrigt imponerade stort på 
den f.d. jazztrumslagaren Burman, som i stället för att kontraktera sångerna för 
Åkerströms räkning på stående fot erbjöd Cornelis ett skivkontrakt.

Den 3 mars 1964 spelade Cornelis Vreeswijk in fem sånger för Metronome och 
den 27 april återkom han och spelade in ytterligare åtta. Metronome kontrakte-
rade också Cornelis att skriva texter för andra artister; ofta översättningar av ame-
rikanska låtar. För detta fick han 200 kronor per text.127 Han framträdde under 
den här perioden också på Vispråmen Storken, ”prövade syran i sina första tex-
ter på en publik känslig som lackmuspapper.” 128 Hösten 1962 hade en gammal 
pråm, som var förankrad vid Smedsudden på Kungsholmen och fungerade som 
jazzklubb, omvandlats till vispråmen Storken. Gösta Cervin, kallad Skepparn, 
fungerade både som sångare och conferencier: Fred Åkerström, Finn Zetterholm, 
Ewert Ljusberg, Git Magnusson, Thorstein Bergman och Sid Jansson var några 
av de visartister som uppträdde där. Det var även vanligt med utländska gäster. 
Storken var en klubb med en andäktigt lyssnande publik; den som förväntat sig 
att där få uppleva ”stoj och nattklubbsliv” blev snabbt tagna ur villfarelsen ”och 
fick slokörad tassa hem.” 129 Fred Åkerström var den mest namnkunnige av artis-
terna, sedan han spelat in sin debut-LP Fred Åkerström sjunger Ruben Nilson på 
126  Gustafson, Ett bluesliv.
127  Gustafsson, Ett bluesliv, ss. 75- 83. Se även Lahger & Ermalm, De legendariska åren – 

Metronome Records, ss. 117-118
128  En kväll på vispråmen. The Stork Club. Osignerad baksidestext till LP-skiva med samma namn. 

His Master´s Voice/EMI SCLP 1039. Stockholm: Skandinaviska Grammophon AB, 1965.
129  Ibid.
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Metronome Records, men ingen kom i slutändan att göra ett djupare avtryck än 
Cornelis Vreeswijk, vars ankomst Sid Jansson har beskrivit som «ett sjujävla plask 
i ankdammen.» 130 Som redan nämnts så flyttade Tom Paley från New Lost City 
Ramblers till Sverige 1962 och det föreföll sig naturligt att han skulle hamna på 
Storken. Paley blev vederbörligen imponerad av artistuppbådet, speciellt det nya 
stjärnskottet Cornelis Vreeswijk. Vreeswijks gitarrspel gjorde inte något större in-
tryck på en av de ledande instrumentalisterna i den amerikanska folkmusikvågen, 
men det gjorde sången och framtoningen. ”Jag minns honom bäst som sångare, 
jag tyckte om hans sätt att sjunga. Han hade ett sätt att tala till publiken. Han var 
så jävla bra! ” 131 De två blev vänner, och umgicks även utanför Storken.

Jailbird Singers – skivinspelningar och turné

Mellan Cornelis båda inspelningstillfällen i början av mars/slutet av april 1964 
hade Anders Burman träffat Jailbird Singers på Långholmen, skrivit kontrakt med 
dem och arrangerat en grammofoninspelning. Den 3 april 1964 gjorde så Jailbird 
Singers sin första inspelning i Metromes studio. Masen hade redan muckat från 
Långholmen, och blev skjutsad från Dalarna av sin bror Rune. Tony och Korpen 
anlände i sällskap av två fångvaktare.132 Studiomusikerna Roffe Berg på gitarr och 
Sture Åkerberg på kontrabas adderade en proffsig touch; för övrigt så var Jailbird 
Singers efter det nästan dagliga övandet i fängelset hur förberedda som helst. På 
tre timmar spelade man in åtta låtar. 

Vi både bara att sätta på mikrofonen. Alla arrangemang var färdiga, dom hade Tony 
gjort och killarna sjöng rakt ut … Tony var nog den mest musikaliske och de andra 
två hade varit hjälplösa utan honom. Men han hade inte hållit ordentligt ensam 
heller. Masens basröst hör till det roligaste och bästa jag har hört på åratal.133 

130  Gustafson, Ett bluesliv, s. 92. 
131  Ibid, s. 94.
132  Lahger & Ermalm, De legendariska åren – Metronome Records, s. 213. I den flora av myter som 

omger Jailbird Singers ingår att ett helt gäng fångvaktare - och Cornelis Vreeswijk - skulle ha 
stått längs studioväggarna för att ”dämpa ekot” i Långholmens matsal. Detta är givetvis inget 
annat än struntsnack (T.E). Ingen av inspelningarna gjordes på Långholmen, och fångvaktarna 
var enbart med vid den första inspelningen. 

133  Anders Burman, citerad i Olofsson, ‘Jailbird Singers. Från galler till rampljus’, s. 6.
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Det här är titlarna som spelades in med Jailbird Singers den 3 april 1964:

Där björkarna susa 
Jungman Jansson 
Barnatro 
Han har öppnat pärleporten 
Ovan där 
Precious Lord, take my hand 
Give me that old time religion 
Only if you praise the Lord

Låtarna var av varierat ursprung, men med viss slagsida åt så kallade läsarsånger 
ur den frikyrkliga traditionen:

Där björkarna susa. Låten är från ursprungligen från Finland. Melodin är kom-
ponerad av Oskar Merikanto och texten skriven av Viktor Sund. Den första in-
spelningen gjordes 1919 av Oscar Bergström. Det gjordes en del inspelningar 
av låten i Sverige under 1940-/1950-talen – Sven-Olov Sandberg, Lars Rosén, 
Bertil Boo, Ulla Katajavuori – men det är omöjligt att veta vilken av dessa Tony 
Granqvist hört. En kuriositet i sammanhanget är att två inspelningar av låten 
gjordes i Chicago 1926 och 1927 av William Nordin och Folke Andersson res-
pektive.134 Thore Eliasson berättar att Anders Burman redan vid inspelningstill-
fället sade att Där björkarna susa kommer att bli en klassiker.

Jungman Jansson var skriven av Dan Andersson (1917) och är en av de ganska 
få (sex för att vara exakt) egna dikter som han själv tonsatt. Många inspelning-
ar har gjorts under åren, t.ex. Harry Brandelius (1956) och Chrichan & The 
Buccaneers, på Viking Records (1962). Som Thore Eliasson minns det, så släng-
des låten in mest som utfyllnad; den tillhörde inte Jailbird Singers mer långvariga 
”fängelserepertoar.”135

Barnatro, skriven av Gunnar Dahl (pseudonym för Einar Westling) var hämtad 
från den omåttligt populära Lapp-Lisas repertoar, och var hennes mest kända sång.
Han har öppnat pärleporten är skriven i Chicago 1917 av Fredrik Arvid Bloom 
(text) till musik av den norske emigranten Alfred Dulin. Sången har alltsedan den 
publicerades på 1920-talet främst kommit att förknippas med Frälsningsarmén.

134  Svensk Mediadatabas, http://smdb.kb.se/. Se även Richard Spottswood, Ethnic Music on 
Records: A Discography of Ethnic Recordings Produced in the United States, 1893-1942. Vol. 
5., s. 2711, 1990. http://victor.library.ucsb.edu/index.php/matrix/detail/800009286/BVE-
35048Dr_bjrkorna_susa

135  LP-skivan ”Dan Andersson. Dikter och visor presenterade av Gunde Johansson” (BLE 14267) 
utkom 1963. Såväl Jag väntar vid min mila som Jungman Jansson ingår där. Min förmodan 
är att just den skivan är källan till både Hootenanny Singers och Jailbird Singers versioner av 
dessa låtar. 
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Ovan där är en svensk text av Ivar Lindestad till en amerikansk gospel, We will 
understand it better by and by, skriven 1905 av Charles. A. Tindley. Den första 
svenska versionen, med Erik Samuelsson, gavs ut på skiva 1939 (Svensk medi-
adatabas). Sången fick sin största spridning genom den serie av sånghäften som 
kom att kallas ”Einar Ekbergs Amerikarepertoar.” Ekberg var en mycket uppskat-
tad sångare, inte enbart inom den Pingstkyrkorörelse som han tillhörde, och han 
drog stor publik vid sina framträdanden. I juni 1954 deltog han som sångare vid 
Billy Grahams väckelsemöten i Stockholm.136 

Precious Lord, take my hand är i princip ett solonummer av Tony Granqvist, 
som excellerar i en Elvis Presley imitation och spelar såväl piano som i efterhand 
pålagd orgel. Låten är skriven av Thomas A. Dorsey ”gospelmusikens fader” och 
inspelades först av The Heavenly Gospel Singers 1936. Låten gavs ut med Elvis 
Presley på Elvis Christmas Album och EP:n Peace in the Valley (båda 1957).

Give me that old time religion, är en traditionell gospelsång och finns med i en 
förteckning över afro-amerikanska hymner från 1873. Sången finns i en mängd 
inspelningar, med bl.a. Woody Guthrie och Mahalia Jackson. En möjlig bak-
grund till Jailbird Singers version är en version från 1956 med det skotska trad-
jazzbandet Clyde Valley Stompers. 

136  Mattias Agnesund, Blott en afton bor jag här. En biografi om Einar Ekberg. Skellefteå: Artos & 
Norma, 2005.

Foto: Bengt H. Malmqvist
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Only if you praise the Lord är hämtad från B-sidan av en single med Vince 
Martin & the Tarriers, där framsidans Cindy, Oh Cindy var en stor hit 1956. Värt 
att notera är att ursprungsversionen har ett bakgrundstema på akustisk gitarr som 
inte finns med på Jailbird Singers version. Däremot tror nedtecknaren av dessa 
rader (och Thore Eliasson är böjd att hålla med) att just det temat har lånats och 
delvis omarbetats av Tony Granqvist till inledning och mellanspel mellan ver-
serna i Där björkarna susa. 

Efter inspelningen togs bilder för skivomslaget; ett omslag som dock i slutän-
dan kom att se ut enligt nedan. Det finns en mytologi kring Jailbird Singers vari 
ingår att bandmedlemmarna såg allt för tuffa ut och att bilderna därför ratades 
till förmån för de tre pippifåglarna. Detta hävdar Thore Eliasson är rent strunt 
”fåglarna var bara en rolig idé som någon kastade fram.” 

Bland låtarna som valdes ut för en EP (ett format som normalt innehöll fyra lå-
tar) fanns ingen av läsarsångerna med. Metronome valde i stället ut två låtar med 
folkvisekaraktär Där björkarna susa och Jungman Jansson och två amerikanska 
gospellåtar, Give me that old time religion och Only if you praise the Lord. 

Samhällsfasaden spricker – kristen motreaktion

Cornelis Vreeswijks första LP, Ballader och oförskämdheter, kom ut sommaren 
1964, och den första upplagan genast såldes ut. Uppenbarligen fanns det ett upp-
dämt behov av en artist som skildrade det framväxande moderna samhällets avig-
sidor; och Cornelis texter innehöll ett rikt persongalleri av människor som befann 
sig i marginalen av rekordårens framgångssaga. Cornelis sjöng om prostituerade 
kvinnor, firmafester som spårade ur och om en prästdotter som gjordes gravid av 
en jazzmusiker. Mycket av det som skildras i Vreeswijks texter var hämtat från 
figurer som under den här tiden rörde sig i delar av centrala Stockholm som nu 
befann sig i en för många smärtsam omvandlingsprocess. Klarakvarteren var en 
sliten och nedgången del av Stockholms innerstad som staden fått laglig rätt att 
expropriera och riva. Rivandet skedde i omgångar och under lång tid och fick 
många kulturpersonligheter att protestera, inte minst då vissångare som Evert 
Taube, Nils Ferlin och Olle Adolphsson. Per Myrbergs låt 34:an, med text av Olle 
Adolphsson, var en av de riktiga långkörarna 1964-65, och gav en bild av något 
slags rustik charm åt det gamla Klara, men det var inte hela sanningen. Området 
mellan Kungsgatan och Johannes kyrka kom att kallas ”Träsket” i poliskretsar, 
delvis syftande på att det under medeltiden där funnits en sjö med det namnet, 
men också syftande på den sociala miljön i området.

Cornelis var inte den enda som 1964 uppmärksammade samhällets outsiders, 
och därmed orsakade viss uppståndelse. I ännu högre grad chockerande var Vilgot 
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Sjömans film 491, baserad på en bok med samma namn av Lars Görling.137 Titeln 
anspelar på Petrus fråga till Jesus hur många gånger man ska förlåta en syndare; 
kanske sju gånger? Jesus svar blev: ”Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio 
gånger sju gånger.” 138 En enkel matematisk uträkning ger vid handen att svaret 
är 490 gånger. Frågan som filmen ställer är: men sedan då? Detta ”sedan” är då 
bokens huvudperson förnedrar en prostituerad flicka genom att utsätta henne 
för tidelag med en hund. Filmen totalförbjöds inledningsvis, men släpptes av 
regeringen i februari 1964, sedan ett par mindre beskärningar gjorts. Cornelis 
LP kom alltså i kölvattnet av den oerhörda uppståndelse som 491 väckte; där 
kristna grupper såg en skrämmande sekularisering, åtföljd av materialism och 
moraliskt förfall. Ramverket är ett socialt projekt som spårar ur i en serie otäcka 
händelser, med en underliggande tematik av svek och hämnd. Det hela utspelas 
i en miljö präglad av social misär och extremt utanförskap, med sex kriminella 
killar på drift i Stockholms rivningskvarter. Görling själv uttalade sig om det 
inledande totalförbudet att det finns ju killar och tjejer som lever så här, och 
att totalförbudet egentligen inte gällde filmen i sig utan verkligheten bakom. 
Parallellt med – och sammanflätad med - debatten om 491 fördes en debatt som 
grundades på en skrivelse ”Allvarsord från 140 läkare” inlämnad till Kungliga 
Ecklesiastikdepartementet (numera Utbildningsdepartementet) den 31 januari 
1964. I skrivelsen varnade undertecknarna för ökningen av gonorré, mängden 
unga barnaföderskor, ”sexuell löslighet” en fortskridande moralisk och andlig 
nedgång och en generell upplösning av personlig och samhällelig disciplin. Vad 
som behövdes var karaktärsfostran, baserad på tio Guds bud.139 Lägg därtill det ti-
digare nämnda förslaget från Gymnasieutredningen om förändrad och nedskuren 
kristendomsundervisning vilket ledde till över två miljoner namnunderskrifter i 
protest mot förslaget. Det är i den här kontexten man får se bildandet av det po-
litiska partiet KDS, Kristen Demokratisk samling i april 1964. Det var rörelsen 
Kristet Samhällsansvar (KSA) som grundats 1955 (samtida med John Hedlunds 
korståg) med Pingstkyrkan ledare Lewi Pethrus som pådrivande kraft, som gick 
från att försöka påverka kandidatnomineringarna hos de politiska partierna till 
att själva försöka hamna i Sveriges lagstiftande församling. 

137  Lars Görling, 491. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1964.
138  Matt. 18:22.
139  D. Nordblom, Ett allvarsord från 140 läkare. Gällinge, 1964.
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Jailbird Singers + Cornelis Vreeswijk = sant

Det var i det här polariserade sammanhanget som Anders Burman samman-
kopplade Jailbird Singers med Cornelis Vreeswijk, i samband med deras första 
skivinspelning i april 1964. Det var uppenbart att Jailbird Singers saknade mate-
rial, och Cornelis fanns ju redan tillgänglig som textförfattare till andra artister. 
Cornelis, med ett redan etablerat intresse för outsiders, tände på idén. Thore 
Eliasson berättar att de blev kontaktade av Cornelis som frågade om de var in-
tresserade av att samarbeta om några nya låtar ”och givetvis svarade vi ja.” Rent 
praktiskt fick det hela dock vänta tills hela bandet muckat från Långholmen, 
vilket skedde den 23 juni (Tonys fästmö födde en dotter samma dag.) Det första 
musikaliska samarbetet på fri fot var emellertid inte med Cornelis Vreeswijk, utan 
med Ebeneserkyrkan som bjöd in Jailbirds att sjunga med dem. Återigen var det 
en lyckad tillställning. Om detta säger Thore Eliasson att ”vi trivdes ihop och det 
lät bra, synd att inget spelades in. Dom var så klart religiösa, men inget problem, 
dom var lätta att ha att göra med, inga konstigheter.” 

När Tony Granqvist muckade hade han sedan ett drygt halvår plågats av mag-
smärtor och blivit ordinerad magnecyl och sulfa, eftersom fängelseläkaren trott 
att han simulerade. Väl ute i frihet uppsökte Tony Karolinska Sjukhuset för un-
dersökning, och där konstaterades att han hade cancer i lymfkörtlarna och att det 
var för sent att operera.140 Från och med nu är det alltså en döende person som är 
den musikaliske motorn och ledaren för Jailbird Singers. Som Thore Eliasson sä-
ger, ”vi visste ju alla att det var så det låg till, även Cornelis och Anders Burman.” 
Trots detta etablerade Tony och de övriga i Jailbird Singers alltså ett samarbete 
med Cornelis Vreeswijk. Det var främst Tony och Cornelis som jobbade tillsam-
mans med detta, men de övriga var alltid med. ”Vi satt ofta hemma hos Cornelis, 
Jack var bara en liten parvel.” 141 Corrnelis och hans Inga-Lill hade nyligen flyttat 
in i en omodern tvårummare på Svartensgatan på Söder, och sonen Lars Jakob 
(kallad Jack) hade fötts i januari. Masen bodde inte långt därifrån, i en liten etta 
på Marie Prästgårdsgata som han fått överta efter Tony, sedan denne fått ärva 
mammans lägenhet i Johanneshov då hon dog. Under tiden som inspelningarna 
och den efterföljande turnén pågick bekostades hyran av Metronome.142 Cornelis 
skrev på baksidestexten till LP-skivan Tjyvballader och barnatro att ”det har varit 
ofantligt stimulerande att samarbeta med Jailbirds”, och Thore har i sin tur bara 
gott att säga om Cornelis, som han med en glimt i ögat kallar ”Sveriges Bellman.” 
Thore minns också att ”Cornelis släpade med oss till Mosebacke Etablissement, 
en pub som många journalister besökte. Vi spelade informellt där, mer som en 

140  Christer Borg, ’Tony fick aldrig uppleva segern’, Kvällsposten 1965.02.11. 
141  T. E. 
142  Ibid.
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jamsession, inget officiellt, inget pröjs, vi och många andra lirade.”143 Resultatet 
av samarbetet blev sju låtar. Fyra spelades in av Jailbird Singers, och tre hamnade 
på en EP i Tony Granqvists eget namn. 

Det förefaller som att Vreeswijk på största allvar tog på sig uppdraget att förse 
Jailbird Singers och Tony Granqvist med texter; speciellt kanske vad gäller de fyra 
låtar som Jailbird Singers spelade in. Åtminstone Mördar-Anders kom med tiden 
också att bli en integrerad del av hans egen repertoar. Här följer texten, i den 
version som finns på Tjyvballader och barnatro:

Mördar-Anders det är jag det är jag (2 ggr) 
Mördar-Anders det är jag 
Jag ska halshuggas idag 
Enligt Svea Rikes lag, ta mig fan 
 
Jag har mördat fyra män fyra män (2 ggr) 
Jag har mördat fyra män 
Är dom ej i himmelen 
Lär jag träffa dom igen, ta mig fan 
 
Prästen står där nedanför, nedanför (2 ggr) 
Prästen står där nedanför, 
lockar med sin änglakör 
Men jag vet nog vad jag gör, ta mig fan  
 
Där står bödeln med sin huva så röd (2 ggr) 
Med sitt svärd och huva röd 
Han skall bli min bleka död 
För det är hans levebröd, ta mig fan 
 
Ni som väntar på mitt skrik på mitt skrik (2 ggr) 
Ni som väntar på mitt skrik 
Ska få se ett vackert lik 
Jag gör allt för min publik, ta mig fan 
 
Liten Karin hon är här hon är här (2 ggr) 
Liten Karin hon är här 
Hon som var mitt hjärtas kär 
Kan ni se så stolt hon är ta mig fan 
 

143  Cornelis framträdde på Mosebacke många gångar, och eftersom han bodde i grannskapet 
förlade han gärna högtidsdagar och fester dit. Det finns även ett album, Cornelis på Mosbacke, 
inspelat live 1979. 
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Detta är min avskedslåt avskedslåt (2 ggr) 
Detta är min avskedslåt 
Snart blir bödelns yxa våt 
Ingenting att göra åt, ta mig fan

Jag tar mig friheten att i den här texten läsa in Cornelis läsning av Camus 
Främlingen. De fyra icke förklarade morden, kontra de fyra icke förklarade skot-
ten i en redan död, skriket som av publiken förväntas komma från Anders, och 
av Mersault förväntas komma från publiken. Det vaga ointresse som Mersault i 
övrigt uppvisar är dock hos Vreeswijks huvudperson utbytt mot ett antiauktori-
tärt trots.

Ursprunget till En öl till, den kanske minst ambitiösa av Cornelis fyra textbi-
drag till Jailbirds LP, är med stor sannolikhet One more drink med sångaren och 
gitarristen Snooks Eaglin. från LP:n Blues from New Orleans. Vol. 2, utgiven på 
danska skivbolaget Storyville 1964. 

Laredo är en gammal cowboysång (Streets of Laredo, även känd som The Cowboy’s 
Lament) som i sin tur är en bearbetning av en engelsk folksång The Unfortunate 
Rake, som kan spåras tillbaka till 1700-talet. Det har gjorts många inspelningar 
av låten, så det är oklart vilken av dem som Jailbird Singers/Cornelis baserat sin 
version på.

Jag gick på en gata i staden Laredo 
jag gick i Laredo en het sommardag 
Där låg en ung cowboy på ryggen i dammet 
med kulor i bröstet så blek och så svag 
 
Han sade Hej främling gå inte ifrån mig 
gå inte ifrån mig och vänd dig ej bort 
nej sitt vid min sida och hör vad jag säger 
jag är skjuten i bröstet och ska dö inom kort 
 
Säg till mina vänner att jag var spelgalen 
be fyra gamblers att bära min bår 
och säg till min flicka att hon inte ska gråta 
säg att hon säkert blir gift nästa år 
 
Begrav mig vid floden där borta bland träden 
köp inga rosor och lägg ingen krans 
res inget kors eller sten där jag ligger 
ingen får veta var min grav är nånstans 
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Jag brukade rida till staden Laredo 
från ranchen om kvällen när solen är röd 
nu kommer jag aldrig mer upp i en sadel 
jag är skjuten i bröstet och ikväll är jag död

Texten skulle möjligen kunna ses som ett pekoral; men det är lätt att torka bort 
ett eventuellt ironiskt flin om man beaktar att Cornelis vid tillfället var mycket 
väl medveten om att han arbetade tillsammans med en döende man. Laredo åter-
finns förresten även (d.v.s. melodin) som Riv alla kåkar på LP-skivan Kåklåtar 
från 1972, framförd av Christina Calldén och med text författad av «okänd tjej 
från Hinseberg.» Det är väl inte helt orimligt att tänka sig att Jailbird Singers varit 
inspirationskällan till just den versionen av sången.

Rulla på Rulla har ett för mig okänt ursprung. Cornelis anger på LP-omslaget 
att sången är en gammal Anglo-sachsisk folkmelodi. Återigen – precis som i 
Mördar-Anders, men även som i Cornelis senare låt Lasse Liten blues – är huvud-
personen en obotfärdig brottsling. På den brottsliga skalan mellan den fyrfaldige 
mördaren Anders och Lasse Liten (vars kriminalitet bestod i att behålla en upp-
hittad femtiolapp för sig själv) befinner sig den här anonyme personen snarast i 
mittfältet. Ungefär som Jailbird Singers själva gjorde.

Jag har skakat galler sedan femtiofem 
En ensam cell var mitt enda hem 
Som jag var inlåst i 
Rulla på gamla bilskrälle, rulla på 
På något vis kom jag ut ändå 
Och nu är jag fri 
 
Refr: 
Rulla på, rulla på, rulla bara på 
Rulla på gamla bilskrälle, rulla på 
Rulla bara på 
 
Rulla på, rulla på, ett par tre mil 
I nästa stad finns en annan bil 
finns en annan bil 
Den ska jag be att få låna då 
Så den kan de känna sig blåsta på 
 
Refr: 
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Det är slut med galler och cell för mig 
Hädanefter bara lyxhotell för mig 
Lyxhotell för mig 
Rulla på och se till att det undan går 
För dom har satt hundarna på mitt spår 
 
Refr: 
 
Rulla på, rulla på genom regn och damm 
Jag känner en kille lite längre fram 
Lite längre fram 
Han har både mat och bensin åt oss 
Och en annan svit kan jag nog få loss 
Vi får hoppas att han bor kvar förstås, 
han bor kvar förstås

Ballader på ”tjuvspråk”

Någon gång under deras möten fick Cornelis Vreeswijk höra Masen sjunga sånger 
på ”tjuvspråk”, vilket han något missvisande senare också nämner i sin album-
text till Jailbird Singers LP: ”Han är såvitt mig är bekant, den ende svenske vis-
sångaren som kan sjunga ballader på s.k. ’romani’ (dvs. tjuvspråk).” Som Thore 
Eliasson nogsamt påpekar är rommani (som idag är den vedertagna stavningen) 
de resandes språk; det är inte det som är tjuvspråket. Tjuvspråk är en blandning 
av rommani, vanlig svenska (fast ibland använt på ett ”ovanligt” sätt) och svensk 
slang; skapat för att kommunicera på ett sätt som omgivningen inte begriper. En 
mycket bakfull Masen väcktes en dag av Cornelis som berättade att han (d.v.s. 
Masen) skulle uppträda på Storken samma kväll. Annons i pressen var redan 
fixad. Masen tvekade på grund av sitt ömkliga tillstånd, vilket Cornelis enbart 
viftade bort. Han rusade i stället ut för att återkomma med en kvarting sprit som 
han överlämnade med orden ”du kommer snart att se det hela i ett helt annat 
ljus.” Detta visade sig stämma, och Masen framträdde samma kväll med sina visor 
på Storken.144

Låt oss se lite närmare på vad det hela rörde sig om. Så här skriver Annika 
Lamroth i sin Fängelselivet på Långholmen 1946 – 1975: 

144  Gustafsson, Ett bluesliv , T. E.
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Fängelsejargongen, tjuvsnacket, kåkjargongen, tjuvspråket uttryckte med sin voka-
bulär värderingar, förhållningssätt och viktiga händelser i de intagnas liv. Jargongen 
var en förutsättning för snabba meddelanden och snabbt handlande i hårt bevakade 
situationer. Att inte behärska fängelsejargongen innebar att man var en dumbom, 
en ”burobäng.” Just det senare ordet var hämtat från romani, precis som många an-
dra som användes då man inte ville bli förstådd av omgivningen. Men romaniorden 
var ofta missuppfattningar eller förvrängningar av ursprungsorden, precis som de 
från svenskan hämtade orden var ”nytolkningar” eller förvrängningar av den svens-
ka grundbetydelsen, som ”kåk”, ”torska” ”plit”, ”knasbög” (= tjallare, som i sin tur 
är ett romaniord). Ett fantastiskt exempel på den kreativitet som frodades är ordet 
”knäböjarlapp” som ersättning för ”en vördsam anhållan” - om permission t.ex.145

Man kan alltså konstatera att det fanns ett ”tjuvspråk” som till viss del byggde på 
de resandes språk, och att det – som Thore Eliasson konstaterar – fanns en hel del 
resandekillar på kåken. Även en ytlig titt på de resandes situation räcker för att ge 
en viss förståelse för detta. Som Lars Ragnar Forsberg skriver om det framväxande 
välfärdssamhället: 

Men bortom elden och värmen rörde sig människor som inte fick vara med i ge-
menskapen. ”De andra”, de udda och avvikande. Människorna som folkhemmet 
inte förmått att forma, de som den sociala ingenjörskonstens instrument inte rådde 
på.146 

Det fanns en paradox inbyggd i det nya samhället - då nästan alla blev mobila 
fanns det inte längre någon plats för dem som tidigare använt sin rörlighet för 
att tjäna sitt levebröd. För att åter anknyta till den danske kriminologen Balvigs 
språkbruk; inga centrifugerades längre ut i det moderna efterkrigssamhället än 
just dessa grupper, d.v.s. främst romer och resande. Bo Hazell beskriver de resan-
des position i det gamla bondesamhället som ”utstötta men behövda.” 147 Under 
efterkrigstiden är de fortfarande utstötta, men samtidigt i allt högre grad ”obe-
hövda.” Men vilka var då de som kallades tattare och nu benämns resande? Det 
finns tre huvudteorier om de resandes ursprung, 1) att de är en folkgrupp från 
Indien, d.v.s. härstammar från de romer som invandrade till Sverige på 1500-ta-
let, 2) att de är en socioekonomisk grupp, alltså människor som slagit sig samman 
därför att de haft likartade yrken och samhällelig position, och 3) att de härstam-
mar från soldatsläkter i Tyskland eller Ryssland. Forskarna är inte eniga i frågan, 
men det är inte heller resandefolket själva.148 I vilket fall som helst; omgivningen 

145  Lamroth, Kåkfarare. Fängelselivet på Långholmen 1946 – 1975, ss. 56- 61
146  Lars Ragnar Forsberg, Hyland. Legenden och hans tid. Stockholm: leopard Förlag, 2013, s. 47. 
147  Bo Hazell, Resandefolket. Från tattare till traveller. Stockholm: Ordfront, 2002, s. 35.
148  Ibid. Se även Bennie Åkerfeldt, Buron kallar oss tattare. Fritsla: Förlags Tryckeriet Vitterleken, 

2010.
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betraktade dem som avvikande, och det fanns också en självkategorisering som 
innebar att gruppmedlemmarna såg sig som annorlunda i förhållande till bon-
debefolkningen, buron. Inom den folkliga traditionen fanns mycket bestämda 
uppfattningar om tattarna, såsom varande arbetsovilliga, omoraliska och begivna 
på sprit. Samtidigt fanns en romantisk föreställning om tattaren som den frie 
och bekymmerslöse vagabonden.149 Det var inte enbart allmänheten som hyste 
en negativ bild av gruppen. Under den period som det i Sverige fanns en lag om 
tvångssterilisering – 1934 till 1975 – så kunde tattarstämpeln bidra till beslut om 
sterilisering. Det finns beräkningar på att det i vart fjärde ”tattarhushåll” fanns 
någon som steriliserats.150 Lösdriverilagen från 1886 innebar att frihetsberövan-
den och tvångsarbete i upp till tre år kunde utdömas av den lokala polisen eller 
länsstyrelsen om en person ansågs utgöra en fara för allmän säkerhet, ordning eller 
sedlighet, något som enligt 1923 års statliga utredning om lösdriveri var utmär-
kande för ”luffare, prostituerade, kopplerskor, hallickar, tattare och zigenare.”151 
Ralf Novak, själv resande och bevarare av resandes musikkultur, förklarar den 
höga närvaron i fängelsevärlden sålunda: 

Ett sätt att bli av med romanifolket var att sätta dem på institutioner och i fäng-
else. Det kunde vara för passlöshet eller för kringstrykande (enligt Lösdriverilagen), 
för olaga försäljning med mera. Man var tvungen att antingen ha en viss summa 
pengar på sig eller varor till ett visst värde, annars togs man in för kringstrykeri. 
På grund av det delvis påtvingade utanförskapet och vår egen kulturs värderingar 
och oskrivna lagar har vi alltid dömts hårdare än andra människor och fått längre 
straff.152

Thore Eliasson är född 1937, och om vi antar att de flesta resande som samtidigt 
befann sig på någon av de anstalter där han var intern var ungefär lika gamla, så 
bör en icke ringa del av dem då de var tio-tolv år gamla ha varit med om följande 
– och alla resande i Sverige som inte själva drabbades var givetvis medvetna om 
det inträffade.

Så här var det. I Jönköping fanns det på 1940-talet ett relativt stort antal re-
sande, ca 4-500. De flesta bodde i stadens östra del, ofta i hus som var rena 
ruckel. Området kännetecknades av sociala problem, inte enbart bland resande. 
Stora familjer, fattigdom, alkoholism och arbetslöshet var regel snarare än undan-
tag. Många av stadens medborgare ansåg att alltför mycket pengar avsattes till 
fattigvård och andra sociala omkostnader, rykten som underblåstes av artiklar i 

149  Mattias Tydén & Ingvar Svanberg, I nationalismens bakvatten. Lund: Studentlitteratur, 1999.
150  Anna-Sofia Quensel, ‘Kartlagda’. Expo, nr 4, 2013. Stockholm: Stiftelsen Expo.
151  SOU 1923:2, citerad i KAK Journalen, ’ Lösdrivarlagen – förr och nu.’ 2013.11.21.
152  Ralf Novak-Rosengren & Marie Länne Persson, Romanifolkets visor. 500 år i Norden. Muntlig 

sång – och vistradition. Göteborg: Bo Ejeby förlag, 2012, s. 18.
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den lokala pressen. Dementier från fattigvårdsstyrelsen angående kostnaderna för 
resande jämfört med andra hade ingen verkan. Några stadsbor beslöt sig under 
midsommarhelgen 1948 för att gå till Öster och ”göra upp med tattarna.” Folk 
anslöt sig under vägen, många bara för att titta på. Till slut rörde det sig om tu-
sentals människor. Väl framme delade de aktiva upp sig i mindre grupper som 
genomsökte området och till och med gick in i lägenheterna. Livrädda resande-
familjer flydde så gott de kunde. Många kastade sig ut genom fönstren, flera bröt 
foten eller benet. De som så kunde flydde staden för att gömma sig i närliggande 
skogstrakter eller hos släktingar på annan ort.153 

Vi var små då. Jag glömmer aldrig hur jag låg och höll om mina syskon under bor-
det. Vi låg tätt, tätt ihop. Jag försökte lugna mina syskon med en saga. Mamma och 
pappa var nere på gården. Vi hörde hur de blev slagna av okända män. Vi låg och 
skakade av rädsla. När mamma kom tillbaka hade hon bara underklänningen på 
sig. Det är konstigt med minnen, men det har etsat sig fast, att hon var blåslagen, 
rufsig i håret och kom tillbaka i bara underklänningen.154 

Några få resande smög sig tillbaka efter några dagar men höll sig mestadels in-
omhus. Den 1 juli gick en man och hans 8-årige son på trottoaren då några män 
rusade ut ur en bil och misshandlade fadern. Detta blev signalen till mobben att 
återigen dra ned till Öster för att söka efter fler återvändare. Man förstörde egen-
dom och misshandlade de resande som man kunde finna. Någon satte eld på ett 
hus, men brandkåren lyckades ta sig fram och släcka och polisen lyckades till slut 
bilda kedja och driva ut folkmassan från Öster.155 Jag nämnde tidigare ett antal 
riskfaktorer som kunde försvåra en ung persons resa genom livet. Den största 
övergripande riskfaktorn under den här perioden i Sverige var nog att vara född 
och uppväxt i en romsk eller resandefamilj; vilket i sin tur inbegrep en mängd 
riskfaktorer av liten och stor dignitet. För att återigen låna Ralf Novaks ord: 

På så vis kom alla intagna i kontakt med resande och deras kultur och livsstil. De 
sjöng på fängelset för varandra, för att uthärda ensamheten. Sångerna som sjöngs 
på fängelset togs upp av många icke-resande interner och fick sedan namnet ”kåk-
sånger.” Ofta var det dock inte fråga om ”kåksånger” utan sånger och visor som var 
diktade av resande, både män och kvinnor.156

153  Hazell, Resandefolket. Från tattare till traveller.
154  Birgitta Hellström, citerad i Regeringskansliet, Ds 2014:8, Den mörka och okända 

historien. Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Stockholm: 
Arbetsmarknadsdepartementet, s. 177.

155  Hazell, Resandefolket. Från tattare till traveller.
156  Novak-Rosengren & Länne Persson, Romanifolkets visor, ss. 18-19.
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En liten turné - Tony Granqvist insjuknar alltmer

Trots Tonys svåra smärtor begav sig Jailbird Singers ut på en kort turné. Korpen 
hade då lärt sig spela – med grundläggande assistans av Sture Åkerberg - på den 
kontrabas som bandet köpt för de pengar som rullat in från Jungman Jansson. 
Enligt Cornelis Vreeswijk var Åke den som ”tar musiken på blodigt allvar, och 
är nog den som arbetar hårdast av de tre.” 157 Premiären skedde på Gröna Lund, 
där bandet var förband till Josh White. Bandet framförde bl.a. Mördar-Anders, 
som Cornelis ursprungligen hört framföras som Sam Hall av just Josh White. 
Thore berättar att varje gång man kom till omkvädets ”tammefan” så var det en 
mamma som höll för öronen på sitt barn. Josh White sade efteråt att han upp-
skattade deras framträdande och bjöd på whisky från en plunta som han hade i 
gitarrfodralet. Spritförtäring hörde annars inte till turnélivet för Jailbird Singers. 
Turnéledaren, tillika chauffören, Börje Ekberg var ingen dununge. Han var van 
vid bångstyriga artister med allehanda olater, lagliga såväl som olagliga, och var 

157  Från albumtexten till Tjyvballader och Barnatro.

Malmö, juli 1964. Fr. v. Masen, Korpen, Tony. Sydsvenskans bildarkiv.



71

stenhård vad gällde alkohol i kombination med spelningar. Efteråt brydde han sig 
dock inte. Jailbird Singers uppträdde även på Skansen, på nattklubben Arkaden 
i Malmö, i Grängesbergs Folkets park och i Örsundsbro i Uppland. Det hela 
avslutades på Kungsträdgården i Stockholm. Sammanlagt hann de alltså med 
sex framträdanden under den kortvariga turnén, sedan orkade Tony Granqvist 
inte mer. Thore Eliasson berättar att Tony hela tiden bar med sig en liten trälåda 
med smärtstillande medicin, med vars hjälp han förmådde genomföra framträ-
dandena.

Utanför turnéns ramar hade Jailbird Singers två privatspelningar, varav den ena 
var betydligt mer privat än den andra. Vid ett tillfälle spelade man på en tillställ-
ning hemma hos en välbeställd byggmästare, vid det andra stod man för den mu-
sikaliska underhållningen på f.d. medfången och revymannen Nils Petrés bröllop. 
Petré var för övrigt på rymmen vid tillfället. Bandet kom till Björkhagens kyrka i 
Stockholm, ställde sig utanför och spelade Där björkarna susa som planerat – men 
inget brudpar kom ut. Man spelade låten om och om igen, tills prästen kom och 
undrade vad de höll på med. Det visade sig att bandet hade kommit för sent, 
brudföljet hade redan åkt. Bandet tog sig sent omsider till festlokalen och spelade 
och där – till skillnad mot de officiella spelningarna – rådde definitivt inget alko-
holförbud. Nils Petré hade ett helt badkar fyllt med buteljer av varjehanda slag.158 

Tjyvballader och barnatro

Samtidigt med Jailbird Singers turné återvände The Beatles till Stockholm för två 
spelningar. Vid ankomsten till Arlanda möttes gruppen av tusentals fans, och vid 
hotellet där bandet bodde rådde fullständig hysteri. En händelse som ser ut som 
en tanke var att Moderna Muséet i Stockholm i februari – april visat utställningen 
Amerikansk popkonst – 106 former av kärlek och förtvivlan. I efterhand kan man 
konstatera att det i tid näraliggande uppdykandet av The Beatles och popkonsten 
inte var en tillfällighet. Att popkonsten i det här fallet var från New York och 
Beatles kom från Liverpool hade inte längre någon betydelse. Atlanten var vid det 
här laget inte ett hinder; dess västliga resp. östliga delar fungerade snarare som 
kommunicerande kärl för olika former av kulturella yttringar.

Jailbird Singers hade några dagar innan The Beatles ankomst tagit sig in på 
Svensktoppens tredje plats med Jungman Jansson, och gjorde i augusti ytterligare 
en inspelning i Metronomes studio. Tom Paley, Cornelis amerikanske vän från 
vispråmen Storken, anlitades för att krydda ljudbilden med akustisk gitarr och 
banjo. Thore Eliasson har ett distinkt minne av att Paley presenterade sig som 

158  T. E.
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född i Australien (!) men att han växt upp i USA. Om Thores minne är korrekt, så 
reflekterar detta möjligtvis en vilja från Paleys sida att distansera sig från det USA 
där han de facto föddes, närmare bestämt i New York den 19 mars 1928. Så kom 
en av huvudfigurerna inom den ”äkta” falangen hos den amerikanska folkmusik-
vågen att spela med det mest äkta som folkmusikmytologin kunde uppbringa; 
musicerande interner från ett fängelse. Ironiskt nog var de äkta internerna i hög 
grad influerade av Kingston Trio, den ”kommersiella” folkmusikens ledande ex-
ponenter.159 Låtarna som spelade in var de som Cornelis Vreeswijk och Jailbird 
Singers arbetat fram tillsammans under sommaren. Paley spelade banjo på tre 
låtar, Rulla på, Mördar-Anders och Laredo och bluesig gitarr i s.k. Piedmont stil 
i En öl till. Den tunna femte strängen på Paleys banjo brast under inspelningen 
av Mördar-Anders, men Burman sade ”låt det vara.” Om man lyssnar noga, så 
hör man det som ett plingande ljud under den andra instrumentalrundan. Paley 
stampade också takten så högt att Anders Burman lade under en kudde för att 
dämpa ljudet.160 Tillsammans med de låtar som spelats in i april sammanställdes 
nu LP:n Tjyvballader och Barnatro. 

Jailbird Singers totala produktion (i originalsättningen) är alltså tolv låtar: sex 
med religiöst innehåll (tre svenska, tre amerikanska), fyra låtar med antingen 
”kriminellt innehåll” eller åtminstone med en lätt touch av mänskligt slarv (En 
öl till), den ”stora” låten Där björkarna susa och den enligt mitt ringa förme-
nande minst intressanta (i det här sammanhanget), Jungman Jansson, som Thore 
Eliasson också beskriver som ”utfyllnad.” Jag förmodar att man (Jailbird Singers? 
Metronome?) med den senare låten sneglade åt Hootenanny Singers framgångs-
rika inspelning av Dan Anderssons Jag väntar vid min mila. Mer oklart är vart 
man eventuellt sneglade med det övriga materialet. Med sin närmast bipolära 

159  Lars Nylin, Text till CD:skivan Jailbird Singers. Guldkorn. Warner Music Sweden, 2000. 
160  T. E.

Roy Lichtenstein: Hopeless
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repertoar ser jag i Jailbird Singers en förkroppsligad illustration till den tudelning 
av folklig kultur som funnits åtminstone sedan frikyrklighetens/väckelserörelsens 
framväxt i Sverige från mitten av 1800-talet. Det har alltsedan dess funnits ett 
starkt motsatsförhållande mellan superi, skörlevnad och social misär å ena si-
dan och ett nyktert, gudfruktigt, arbetsamt liv å andra sidan, med spelemän och 
”dansbaneelände” som representanter för det förra, och strängaspel och lovsånger 
till Herran representerande det senare. Hos Jailbird Singers förenas dessa motsat-
ser under samma tak. Man kan också se det som att Jailbird Singers på sitt album 
kom att inkludera båda sidorna i den då rådande svenska samhällsdebatten. Det 
är just när motsättningarna mellan kulturradikalism och frikyrklighet ställs på 
sin spets som Jailbird Singers på sitt album förenar de två. Vad vi har här är en 
musikalisk skvader – men en skvader som värpte ett guldägg! 161 

På EP:n hade de svenska kristna låtarna och en amerikansk gospel utelämnats 
(den som Tony Granqvist framförde utan Korpen och Masen), och jag förmodar 
att de två gospellåtarna från USA som kom med gav associationer snarare till Elvis 
Presley eller ”amerikanska låtar” än till religiositet. Jag utgår ifrån att låtarna val-
des ut efter sin kommersiella potential, och att de som av Metronome bedömdes 
som minst attraktiva enligt den aspekten lämnades därhän. På LP:n kom de dock 
med, och tillsammans med de amerikanska motsvarigheterna utgör de ett stort 
block av vokaliserad kristendom i vinylformat. Man kan därför förmoda att det 
religiösa blocket – främst då de svenska låtarna - på Tjuvballader och barnatro inte 
bedömdes vara ett kommersiellt självmål. Detta kräver sin förklaring. 

Religion, populärkultur och media

Jag har tidigare nämnt att statskyrkan stadigt tappade makt gentemot den se-
kulariserade stat som den var en pendang till. Frikyrkorna var dock i hög grad 
närvarande i samhället. Den frikyrkliga världen genomsyrades av musik, och dess 
sånger spreds långt utanför gudfruktiga kretsar. Ingen var större inom den här 
genren än frälsningssoldaten Anna-Lisa Öst, ”Lapp-Lisa.” Klädd i samedräkt tur-
nerade hon i Sverige och övriga Norden och framförde andliga visor till gitarr. 
Hon gjorde också fyra turnéer på 1950-talet i vad som då ännu kunde betraktas 
som USA:s svenskbygder.162 Lapp-Lisa gjorde över 300 skivinspelningar i Sverige 

161  På ett museum i Sundsvall kan man beskåda en uppstoppad skvader, d.v.s. en korsning mellan 
en hare och en tjäder. Tro’t om ni vill!

162 Artistnamnet till trots var hon inte av samesläkt. Däremot var hon uppväxt under extremt 
enkla förhållanden i den lilla byn Mark – med endast fem stugor - i Vilhelmina lappmark. 
Skolgången inskränkte sig till sex veckor då en ambulerande skola kom till byn. Hennes far 
hade inte gått i skola ö.h.t. och hennes mor hade av en äldre man lärt sig skriva en enda 
mening , ”Lagen är en tuktmästare till Kristus” (Sollerman 1971: 12) 
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och uppemot 150 i USA. Hennes inspelning av Barnatro såldes i mer än 100 000 
exemplar.163 

Lapp-Lisa var på intet sätt den enda som framförde dessa sånger. Artur Erikson 
gjorde stor succé då han framförde Ovan där i TV-programmet Hylands hörna 
den 2 februari1963, den s.k. ”religiösa hörnan”, där John Hedlund och Artur 
Eriksson (rikskända efter sina ”korståg”), Lapp-Lisa och Jan Sparring uppträdde. 
Den senare hade i yngre dagar hamnat ”på glid”, med sprit- och narkotikamiss-
bruk, småkriminalitet och vistelser i fosterhem, barnhem och ungdomsfängelser, 
bl.a. på Skenäs.164 Han blev omvänd på ett tältmöte och sedermera också sång-
evangelist och en av Sveriges mest populära artister. Hylands religiösa hörna sågs 
av 2,5 miljoner tittare, och ledde till ett genombrott för Artur Eriksson, som 
under flera år var den mest önskade artisten i Sveriges Radios önskeprogram, 
med låtar som O store Gud, Jag har hört om en stad och Ovan där.165 Det var helt 
enkelt så att ingen som levde i Sverige under 1950-talet och ”det andra 60-talet” 
– troende eller icke-troende – höjde på ögonbrynen om de hörde en religiös låt 
på radio, och ingen kunde vara omedveten om sånger som Barnatro, Pärleporten 
och Ovan där. 

Redan 1964 fanns det gott om folk som ryckte på axlarna åt såväl Lapp-Lisa som 
Artur Eriksson, men ingen lär ha ryckt på axlarna åt Uno Birger Tord Lindberg, 

163  Samuel Sollerman, Med sång genom livet. Lapp-Lisa i ord och bild. Örebro: Bokförlaget Libris, 
1971.

164  Jan Sparring, På ont och gott. Vällingby: Harriers, 1980.
165  Ulf Ivar Nilsson, ’Guds trubadur från Skutskär’. Arbetarbladet, Gävle, 2012.05.20. Se även 

Håkan Arenius, ’När Hylands tv-hörna blev religiös’. Dagen, 2012.12.14. Stockholm: 
Pingströrelsen.

Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst)
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mer känd som ”Målle.” Om statskyrkan var eftergiven och Gud på sin höjd kom-
municerade via en kompakt tystnad (som i Ingmar Bergmans Nattvardsgästerna 
från 1963), så förhöll det sig helt annorlunda med Målle Lindberg. Målle var 
evangelisten och sångaren som fick feta tidningsrubriker, förenade show busi-
ness med trosförkunnelse och drog fram som en tornado genom landet. Han 
föddes 1929 i en frireligiös familj; pappa var frälsningssoldat, mamma baptist. 
Familjens resandebakgrund ”låg honom i fatet”; han var som barn ofta ensam och 
tillbringade enbart tre år i skolan. Han tog därför sin tillflykt till djuren. Tidigt 
övertygad om att han hade en kallelse praktiserade han sitt kommande värv på 
dem. ”Jag predikade för myrorna och sjöng för dom med ett dragspel av pap-
per och klossar, Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord.” Som ung man 
råkade Målle i klammeri med rättvisan, ”sedan nöjeslystnaden tagit över.” Under 
en tvåårig fängelsevistelse återfick han sin kallelse och blev med tiden predikant 
i pingströrelsen, men det var inom Maranatarörelsen han erhöll sin berömmelse. 
1947 utbröt i USA en väckelse som hade starka inslag av helbrägdagörelse. En 
utbrytargrupp ur den norska pingströrelsen hängde på och bildade den första 
maranataförsamlingen i Norden 1959.166 Dit kom den svenske pingstkyrkopas-
torn Arne Imsen, och blev vederbörligen imponerad: 

Aldrig har väl någon kunnat uttrycka frälsningsglädje och trosvisshet bättre än vad 
denna församling förmådde med sin himlastormande sång, ackompanjerad av el- 
och slaginstrument samt handklappning. Hela församlingen var livligt engagerad 
från början till slut. Lovprisningen var periodvis öronbedövande.167

1960 var Arne Imsen med om att bilda en maranataförsamling i Örebro. Imsen 
såg inte Maranata som något nytt, utan snarare som ett försök att återföra 
Pingströrelsen till sitt ursprung. Pingstkyrkan hade under 1950-talet närmat sig 
andra samfund, till skillnad från det avståndstagande som rått tidigare; ett kom-
promissande som de mer hårdföra troende såg som ett svek. Främst på grund av 
att man ägnade sig åt helbrägdagörelse stämplades rörelsen av media som löjlig 
och dessutom direkt farlig för sjuka människor; sedan en sockersjuk pojke dött 
sedan han av sina föräldrar vägrats behandling med insulin, vilket de såg som 
stridande mot deras tro. Pressen raljerade med rörelsen:

Demonutdrivarna på söndagens två möten i Malmö var broder Leif Carlsen f rån 
Skien i Norge, och broder Donald Bergagård från Jönköping. Den förre förefaller 
ha kräftsjukdomar som specialitet, medan den andre i första hand tycks ha slagit sig 

166  Dahlgren, Maranata, s. 85.
167  Arne Imsen 1970, citerad i Dahlgren, Maranata, s. 86.
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på diskbråck. De snålar emellertid inte med sina undergörande krafter utan hinner 
även med att bota diverse andra sjukdomar i hastigheten.168 

Ett i TV direktsänt maranatamöte på danspalatset Viktoriasalen i Stockholm i 
juni 1963, med såväl tungomålstalande som helbrägdagörelse, blev rörelsens pu-
blika genombrott.169 Extasen och hysterin i det TV-sända mötet kom dock att 
matchas, och rent av överträffas, av Målle Lindberg och hans ”håll-i-gång-mö-
ten” som han kallade dem. Det började i blygsam skala då han i början av 1964 
hyrde ett tält och placerade det på en åker utanför Målilla. Första kvällen kom 
50 personer, men mötena fick så småningom sådan respons att de drog tusentals 
människor. Målle sjöng, predikade, dansade twist och döpte folk i badkar, och på 
marknader uppträdde han vägg i vägg med strip-tease och gyttjebrottning. 

John Lennon gjorde en gång, då hysterin kring The Beatles var som störst, det 
kontroversiella uttalandet att “vi är mer populära än Jesus nu.”170 På detta skulle 

168  Sydsvenska Dagbladet 1962.10.01, citerad i Dahlgren, Maranata, s. 97.
169  Hägg, Gud i Sverige, s. 502. TV-sänt möte i Viktoriasalen 24 juni 1963: http://www,.youtube.

com/watch?v=KWwY6nW-G2I
170  Simonelli, Working Class Heroes, s. 32.

Målle Lindberg (t.h. med maraccas). Sydsvenskans Bildarkiv.
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Målle Lindberg mycket väl ha kunnat replikera: ”Må så vara. Men jag är i alla fall 
minst lika populär som The Beatles. Åtminstone i Örnsköldsvik, hösten 1964.”171 
Det hände sig nämligen vid den tiden, närmare bestämt den 23 augusti, att Målle 
Lindberg nedsteg från himlen till Örnsköldsviks Idrottsplats. Målle hade hyrt 
en helikopter, och iförd glänsande, paljettbeströdd vit kostym lät han sig via en 
repstege sänkas ned till den förväntansfulla massan, som enligt Målle själv bestod 
av 25 000 personer. Väl nedstigen hann Målle sjunga Ovan där och på några 
minuter jaga upp stämningen ”till hysterins gräns”, innan polisen med hundar 
avbröt föreställningen på order av landsfiskalen, som var rädd att det skulle bli 
upplopp.172 

Vid slutet av regnbågen

I skuggan av Beatleshysterin och Målle Lindbergs religiösa eskapader hade 
Metronome till Tony Granqvists stora förtret valt att testa Jailbird Singers på 
marknaden med Jungman Jansson. Han såg nämligen Där björkarna susa som 
det överlägset starkaste kortet. Hur som helst; listframgången skulle ju i alla fall 
firas. Detta planerades i samband med en kräftskiva hemma hos Korpens farbror i 
Nacka, då man samtidigt skulle avlyssna Svensktoppen via en uppriggad högtala-
re. ”Alla var där” inklusive Cornelis Vreeswijk. Det hela slutade dock i något av en 
anti-klimax, åtminstone vad gällde Jungman Jansson, eftersom låten den gången 
åkte ut från listan.173 En alltmer insjuknande Tony Granqvist – nu under strål-
behandling - spelade in en EP utan Korpen och Masen.174 De inspelade låtarna 
- Din tur/Vägen till regnbågen/Var fanns du då/Vårda henne väl - var i för den tiden 
typisk schlagerstil. Tre av texterna var svenska tolkningar av amerikanska original, 
gjorda av Cornelis Vreeswijk; samtliga dock av helt annan karaktär än texterna på 
LP:n. I efterhand, och med facit i hand, kan man om man så vill tolka in Vägen 
till regnbågen som en poetisk kommentar till sångarens nära förestående ändalykt:

171  Kronologin haltar något, eftersom Lennon gjorde sitt famösa uttalande i den engelska 
tidningen Evening Standard i mars 1966.

172  Sewerinson, Mållegrafi. Se även Ulf Häggqvist, ’I september blir det drag i Lungviksparken’. 
Örnsköldsviks Allehanda, 2012.08.05.

173  T. E.
174  Min kan bara spekulera i varför Anders Burman lade ned tid och möda på Jailbird Singers - 

och i synnerhet på Tony Granqvists solo-EP - då han var medveten om att det hela snart skulle 
få ett slut. Det förefaller uppenbart att det inte enbart var de affärsmässiga aspekterna som 
appellerade till honom.
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Någonting väntar vid vägens slut
 något jag ej funnit än
 Genom hetta och damm
 går min väg ändå fram
 till slutet av regnbågen

Tony var nu i så dåligt skick att han lades in på Läkarsällskapets vårdhem i Näsby Park, 
och det var uppenbart att han inte hade långt kvar. Jailbird Singers låg alltså nere, men 
Tjyvballader och barnatro kom ändå att bli en sådan försäljningsmässig framgång att det re-
sulterade i en guldskiva, d.v.s. över 10 000 ex sålda. Tony tillbringade tiden med att lyssna 
på radio och spela sina favoritskivor med gospelsångerskan Mahalia Jackson; samtidigt som 
det gjordes närmast bisarra hemma-hos reportage på vårdhemmet. En olycksbådande 
rubrik var ”Idag gifter hon sig med den dödsdömde popsångaren.”175 Sedan Tony 
Granqvist fått besked om att han enbart hade någon månad kvar att leva, beslöt 
sig han och hans Gunnel att gifta sig, vilket de också gjorde den 6 januari 1965. 
Det hela kunde genomföras enbart genom uppbjudande av Tonys alla krafter 
och med hjälp av smärtstillande medel. Tony förmådde endast sitta ned för 
bröllopsfotot. Så här stod det i Aftonbladet om tilldragelsen:

I dag gifter sig ett ungt par i Farsta. Men det som kunde varit början till ett långt 
äktenskap blir bara en vemodig ceremoni. Tony Granqvist, 25, är dödsdömd: lä-
karna har inte gett honom mer än någon månad att leva. Han hade haft magsmär-
tor under det sista halvåret i fängelset. En läkare skickade honom på njurröntgen. 
Njurarna var friska. Då ordinerades han magnecyl och sulfa mot värken. Först när 
han skrivits ut kunde han själv söka hjälp och få sin dom, smärtorna berodde på 
magcancer. Historien ska polisutredas. Men vad än utredningen ger för resultat kan 
inga behandlingar rädda Tony Granqvist. Han vårdas på ett sjukhem i Näsby park 
och en sjuksköterska följer honom till vigseln för att ge smärtstillande sprutor om 
det behövs. I stället för bröllopsfest följer hon honom tillbaka till sjukhemmet där 
man gör allt för att hjälpa den unga familjen över den svåra tiden.176

175  Aftonbladet 1965.01.06.
176  Ibid.
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Tony Granqvist dör – och med honom Jailbird Singers

Den 6 februari 1965 gick Där björkarna susa upp på svensktoppens fjärdeplats. 
Tony Granqvist avled dagen efter. Masen och Korpen var med och sjöng på be-
gravningen, Anders Burman var också där.177 Tonys dotter blev på grund av mam-
mans missbruksproblem omhändertagen av de sociala myndigheterna och sedan 
bortadopterad; precis som Tony själv blivit en gång. Masen och Korpen beslöt sig 
för att donera sina andelar från skivförsäljningen till flickan, men fosterfamiljen 
ville inte veta av några ”tjyvpengar.” Åt detta kan Thore Eliasson enbart skaka på 
huvudet idag; ”det var ju hederligt förtjänade pengar.”178 Möjligtvis hade Jailbird 
Singers överskridit sin av Herran tilldelade kvot på 7 x 70 förlåtelser. 

Masen, som nu var tillbaka i Dalarna, försökte rädda vad som räddas kunde 
ur spillrorna av Jailbird Singers. En ungdomsledare, Olle Andersson, engagerade 
honom för en visafton i Borlänge, och efter föreställningen fortsatte de båda att 
musicera tillsammans hemma hos Olle. Det lät så bra att Masen ville ersätta Tony 
med Olle Andersson och de började repetera tillsammans. Korpen hälsade på 
med en stulen Porsche, men att bilda ett band med en efterlyst person var givetvis 
ingen realistisk möjlighet.179 Masen och Olle uppträdde någon gång i Falun men 
sedan rann det ut i sanden. Masen åkte fast för en trafikförseelse och under rätte-
gången dök det upp ett antal andra saker som han gjort sig skyldig till. Han döm-
des till ett års fängelse. Korpen hade ett tag hankat sig fram på påhugg i hamnen 
och pluggat på en yrkesskola, men återföll snart i gamla (o)vanor. Det inleddes 
med inbrott i Stockholm, för att övergå i kassaskåpssprängningar i Dalarna och 
biljakter där Korpen körde ifrån polisen i sin stulna Porsche.180 Göteborgsposten 
skrev den 9 april 1965 följande om Korpen och hans bravader, under rubriken 
”Polisjakt efter popsångare, ledare för dynamitgäng”:

Polisen i hela Sverige söker 25-årige Åke ”Korpen” Johnson – tvåa på Svensktoppen 
med ”Där björkarna susa” – såsom misstänkt för en rad dynamitkupper … Man 
räknar med att ”Korpen” har minst 10 000 kr med sig på sin flykt ….

Den följande dagen skrev GP att Korpen hade flytt till Mallorca via Köpenhamn. 
Korpen hade stuckit iväg på en charterresa i tron att han i Spanien skulle vara 
säker från det svenska polisväsendet. Det visade sig emellertid att Spanien och 
Sverige hade utlämningsavtal med varandra, och han blev omgående fängslad 

177  Olofsson, ‘Jailbird Singers. Från galler till rampljus’, T. E.
178  Jailbird Singers royalties låg orörda i sex år och gick sedan till STIM (Sveriges Tonsättares 

Internationella Musikbyrå). Thore Eliasson fick många år senare ut en engångssumma på 
12 000 kronor (Gun Löfblad, Nyhammar, 2014.03.13). 

179  T. E.
180  Olofsson ‘Jailbird Singers. Från galler till rampljus’.
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och skickad i retur. Så här skrev Mats Lundegård i tidningen SE, under rubriken 
”Tragedi i svensktoppen”, den 22 april 1965: 

Jailbird Singers ligger fortfarande på svensktoppslistan i radion. Deras inspelning 
av Där björkarna susa spelas varje dag i önskeprogram och skvalsändningar. Men 
själva har de tre sångarna tystnat. Tony är död, Åke ”Korpen” sitter hos polisen, 
infångad på Mallorca. Flera åtal väntar. Tore ”Masen” sitter på fångvårdsanstalten i 
Falun. I mitten av maj blir han fri, bara för att åter omgående häktas och ställas till 
svars för nya brott. Experter säger att de hade någonting alldeles nytt att komma 
med, att de var begåvade. Andra tvivlar på att de skulle kunnat hålla sig kvar på top-
pen. Ingen kommer att få veta svaret. Kvar av JS finns bara en skiva som ännu några 
veckor kommer att snurra på svenska grammofontallrikar – och sedan glömmas.

Under tiden låg Där björkarna susa tjugoen veckor på svensktoppen. Låten nådde 
dessutom första plats i Norge och låg där på listorna i 24 veckor.181 Här är listan 
över Norges mest populära låtar 1965:

1. Sven-Ingvars Fröken Fräken
2. Finn Eriksen Lappland 
3. Jailbird Singers Där björkarna susa
4. The Beatles Help
5. The Beatles Rock and Roll Music
6. The Beatles Ticket to Ride
7. The Rolling Stones Satisfaction (Billboard, 15 januari 1966).

Mitt i detta kaotiska skeende inträffade en vacker försommardag i en by i 
Dalarna den vackra lysningsfest som inledde den här berättelsen. 1965 gjorde 
Svensktoppen ett sommaruppehåll och då programmet återkom på hösten var 
Där björkarna susa bortplockad från listan. Efter sommaruppehållet tog ett nytt 
Sverige över, och Jailbird Singers försvann i glappet mellan gammalt och nytt.

181  Billboard, ‘Swedish disc tops list’. January 15, 1966. Cincinnati: Billboard Publishing.
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k a p i t e l  3

Ett förändrat scenario

Den norska listan ovan är intressant inte enbart för Jailbird Singers höga position. 
Platserna 4 – 7 ger en påtaglig indikation på att något helt nytt trycker på un-
derifrån. Rock and Roll Music är Beatles cover på en låt av Chuck Berry, inspelad 
av honom 1957. De övriga två låtarna av Beatles och Rolling Stones Satisfaction 
utkom alla i april-juli 1965 och uppvisar de engelska bandens allt större självstän-
dighet gentemot de amerikanska förebilderna. The Beatles framträdande på Ed 
Sullivan Show den 9 februari 1964, inför en beräknad tittarskara på 73 miljoner, 
betecknar jag som början till slutet på det jag här har kallat det andra 60-talet. 
Från och med nu knyts trådarna samman, från och med nu kommer alla ”strong 
undercurrents” upp till ytan och förenas i den breda ström som sköljer över (Väst-
) världen och som i efterhand ses som ”60-talet.” Beatförfattarna gör nu vad man 
aldrig gjorde på allvar med den ursprungliga rockmusiken - man lyssnar. Här är 
Allen Ginsbergs ord om första gången han hörde The Beatles:

I remember the precise moment, the precise night … they turned on I Want to 
Hold Your Hand, and I heard that high, yodeling alto sound of the OOOH that 
went right through my skull, and I realized it was going to go through the skull 
of Western civilization … I remember realizing that night … that black dancing 
had been brought back to the white West, people were going to return to their 
bodies that Americans were going to shake their ass … it did more than anything 
or anyone to prepare us for some kind of open-minded, open-hearted relationship 
with each other – and the rest of the world.182

Reaktionen är intressant av två anledningar. Ginsberg är en person som trots 
sitt anseende som dissident och outsider är en väletablerad, framgångsrik och 
ekonomiskt oberoende författare ur medelklassen, medan Beatles är ett gäng 
unga män sprungna ur den engelska arbetarklassen. Men här råder inte enbart 
klassförvirring eller klassöverskridande. Det är uppenbart att Ginsberg också i 

182  Allen Ginsberg, citerad i Bill Morgan, Deliberate Prose. Allen Ginsburg. Selected Essays 1952-
1995. New York, London, Toronto, Sydney: Harper Perennia, 2001, s. 456. 
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The Beatles ser ett överskridande (eller åtminstone en sammankoppling) av di-
kotomin svart-vit; det dilemma och den längtan efter något mer ”levande” som 
Mezzrow, Kerouac och Mailer sökt lösningen på, och uppfyllandet av, i jazzen. 

I The Beatles kölvatten kom en hel uppsjö av engelska band, i USA kallade ”the 
British invasion.” The Rolling Stones, The Animals, The Who, The Yardbirds, 
The Kinks & massor av andra kom att dominera topplistorna i USA och leda till 
uppkomsten av otaliga amerikanska koipior. Samtidigt var det största samtida 
cineastiska fenomenet den brittiske agenten James Bond, 007. För första gång-
en färdades de populärkulturella influenserna ”åt fel håll” över Atlanten. Andy 
Warhol, förgrundsfiguren bland amerikanska popkonstnärer konstaterade att i 
hans superhippa New York kretsar

…all of a sudden everybody was trying to be English. The British groups changed 
everybody’s idea of what was hip … American boys would fake Cockney accents 
to pick up girls, and whenever they found a real person from London, they’d try to 
keep him talking so they could get his accent down.183

I februari 1964 befann sig Bob Dylan på en bilresa med några vänner tvärs över 
USA, från New York till Kalifornien ’á la Jack Kerouac.’ Under resans gång skrev 
han oupphörligen på texter som skiljde sig radikalt från det han åstadkommit 
tidigare.184 En av dessa närmast surrealistiska texter var Mr Tambourine Man, en 
sång som jag kommer att använda för att visa hur idéerna nu färdades i ett direkt-
flöde mellan kontinenterna. Under färden hör Dylan The Beatles:

Vi var på väg genom Colorado … Vi hade radion på och åtta av låtarna på topp 
tio var Beatles-låtar… De gjorde saker som ingen annan gjorde. Deras ackord var 
vansinniga, helt vansinniga, och harmonierna skapade mening i musiken. Det var 
något man bara kunde åstadkomma med andra musiker … Jag förstod att de pe-
kade ut musikens riktning.185 

Dylan höll på att distansera sig från den egna persona som så framgångsrikt tjänat 
honom hitintills, och han sökte sig textmässigt allt längre bort från de sånger 
som gjort honom till folkmusikens galjonsfigur. Men hur att omgestalta den 
egna musiken i förhållande till den nya lyriken? Lösningen uppenbarades sig via 
bilradion en februaridag i Colorado 1964.

183  Andy Warhol & Pat Hackett, Popism. The Warhol Sixties. Toronto & London: Harcourt, Inc., 
1980, s. 88.

184  Dalton, Det är inte mig ni söker. Jakten på Bob Dylan. Se även Mark Ellen, ’Useless and 
Pointless Knowledge’. Sean Egan (red.), Bob Dylan. The fullest ever anthology of writing about 
rock’s greatest poet. London: Constable & Robinson, 2011. 

185  Dalton, Det är inte mig ni söker. Jakten på Bob Dylan, s. 105.
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I Kalifornien fanns bandet The Jet Set; fem unga män med bakgrund i folk-
musikvågen som nu sökte nya vägar för sin musik. I detta ingick även ett nytt 
namn, The Byrds. Då bandet sommaren 1964 såg A Hard Day’s Night föll alla 
bitarna på plats. I filmen ses George Harrison traktera en tolvsträngad elektrisk 
gitarr; en moderniserad variant av ett instrument som annars var vanligt inom 
folkmusiken. The Byrds sammanförde nu folkinfluenserna, stämsången och den 
tolvsträngade elgitarren till vad Mark Ellen benämner ”en hybrid av The Beatles 
och New Lost City Ramblers.” 186 Till detta lades så Dylans låt Mr Tambourine 
Man, med den för popvärlden helt revolutionerande texten.187 Dylan själv hade 
spelat in sången för sitt album Bringing it all Back Home, där han för första gång-
en – inspirerad av The Beatles och andra engelska band – använde sig av rock-
musiker på ett antal spår. Intresset var maximalt inom musikbranschen för båda 
skivsläppen, sedan självaste The Beatles uttryckt sin stora beundran för Dylan.188 
Dylan uppträdde på Albert Hall i London den 7 maj 1965, och vad som fanns 
av engelska popdigniteter och kändisar drog efter konserten till Savoy Hotel för 
att se och synas tillsammans med Dylan. The Beatles satt skitnervösa på en soffa 
och väntade på Dylans ankomst. Dylan kom in, satte sig ner och tittade vagt 
ointresserat på dem “as if they were all total strangers at a railway station.” 189 In i 
denna obekväma (för vissa) situation trädde beatpoeten Allen Ginsberg och slog 
sig ner på kanten av Dylans fåtölj, vilket föranledde John Lennon att sarkastiskt 
förslå att han skulle sätta sig ännu närmare.190 Ginsberg bara skrattade åt denna 
antydan om hans sexuella läggning och lade i ställe gapskrattande sitt huvud i 
Lennons knä. Isen var bruten och kontakt var etablerad mellan de närvarande 
storheterna.191 Låt oss begrunda vad som hände i vidare bemärkelse vid mötet på 
Savoy Hotel i London i maj 1965. 

Det handlade om mötet mellan en representant för en litterär grupp, huvud-
sakligen bestående av välutbildade medelklassmän, som via Dylan träffade krönet 

186  Mark Ellen, ’Useless and Pointless Knowledge’. Sean Egan (red.), Bob Dylan. The fullest ever 
anthology of writing about rock’s greatest poet. London: Constable & Robinson, 2011, s. 514. 

187  Johnny Rogan, Byrds. Requiem For The Timeless. Volume 1. Ipswich: R. House, 2012.
188  Ray Coleman, ‘The Beatles Say – Dylan Shows The Way’. Melody Maker, 9 January 1965.
189  Marianne Faithfull & David Dalton, D. (2000) Faithfull. An Autobiography. New York: 

Cooper Square Press, 2000, s. 53.
190  Ibid.
191  Allen Ginsbergs väg till London var inte utan komplikationer. I februari 1965 hade han 

begett sig till Kuba och som berömd amerikansk dissident blivit varmt välkomnad. Han 
blev dock deporterad efter att ha kritiserat Kubas förtryck av homosexuella, och hamnade 
därefter i Tjeckoslovakien. Återigen blev han inledningsvis väl mottagen som den gisslare 
av det borgerliga samhället han var. Sedan han blivit av med en anteckningsbok vari han 
starkt kritiserade den kommunistiska staten blev han även där beordrad att omgående lämna 
landet och samma kväll klev han rakt in i mötet mellan Dylan och The Beatles (Eberhard 
Klingenberg, ’Ginsberg’s Czech Expulsion’. On the Poetry of Allen Ginsberg. L Lewis Hyde 
(red.) Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1984.)
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av en framväxande våg av popmusiker som generellt sett var mindre väl utbil-
dade och från lägre positioner i klasspyramiden. Nu fick man via kopplingen till 
Dylan, Beatles m.fl. en läsekrets, och en influens på den nya ungdomskulturen, 
som vida översteg deras vildaste drömmar. Det blev nu sannolikt att de som lyss-
nade till Dylan eller The Beatles också läste Kerouac, Ginsberg och Burroughs. 
Sammankopplingen mellan beatförfattarna och den engelska populär-/under-
ground kulturen befästes ytterligare i juni 1965, då de amerikanska beatförfat-
tarna Ginsberg, Gregory Corso och Lawrence Ferlighetti framträdde med dikt-
läsning tillsammans med engelska motsvarigheter vid the International Poetry 
Incarnation på Albert Hall; en tillställning som lockade en publik på över 7000 
(!) och som brukar ses som födelsen för UK Underground; en alternativ rörelse 
varur en mängd musik, konst, och litteratur av mer experimentell natur fram-
kom.192 

Jag valde tidigare att symboliskt datera slutet på rock ’n’ roll eran till den 3 
februari 1959, ’the day the music died’. På samma sätt väljer jag att symboliskt 
datera födseln av ”det mytologiska 60-talet” till den 21 juli 1965, då en 15-
årig Bruce Springsteen i sin mammas bilradio hör Dylans Like a Rolling Stone, 
där sångaren dragit de yttersta konsekvenserna av de engelska influenserna i 
kombination med sin egen textmässiga utveckling, som i sin tur var starkt påverkad 
av beatlitteraturen (och mycket annat.) ”It sounded like somebody kicked open 
the door to your mind ... the way that Elvis freed your body, Bob freed your 
mind.” 193 Några dagar senare gjorde Dylan ett tumultartat framträdande med sitt 
nya elektriska sound på Newport Folk Festival. Konserten avbröts efter en kort 
stund och bandet lämnade scenen. Dylan återkom ensam med sin akustiska gitarr 
och framförde It’s all over now, baby blue – och i och med det var folkmusikvågen 
också över. 

Inte enbart Dylan “svek” eller lämnade folkmusikrörelsen. Den 2 juli 1964 
skrev President Lyndon Johnson under The Civil Rights Act, vilket innebar slutet 
för all legal diskriminering baserad på ras, religion, kön eller etniskt ursprung. 
Mycket av det som medborgarrättsrörelsen kämpat för var därmed uppnått. 
Detta hindrade inte fortsatt diskriminering i praktiken, inte heller hindrade det 
omfattande raskravaller att uppstå i städer över hela USA. De afro-amerikanska 
rörelser som nu växte fram fann sig inte ha något behov av att liera sig med kauka-
siska folksångare.194 Under den första halvan av 1965 skedde också en dramatisk 
upptrappning av kriget i Vietnam. Vad som skulle bli fonden till ”det mytolo-

192  Warner, Text and Drugs and Rock ’n’ Roll. 
193  Mojo, May 2014, No. 246.
194  Detta även om Black Panthers båda grundare Huey Newton och Bobby Seale spelade Bob 

Dylans Ballad of a Thin Man närmast oupphörligen medan de i oktober 1966 skrev det 
dokument som formulerade rörelsens riktlinjer. De tolkade den starkt surrealistiska texten 
som en beskrivning av ghettolivet och vitas och svartas respektive maktpositioner i samhället 
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giska 60-talet” hade därmed etablerats. Den ”soft power” som var en följd av 
”hard power” visade sig snart vara ett tveeggat vapen i det första TV-sända kriget. 
Miljoner tittare världen runt förfärades av de bilder som man konfronterades med 
i nyhetssändningarna och reaktionerna lät inte vänta på sig. I Sverige inleddes de-
monstrationerna mot kriget tidigt under 1965. Ovan ses Cornelis Vreeswijk, Fred 
Åkerström och ”Skepparn” Cervin vid en demonstration i Stockholm.

Om vi lämnar det specifika, symboliska ögonblick då Bruce Springsteen hör 
Like a Rolling Stone och i stället går till det generella kan man kanske säga så här:

Det andra 60-talet är över när alla underströmmarna går upp och in i varandra 
och blir yta; när avantgardet slutar vara avantgarde och via ungdomskulturens 
banérförare – Dylan, Beatles, Byrds etc. - blir var mans egendom. The Byrds fick 
Beatles att lyssna på, och inkorporera, indisk musik. Själva idoliserade de John 
Coltrane, och gitarrsolot i låten Eight Miles High är en fri tolkning av Coltranes 
saxofonimprovisationer.195 Popkonstnärerna Andy Warhol i USA och Peter Blake 
och Richard Hamilton i England designade LP-omslag till Rolling Stones, Velvet 
Underground och The Beatles. Popkultur – sammansmält ur högt och lågt på ett 
helt nytt sätt - och livsstil blev oskiljaktiga från varandra.196 Sommaren 1965 var 
Mr Tambourine Man med the Byrds etta på listorna i både USA och England, 
Dylan kom med den epokgörande Like a Rolling Stone, the Who sjöng om My 
Generation. The Beatles gav ut Help och Rolling Stones gjorde sig fria från de tidi-
gare så uppenbara amerikanska förebilderna med låtar som Satisfaction. Samtidigt 
innebar de engelska grupperna att vita amerikanska tonåringar för första gången 
blev medvetna om den afro-amerikanska musikkultur som i rikt mått återspeg-
lades i flera av dessa band. I Kalifornen förändrades den sociala och kulturella 
miljöb i grunden av ett inflöde av ”beautiful people” som många av dem själva 

(Denise Sullivan, Keep on Pushing. Black Power Music From Blues to Hip-Hop. Chicago: 
Lawrence Hill Books, 2011, ss. 59-61).

195  Rogan, Byrds. Requiem For The Timeless. 
196  Osterwold, Pop Art.
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valde att kalla sig; hippies är den benämning som de flesta andra och eftervärlden 
kom att använda och fortfarande använder.197 Den allestädes närvarande Allen 
Ginsberg befann sig åter i händelsernas centrum och myntade begreppet “flower 
power”. 

Även i Sverige tog de engelska banden över topplistorna och långhåriga svenska 
versioner som Hepstars, Tages (”Västkustens Beatles”), Shanes, etc. tog i hög grad 
över folkparkerna. Deras likaledes långhåriga fans kallades mods. Modsen var 
ursprungligen en ungdomsgrupp med böjelser för en mer bohemisk livsstil, en 
fortsättning på något som alltid funnits bland (huvudsakligen) läroverksungdo-
mar som lyssnat på jazz och därefter Kingston Trio och annan folkmusik, snarare 
än på Elvis Presley. När de engelska banden kom, så överförde dessa ”mellan-
skiktsungdomar” sina sympatier till dem.198 Det nya med modsstilen var att den 
blev klassöverskridande; samma stil spred sig även till små orter på landsbygden 
och till arbetarungdomarna i de nya förorterna. Stor uppmärksamhet fick de s.k. 
Hötorgskravallerna den 21 augusti 1965, då mer än 600 ungdomar från förorter-
na samlats på konserthusets trappa. De beordrades av polis att flytta på sig, vilket 
ledde till kravaller och en omfattande förstörelse i centrala delar av Stockholm. 
Regering och riksdag hade beslutat att inte mindre än en miljon nya lägenhe-
ter skulle byggas under perioden 1965-1974, vilket också lyckades med råge. 
Bostadsbristen byggdes bort, men klassklyftorna fanns kvar. I inledningen av den 
s.k. Modstrilogin, Stefan Jarls dokumentär om två killar som är sprungna ur den 
här miljön och den här tiden finner vi Kenta (1948 – 2003) och Stoffe (1950 – 
1978). Båda är uppväxta under trasiga förhållanden; de är hemlösa och driver 
mest omkring, sitter på ett räcke på Sergels torg och hånar de förbipasserande:

Åh, här kommer alla medelsvensson! Hallo! Hör du, får ja låna en miljon av dej. 
Små knegarna, små knegarna är lustiga att se, ej svansar ej öron ej svansar hava de. 

Att deras chanser att få leva ”ett anständigt liv” (som en av delarna i trilogin 
heter) är ungefär lika stora som de en gång var för Lill-Tarzan och Lill-Tumba 
förefaller uppenbart redan innan filmen är tio minuter gammal. Till skillnad från 
Tumbabröderna var dock Kenta och Stoffe inga anakronismer i sin egen tid. De 
lyssnade på samma Rolling Stones som jämnåriga studenter med en ljusnande 
framtid, drack samma mellanöl och rökte samma hasch. Därutöver fanns dock 
grava skillnader i form av riklig tillgång till de riskfaktorer som tidigare diskute-
rats. I trilogin förekommer också i riklig mängd en av de starkaste underström-
marna under perioden 1965-1970 – droger, ”lätta” såväl som tunga. I slutändan 

197  Begreppet ”hippie” i den betydelse som vanligtvis nedläggs i ordet lanserades i en artikel om 
stadsdelen Haight Ashbury i San Francisco i New York Times i september 1965. 

198  Bjurström, Generationsupproret. 
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skulle ”det mytologiska 60-talet” gå under i drogmissbruk, våld, splittring och 
excesser. Men det är, som det heter, en annan historia.

Återstår så frågan hur det hade gått för Jailbird Singers om inte Tony Granqvist 
hade avlidit då bandet stod på tröskeln till sitt definitiva genombrott? Om detta 
kan man givetvis enbart spekulera. Det enda man i någon mån kan utgå från och 
jämföra med är rivalerna i Hootenanny Singers, och de gjorde inte mindre än 165 
framträdanden under folkparkssäsongen 1965.199 Även halva det antalet torde ha 
inbringat en tillräckligt stor inkomst (plus alla fringe benefits) för att medlemmar-
na i Jailbird Singers skulle valt att hålla sig till den smala vägen. Som det nu var 
så försvann Jailbird Singers tillsammans med den tid där de kortvarigt flammade 
upp som ett irrbloss i natten, men Där björkarna susa och Tjyvballader och barna-
tro existerade vidare som en fantomsmärta från ett Sverige som inte längre finns. 

199  Sydsvenskan 2013.01.12. ’Minnesord över Hansi Schwartz’.





89

Epilog

Historien om Jailbird Singers och bandets stund på jorden är därmed tillända. 
Nedan följer ett litet urval i punktform över personer och företeelser som jag 
tidigare tagit upp och finner värt att avslutningsvis återknyta till:

•	 Roxtuna stängdes år 2007 och verksamheten flyttade till Skänninge. Roxtuna 
hade då sedan 1993 fungerat som behandlingsanstalt för missbrukare. 

•	 Långholmen avvecklades som fängelse under åren 1972-1975 och centralfäng-
elset, där Jailbird Singers bildades, revs 1982. Idag finns på området ett fäng-
elsemuséum, vandrarhem, värdshus och hotell.

•	 Rolf Johansson, ”Tumba-Tarzan”, blev under sin tid på Långholmen kontak-
tad av en kvinna som i honom tyckte sig ha funnit en själsfrände, på grund 
av att han i media presenterats som en ”vildman” som hellre levde i skogen 
än i det moderna samhället. Med tiden utvecklades en djup vänskap mellan 
”Tarzan” och ”Psyke” som de kom att kalla varandra, och 1958 utkom en bok 
i bådas namn. Påverkad av ”Psyke” blev Rolf vegetarian, och efter frisläppan-
det kom han att arbeta aktivt för djurens rätt. Sune ”Lill-Tumba”, och Olle 
”Lill-Tarzan”, framlevde sina liv i fattigdom, kriminalitet och utanförskap och 
tillbringade många år i fängelse.200

•	 Målle Lindberg bröt 1965 med Maranata och startade i Göteborg församling-
en Världsvid Väckelse. Arbetet rann så småningom ut i sanden, men Målle gav 
aldrig upp. Idag har han ett ”frilanskontrakt med Gud”, och åker fortfarande 
runt och predikar och sjunger, om än i mindre format och betydligt lugnare 
än 1964.201

•	 Tom Paley flyttade till London 1965, men behöll kontakten med Sverige. Med 
tiden lade han fiol till sin övriga arsenal av stränginstrument, med så gott resul-
tat att han omsider erhöll Zornmedaljen i brons för sitt behärskande av svensk 
spelmansmusik.202

200  Rolf Johansson & Hedvig Torhillen, Vi båda … Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1958. 
Se även Bratt, Bröderna Tumba-Tarzan. 50-talets värstingar. 

201  Målle Lindberg, då 82 år gammal, berättar om helikoptern i Örnsköldsvik och sjunger ”Nu ser 
jag himlen”: https://www.youtube.com/watch?v=uVzvM-6jlA8

202  Allen, The New Lost City Ramblers, s. 238.
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•	 Anders Burman och Metronome Records fortsatte att ge ut egensinniga och 
samtidigt kommersiellt gångbara skivor, t.ex. Pugh Rogefeldts album Ja dä ä 
dä, som brukar ses som den första rockplattan på svenska.

•	 Cornelis Vreeswijk, som var en stor beundrare av Josh White, etablerade ett 
mångårigt samarbete med Sture Nordin, Whites basist vid dennes årliga fram-
trädanden på Gröna Lund. Resultatet kan höras på många av Vreeswijks mest 
älskade låtar, som Felicia försvann och Somliga går med trasiga skor.

•	 Vispråmen Storken lade ned verksamheten och bogserades bort den 1 oktober 
1969.

•	 De drygt två miljonerna namnunderskrifter till förmån för bibehållandet av 
kristendom som skolämne var förgäves. De visade sig heller inte vara möjliga 
att växla in mot riksdagsmandat. KDS gick politisk kräftgång i många år innan 
det tog sig in i riksdagen 1991. Då hade Sverige under mellantiden utvecklats 
till ett av världens mest sekulariserade länder. Fast de två miljonerna plus hade 
nog föredragit ordet ”avvecklats.”

•	 Under den snabba och genomgripande förändring som Sverige genomgick 
omvandlades den av omgivningen utpekade gruppen ”tattare” till den av sig 
själv benämnda gruppen resande. ”Tattarna” hade skapats i och av det gamla 
bondesamhället och försvann med det.203 År 2000 erkändes de då cirka 25 000 
resande som nationell minoritet och rommani som minoritetsspråk. Men allt 
var därmed inte frid och fröjd. Även om många yngre resande på senare tid har 
börjat träda fram och berätta om sina rötter och flera föreningar har startats för 
att på olika sätt tillvarata de resandes intressen, så väljer många resande fortfa-
rande att hålla tyst om sin bakgrund, av omtanke om sina närmaste. Kanske 
även du, kära läsare, har resandebakgrund utan att veta om det?

•	 Åke ”Korpen” Johnson lämnade aldrig den kriminella banan. Enligt Thore 
Eliasson var Korpen intelligent nog att kunna bli vad som helst, ”men hade 
dille på att göra den stora kuppen.” Han dog våren 1998 av vad som sades vara 
en överdos, vilket Thore Eliasson tvivlar starkt på: ”Det liknar inte Korpen. 
Det hela känns skumt, och det finns mycket pengar i omlopp i de kretsarna 
ibland.” Två gånger under 70-talet träffades Thore och Åke efter tiden med 
Jailbird Singers; båda gångerna kom Korpen upp till Dalarna för att hälsa på. 

•	 Under ”det andra 60-talet” fanns knappast någon medvetenhet om narko-
tika bland svenskar i gemen. Detta förändrades i ett slag hösten 1966. Efter 
ryktesspridning i den undre världen gjorde polisen husrannsakan i en våning 
på Brunnsgatan i Stockholm. Lägenhetsinnehavare var en person känd som 
”Tuppen.” Det visade sig att Tuppen efter ett misslyckat inbrott mördat en 
medbrottsling och dumpat honom i Riddarfjärden och sedan mördat ytterli-

203  Tydén & Svanberg, I nationalismens bakvatten. Se även Hazell, Resandefolket.
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gare en man sedan denne behandlat Tuppens prostituerade väninna föraktfullt. 
Han slängdes i vattnet på samma ställe som det första offret. Tuppen mördade 
sedan en kvinna som fått en snedtändning i hans lägenhet och börjat skrika. 
Hon tystades brutalt med en rörtång. Tuppen stal sedan en bil, kastade ut 
kvinnan genom fönstret (det var då hon slutligen dog ”på riktigt” visade senare 
rättsläkarundersökningen) lastade in henne i bilen och dumpade henne sedan 
i Nybroviken. De tre ”träskmorden”, som de kom att kallas, skedde inom 
loppet av tre veckor i oktober 1966 och ledde till ett enormt medialt intresse. 
Allmänheten gavs nu för första gången en inblick i den misär som fanns mitt 
i samhället, och det omfattande narkotikamissbruk som existerade. Morden 
ledde med tiden till uttrycket ”ståplats i Nybroviken”, med antydningar om 
betongblock runt fötterna efter uppgörelser i den kriminella världen. Detta 
är alltså felaktigt. Uttrycket har sin grund i det av någon fällda lakoniska ytt-
randet att det började bli trångt i vattnet i Stockholms innerstad. För övrigt 
var det ju enbart det tredje mordoffret som slängdes i just Nybroviken.204 En 
anledning att jag tar upp dessa tragiska händelser här är att kvinnan som mör-
dades var samma kvinna som var med på den rånturné som ledde till en tvåårig 
vistelse på Långholmen för Thore ”Masen” Eliasson. Den värld som Jailbird 
Singers levde i var ingen idyll, och bör inte i efterhand romantiseras.

Vad gäller Thore ”Masen” Eliasson själv, så gifte han sig 1965 på fängelset i Falun 
med Berit, som i likhet med Thores mamma var frälsningssoldat. Året därpå var 
Thore återigen en fri man och inställd på att återuppta musicerandet. Den tidigare 
samarbetspartnern Olle Andersson hade nu fått ett jobb som han prioriterade och 
Korpen satt ju inne. Thore skaffade ett jobb på pappersbruket i Grycksbo och var 
delaktig i skapandet av en visklubb i Falun. På bruket jobbade också Harry Lodin 
och Hans Mandefloen (”Norsken” kallad), och tillsammans med dessa bildade 
Thore ett nytt Jailbirds (fast utan Singers i bandnamnet). I början ingick en 
mycket ung Peter Carlsson i bandet, sedermera känd artist tillsammans med Blå 
Grodorna.205 Andra medlemmar under de ungefär tre år som Jailbirds existerade 
var Enrique Castellanos, Staffan Blomqvist, Bo Gunnarsson och Margareta 
Cederberg. Den senare tillkom i slutet av bandets existens och kombinerade 
sitt orgelspelande i Jailbirds med en kantorstjänst i Bjursås kyrka. Satsningen på 
bandet slog så väl ut att medlemmarna kunde säga upp sig från sina ordinarie 
jobb och man turnerade flitigt i Mellansverige, och även in i Norge. Under 1967 
204  Christer Leijonhufvud, Stockholmarnas 60-tal. Stockholm: Trafik-Nostalgiska Förlaget, 2008, 

ss. 97-98.
205  Som sommarpratare i Sveriges Radio 1999 berättade Peter Carlsson ett par skrönor om när 

Thore ”dog” och om en hiskelig kassaskåpssprängning. Ta det hela med en rejäl nypa salt: 
https://www.youtube.com/watch?v=oD-tEXq5iOY
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och 1968 spelade bandet in två singlar och en EP för skivbolaget Dollar Records 
(se diskografin) i Stockholm. Om dessa skivor – som Dollar Records gav ut under 
bandnamnet Jailbird Singers - har Thore Eliasson idag inget gott att säga: ”djävla 
fjantlåtar” och ”dynga” är några av de mindre smickrande omdömen han ger dem. 
Enligt Thore hade Anders Burman på Metronome sagt att han var välkommen att 
höra av sig då han hade något att komma med, men de övriga i bandet var unga 
och ville spela in skivor även om man inte var redo för detta. Låtarna på skivorna 
var dessutom inte från bandets egen repertoar, utan material som skivbolaget 
presenterat för dem. ”Det var annars ett bra band, vi borde snarare ha spelats in 
live.” Trots de många spelningarna sprack bandet, bland annat på grund av att 
Enrique Castellanos reste tillbaka till Spanien för att göra sin militärtjänst, och 
Hans Mandefloen stack till sjöss. Efter upplösningen av bandet uppträdde Thore 
Eliasson en period som trubadur i Falun, ibland tillsammans med en kille på 
tvärflöjt. I den vevan spelade ett band som kallade sig Jailbird Singers in en EP-
skiva Negro Spirituals in our way på skivbolaget Cavatina i Kumla. Detta gör Thore 
Eliasson mycket upprörd, eftersom han aldrig haft något med det bandet att göra. 
”Jag var aldrig med i den sättningen, har aldrig träffat någon av dem!” Sedan 
följde ett 70-tal som till stor del präglades av ett alkoholmissbruk som vid ett par 
tillfällen var nära att ta kål på Thore. Han har i tidningsintervjuer öppenhjärtigt 
berättat om åratal av svek, missbruk, splittring och försoning i privatlivet och 
den som är tillräckligt intresserad kan söka upp dessa. Av mer allmänt intresse 
kan vara att Thore vid två tillfällen under 70-talet återsåg Cornelis Vreeswijk. 
Vid ett tillfälle framträdde Thore i Falun före Vreeswijk, kvällens stora attraktion. 
Efteråt följde Cornelis med Thore hem och de spelade, pratade och drack. Då 
det medhavda drickat tog slut gick de till langaren Kille Kola som höll till i en 
källarlokal. Thore knackade på fönsterluckan, steg åt sidan och Kille Kola fick till 
sin häpnad se sin store idol Cornelis Vreeswijk stående på trottoaren utanför! De 
köpte sprit och fick en flaska på köpet sedan Cornelis på begäran dragit en låt 
för Kille Kola. Thore hävdar att Cornelis Vreeswijks låt Lill-Klas elektriska bas är 
baserad på de två dygnen de tillbringade tillsammans: 

Lill-Klas elektriska bas,
Dunk, dunk, dunk kompar en mas
Barfota mas låter ganska bra
spelar en blues i Dalarna206

206  Lill-Klas elektriska bas är med på albumet Getinghonung (Philips 6423 076) 
 som utkom 1974. 
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Thore hävdar att han hört detta från Cornelis själv, då han 1978 såg Cornelis 
uppträda med Tre Damer på Bacchi Vapen i Gamla Stan. Thore nekades först till-
träde bakom scenen, tills han bad vakten hälsa till Cornelis att Masen ville träffa 
honom. Detta tog skruv; vilket emellertid inte förslaget att efteråt dra ut på stan 
och festa gjorde, eftersom Cornelis då var fri från sitt spritmissbruk och medlem i 
AA. Thore själv undviker idag starksprit, men understundom tager han sig en öl. 
Musiken har Thore alltid fortsatt med; bland annat har han nio år i rad uppträtt 
på krogen i Grycksbo annandag jul. Be there or be square.

Men geten då, hur var det med den? Jo, konstverket heter Monogram och är 
skapat av amerikanen Robert Rauschenberg. Som så mycket annat i den här his-
torien brukar Rauschenbergs konst betraktas som ett mellanled, i hans fall mellan 
den abstrakta expressionismen och popkonsten. Rauschenberg hade bland annat 
som mål att befria konsten från ”dukens fängelse”, precis som de abstrakta ex-
pressionisterna tidigare befriat konsten från ”föreställandets fängelse.” Om detta 
visste jag och mina klasskamrater intet då vi begapade det uppstoppade kreaturet 
någon gång vårvintern 1964. Inte heller visste vi att samtidigt i närheten fintrim-
made Tony, Masen och Korpen sin stämsång på en helt annan sorts fängelse än 
det Rauschenberg hade i åtanke. Thore Eliasson lever idag ett fridfullt liv med sin 
livskamrat sedan många år, Gun Löfblad, i en liten ort i Dan Anderssons gamla 
hemtrakter i södra Dalarna. Jag låter finnmarkspoeten få de sista orden, med en 
vers från Omkring tiggarn från Luossa, ursprungligen publicerad i Svarta Ballader 
(1917). 
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Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka,  
ur bekymrens födselvånda steg vårt första jämmerljud.  
Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka,  
och vi lekte älg och lejon, fjäril, tiggare och gud 

Thore “Masen” Eliasson, September 2014
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Jailbird Singers diskografi207

Metronome Records 

MEP 9119 (1964) Jailbird Singers Där björkarna susa/Only if you Praise the Lord/
Jungman Jansson/Give me that old time religion 

MEP 9126 (1964) Jailbird Singers Laredo/Mördar-Anders/Rulla på, rulla på/En 
öl till

MLP 15165 (1964) Jailbird Singers Tjyvballader och barnatro
Mördar-Anders/En öl till/Där björkarna susa/Han har öppnat pärleporten/Precious 
Lord, take my hand/Jungman Janson/ Laredo/Give me that old time religion/Ovan 
där/Barnatro/ Only if you praise the Lord/Rulla på, rulla på 

MEP 9123 (1964) Tony Granqvist Din tur/Vägen till regnbågen/Var fanns du då?/
Vårda henne väl 

207  Källor till diskografin: Lahger & Ermalm, De legendariska åren – Metronome Records & 
Olofsson, ‘Jailbird Singers. Från galler till rampljus’.
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Warner Music Sweden AB

CD 8573-84991-2 (2000) Jailbird Singers Guldkorn
Där björkarna susa/Jungman Jansson/Mördar-Anders/En öl till/ Han har öppnat pär-
leporten/Precious Lord, take my hand/ Laredo/Give me that old time religion/Ovan 
där/Barnatro/ Only if you praise the Lord/Rulla på, rulla på/Din tur/Vägen till regn-
bågen/Var fanns du då?/Vårda henne väl 

Nor-Disc Records (Norge) 

J 670 (1965) Jailbird Singers Där björkorna susa/han har öppnat pärleporten (ut-
gavs även i Tyskland.)208

J 676 (1965) Tony Granqvist Din tur/Vägen till regnbågen

J 683 (1965) Jailbird Singers Jungman Jansson/En öl till

Dollar Records

DS 28 (1967) Jailbird Singers Älvor finns dom?/Din tur 

DS 32 (1967) Jailbird Singers Allt vad jag blir/Från Frisco till Cap 

DE-15 (1968) Jailbird Singers När skymningen sakta faller/Josefin/Brev från en 
flicka/På stranden

208  ”Björkarna” blev med en lätt felstavning ”björkorna” på omslaget till den norska/tyska utgåvan




