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                                                   Om det som följer 

Till att börja med; ”påbackning” i titeln har enbart marginellt med kriminalitet och fängelse-
vistelser att göra. Efter Jailbird Singers uppgång och tragiska fall var sådant på det stora hela 
en avslutad del av Tohre ”Masen” Eliassons liv. På det stora hela? Ja, i skarven mellan 1960- 
och 1970-talet förekom några utflykter i tillvarons tassemarker som renderade honom ett par 
kortvariga påföljder bakom galler och här och där under berättelsens förlopp finns några be-
sök i sinkabirum på grund av bristande nykterhet bakom ratt eller mopedstyre. Men ’på det 
stora hela’ räknas detta inte i sammanhanget, som en tänkare uttryckte saken. Påbackning in-
nebär i stället att det rör sig om en fri fortsättning på min bok Jailbird Singers och det andra 
60-talet. Jag roar mig häri även med att ge påbackning åt den samhälleliga omgivning vår hu-
vudperson färdades genom. Till yttermera visso handlar påbackning om de icke-juridiska på-
följder som föremålet för dessa rader, författaren av dessa rader och - vågar jag påstå - läsaren 
av dessa rader i varierande grad samlat på oss under våra respektive levnadsbanor.  
     Men det här är inget moralfilosofiskt traktat. Storyn om Jailbird Singers är emellertid en 
sjujäkla historia; kanske rentav till den grad att den faller in under schemat för klassiska  
myter.  Enligt den amerikanske litteraturprofessorn Joseph Campbell finns i myter från alla i

tider och kulturer ett gemensamt mönster. Detta kännetecknas av ett antal återkommande  
händelser i intrigen, där huvudpersonen lever sitt vanliga liv, får en kallelse till ett äventyr, ger 
sig av på en resa, lider ett svårt bakslag som följs av irrfäder, en återkomst/hemkomst och 
upprättelse. Homeros Odyssén, är det mest kända exemplet på denna grundform, som med 
framgång använts även i moderna sammanhang. Richard Adams gjorde det i boken Den långa 
flykten, om en flock vildkaniner som hotade av människors framfart söker sig en ny boplats, 
likaså regissören George Lucas i den episka filmtrilogin Star Wars.  
     Nej, Tohre ”Masen” Eliasson är ingen Odysseus, inte heller någon kanin eller utomjording. 
Det är enbart rent schematiskt jag tar upp det här resonemanget. Ponera att Joseph Campbell 
har rätt. Detta skulle i så fall kunna förklara att storyn om Jailbird Singers och Tohre appelle-
rat till så många och att hela historien med tiden fått ett närmast mytologiskt skimmer. De in-
ledande punkterna ovan är då avklarade; ett avvikande från den ´vanliga ungdomen´ till kri-
minaltet och vistelser på anstalter, mötet med Tony Granqvist, succén med Jailbird Singers, 
Tonys död, bandets kollaps och en vistelse på Falukåken. Nu är det irrfärder, återkomst och 
upprättelse som gäller. 
     Om man så vill går det även att finna likheter mellan Odysseus färder på Medelhavet i di-
verse flytetyg och den mångförslagne Tohre Masen Eliassons navigerande i södra Dalarna 
med en, i bildlig bemärkelse, egenhändigt hopsnickrad vispråm, lockad till snedsteg av sirener 
och understundom jagad av vidunder. Men, eftersom ni alla känner honom, så skippar vi det 
där med Tohre Masen Eliasson. I den här texten får han heta Tohre, rätt och slätt och korrekt 
stavat. Det här är heller ingen skvallerspalt. Av nödvändighet kommer en överblick av famil-
jeförhållanden att ges, men ingen inblick i dessa. Då jag ändå är i farten tar jag tillfället i akt 
att dela ut kängor till företeelser som jag betraktar som antingen fåniga eller farliga. Den som 
tycker illa vara kan möta mig på en gata i staden Laredo då solen står som högst på himlen.  
För övrigt vill jag tillägga att det här arbetet hade varit omöjligt att genomföra utan Hans 
”Flugis” Karlssons benägna hjälp. Vad ni än gör, så skjut inte honom!     

 Tack för lånet av den idén, Joakim Jannisa!i



                                                       Hemkomsten 

                         Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus 
                                              i en svångrem om halsen 
                                       (August Strindberg, Hemsöborna) 

Gonäs är ett litet samhälle strax väster om Ludvika i södra Dalarna. Dit kom Tohre i slutet av 
april 1978, efter en vistelse i - och ännu en sprucken relation i - höghusområdet Grågåsen i 
Ludvika. Något höganäskrus bar han inte om halsen, men väl ett kromatiskt munspel i fickan, 
ett instrument som få behärskar. För övrigt ägde han i stort sett ingenting, förutom en guld- 
skiva från Metronome Records. Jag återkommer till den. I Gonäs hyrde han en etta av Gun 
Löfblad, som efter många år i Stockholm flyttat tillbaka till hembygden och med en ärvd bil 
som handpenning köpt ett hyreshus med fem lägenheter. Hon hade arbetat som assistent på 
forskningslaboratoriet för organisk kemi på Stockholms Universitet. Den därstädes bristfälliga 
hanteringen av kemiskt avfall var anledningen till den narkolepsi som hon drabbats av. Hon 
sov ibland dygn i sträck, omhändertagen av sin tio-årige son. Händelsevis sammanföll Tohres 
ankomst med att Gun fyllde år, och Tohre drog munspelet ur fickan och spelade på hennes 
kalas på Folkets hus.  Det hela blev en hejdundrandes fest där deltagarna dansade i fröjd och ii

gamman till hans låtar. Gun betraktar fortfarande Tohre som hennes 40-års present. 
     Sedan Tohre fått uppvakta och truga i ett halvår, möjligtvis något han dittills inte varit van 
vid, blev hon och han ett par och ett omaka par om något; alldeles oavsett hans gedigna erfa-
renheter av svensk kriminalvård. Han behövde hundar för sin överlevnad, hon var rädd för 
dem, hon var en idog samlare av mångahanda ting, han ägde inte stort mer än sitt munspel. 
Gun avhöll sig från sprit; Tohre avhöll sig om möjligt från nykterhet. Han vattnade förvisso 
blommor, men bara dem som han gillade. Ni fattar galoppen. Trots olikheterna innebar deras 
möte att Tohre funnit en hemmahamn i Gonäs och senare även i ’satellelitboendena’ Väster-
fallet/Lövsjön.  
     I Gonäs hade de ett biljardbord i vardagsrummet, en massa folk hälsade på, det hölls dart-
tävlingar. Musiken var ständigt närvarande. Tohre levde och andades musik och musikanter 
kom och gick, oavsett tid på dygnet. Biljardbordet åkte ut då Tohre med tiden hyrde en ham-
mondorgel från musikaffären i Ludvika. Huruvida han hade problem med trakterandet vet jag 
inte, men Gun berättar att han vid ett tillfälle röt åt orgeln ”visar du tänderna åt husse?” Hon 
som aldrig varit någon friluftsmänniska togs ut på skogsvandringar som ibland innebar över-
nattning i av Tohre byggda vindskydd, ”me Tarzan, you Jane.” Allt detta öppnade en ny värld 
för Gun, men så skedde även då Tohre med hjälp av en kamrat och en motorsåg i Guns från-
varo öppnade ett valv i väggen mellan två rum. Resultatet blev inledningsvis ett kaos, men i 
slutändan ändå rätt hyfsat. Gun säger att där borde hon kanske ha dragit öronen åt sig. Det 
hade hon förresten redan gjort då två poliser en dag knackade på dörren och delgav Tohre en 
inställelseorder till kriminalvårdsanstalten i Viskafors. Men förseelsen som orsakat besöket 
från myndighetspersonerna låg å andra sidan ett antal år tillbaka i tiden. Men för att förklara 
detta och annat krävs nu ett hopp bakåt längs tidsaxeln. innan vi fortsätter. Låt oss ta en när-
mare titt på vad som hänt i perioden mellan Jailbird Singers tragiska slut och Tohres upp-
dykande i Gonäs.                                                         

 Den kromatiska munspelet hade han många år tidigare lärt sig spela på Margretelund, en på sin tid omdiskuteii -
rad ungdomsvårdsskola utanför Lidköping. Rektorn hette Torsten Sjunnesson, en man som Tohre fortfarande 
nämner med respekt. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ludvika


                                                          Jailbirds 

Efter framgångarna med Jailbird Singers och den efterföljande upplösningen av bandet till 
följd av Tony Granqvists tragiska bortgång åkte Tohre fast för en trafikförseelse. Han bodde 
då i Stora Tuna. Under rättegången dök det upp ett antal andra saker som han gjort sig skyldig 
till och han dömdes 1965 till ett års fängelse. Under vistelsen på fängelset i Falun gifte Thore 
sig med Berit Nordlund. Året därpå var han återigen en fri man, efter att först ha blivit skic-
kad på ’sökning’ till Malmö fängelse. ”En kvinnlig läkare sa: jag ser i papperen att Eliasson är 
nygift. Då vill väl inte Eliasson vara här nere mer än nödvändigt. För det brukar ju ta fyra till 
sex månader. Jag blir glad om det går fortare, sade jag. Tre veckor senare var jag på väg till-
baks, med goda vitsord dessutom. Tre veckor för en stor sökning! Det är nytt världsrekord!” 
För att markera att ett nytt steg tagits började Tohre ta bort tatueringarna, ”ville inte att det 
skulle lysa kåk om mig.”  
     Ett tag efter frigivningen bodde han och Berit i Falun, men sedan skaffade Tohre jobb och 
boende i Grycksbo, Han deltog även i skapandet av en visklubb i Falun. Där hände det sig att 
de skulle dämpa ljudet i lokalen med äggkartonger. Då Tohre därvid borrade i taket kom ett 
gäng poliser inrusande med dragna pistoler. ”Vad fan håller du på med Tohre? ” Det låg näm-
ligen en bank ovanpå källarlokalen och larmet hade gått. Visintresset förresten; det kom dels 
från mammans frälsarsånger, dels från en visbok som Tohre i unga år hade hittat på en sop-
tipp. I boken fanns bl.a. Ruben Nilsons Den odödliga hästen, som genast appellerade till gos-
sen. Den uppmärksamme läsaren kommer att förnimma ett eko av den visan senare i den här 
texten. Fotot nedan visar Tohre, fortfarande i klädkod från Jailbird Singers, tillsammans med 
”två vilsegångna från nattens maskerad”, ett uttryck ur Ruben Nilsons fatabur.     iii

                                               Foto: Tohre Eliassons arkiv 

 Närmare bestämt ur visan Fimpen och tändstickan.iii



Ruben Nilson var nyckeln till en värld av mer sekulära visor än de frälsningssånger som hans 
moder framförde; en värld av poeter som Dan Andersson, ”orons och hemlöshetens sångare,” 
och Nils Ferlin. Det fanns förresten inga vattentäta skott mellan frälsningsarméns värld och 
den värld som befolkades av vispoeterna, eller för den skull internerna. Frälsningsarméns 
strängmusikkår var ett populärt inslag på fängelserna, och Cornelis Vreeswijks första spelning 
tilldrog sig i Frälsis lokaler på Söder i Stockholm 1960. Ingen illustrerar sambandet bättre än 
Majken Johansson, hyllad som en av de främsta moderna poeterna på 1950-talet, ”den bästa 
sedan Karin Boye”, enligt Beppe Wolgers. Ångestriden och alkoholiserad sökte hon sig till 
Frälsningsarmén. Här några rader ur hennes Munspelsvisa, tillägnad Nils Ferlin: 

                     Så det låter, så det låter när mitt munspel och jag vi gråter     
                     Som en hund som hickar av skam - ett kräk som ej ens gitter ljuga - 
                     och som en raspande fuga på kam      

Intresset för texter sträckte sig för Tohres del även utanför visornas värld. Alltsedan barndo-
mens indianböcker har Tohre varit en läsande person, inte minst under kåkvistelserna; ”det 
fanns ju inte mycket annat att göra.” Ofta blev det vad som kallas arbetarlitteratur, Vilhelm 
Moberg, Sara Lidman, Harry Martinsson och Ivar Lo-Johansson. Den senares Godnatt jord, 
ett episkt verk om människors liv under statarsystemet, framhåller Tohre speciellt. Andra 
gamla favoriter är rubbet av P.G. Wodehouse och Jerome K. Jeromes Tre män i en båt. Corne-
lis Vreeswijk noterar i sin konvoluttext till Jailbird Singerss LP Tjuvballader och Barnatro att 
Tohre besitter en massa humor. Jag tänker i mitt stilla sinne att har man läst ett dussin eller så 
Wodehouse så sätter det väl sina spår. En räv bakom ena örat och en Jeeves bakom det andra 
är min bedömning.      
     Notera förresten gitarren på bilden ovan, en Levin Solist som idag skulle betinga ett högt 
pris på vintagemarknaden. Precis som många andra gitarrer är den dock ett minne blott. ”Jag 
bytte gitarrer lika ofta som jag bytte kalsonger”, säger Tohre. Ibland rörde det sig om nerköp 
(gitarrerna alltså, inte kalsongerna), ”men man ville ju testa allt.” Fender, mångas favorit 
bland elgitarrer, gillar han inte alls. Han ogillar även att spela i D-dur, oavsett gitarrfabrikat,  
och använder enbart i yttersta nödfall ett capo. Nog om detta. 
     I Grycksbo bildade Tohre ett nytt Jailbirds, fast utan Singers i bandnamnet. Tohre är noga 
med att Jailbird Singers var med Tony Granqvist och Carl-Åke Johnsson ”Korpen”, inget  
annat. Inledningsvis spelade Tohre och Harry Lodin, sång och gitarr, nio veckor på raken på 
Pripps Hörna i Falun, alla dagar utom måndag. Under den perioden tillkom Staffan Blomqvist 
på bas och sång och Enrique ”Ricky” Castellanos på trummor. Inte långt efter sejouren på 
Pripps Hörna adderades till bandet en mycket ung Peter Carlsson, sedermera känd ’som sig 
själv’ och med Blå Grodorna, på sång och gitarr. Peter har i olika sammanhang dragit skrönor 
om bandets äventyr, ni hittar lätt några på nätet. Glöm bara inte att ta det hela med en nypa 
salt. Eller två. Hans första spelning med bandet var på Restaurang Masen, f.d. Kvicken, i 
Ludvika. Namnbytet kan mycket väl ha berott på Tohres många uppträdanden där. Bilden må 
vara något suddig, men det är ändå ett intet mot vad publikens minnesbild av det hela torde ha 
varit dagen efter, åtminstone om Peter Carlssons version av hur det hela gick till är någor- 
lunda sanningsenlig. Restaurangen låg en trappa upp och inkluderade altanen på hörnan.  



Bandet spelade med tiden - fast då utan Peter Carlsson - in två singlar och en EP på skivbola-
get Dollar. Låtarna var inte från bandets egen repertoar, utan material som skivbolaget presen-
terat för dem. Tohre avfärdar det mesta som fjantlåtar. ”Vi var annars ett bra band, vi borde ha 
spelats in live.” Skivbolaget insisterade i säljsyfte på namnet Jailbird Singers. Det här är en av 
skivorna, från 1967: 

                         !          
                            Harry Lodin, Enrique Castellanos, Tohre, Staffan Blomkvist  

Det gick så bra för Jailbirds att medlemmarna sade upp sig från sina jobb och man turnerade 
flitigt i Mellansverige och i Norge. Då hade Bo Gunnarsson tagit över på bas efter Staffan 
Blomkvist. Hans Mandfloen,”Norsken”, tillkom på sång och gitarr under resans gång. Den 
sist tillkomna blev Margareta  Cederberg, som kombinerade orgelspel och sång i Jailbirds 
med en kantorstjänst i Bjursås kyrka. Efter tre år sprack bandet. Att kapellmästaren ett par 
gånger råkade i klammeri med rättvisan kan väl rimligen ha bidragit till splittringen. 



Castellanos återvände till Spanien, Harry Lodin försvann snett uppåt vänster, till Ljungdalen i 
Härjedalen, Mandfloen stack till sjöss och Margaretha Cederberg gick ett tragiskt öde till mö-
tes, om vilket vi inte ska orda här. Tohre själv uppträdde en period som trubadur i Falun, 
ibland tillsammans med en flöjtist vars namn han tyvärr glömt.                                        


                     Harry Lodin, Tohre, den okände flöjtisten. Foto: Tohre Eliassons arkiv. 

                   !  
               
                  Pubspelning i Falun 1972 med två f.d. Jailbirds, Peter Carlsson t.v. och     
              Harry Lodin t.h. Basisten i mitten heter Roine Holmberg. Foto: Peter Carlssons arkiv. 



Helt oväntat inbjöds Tohre att medverka i TV-programmet Hvar fjortonde dag, som sändes 
1965-1972. Programledare var Ulf Thorén och en ofta förekommande gäst var Cornelis  
Vreeswijk. Gissningsvis var det han som tipsat Thorén om Tohre. Tohre åkte till Stockholm 
dagen innan och övernattade hos Thorén.  Under kvällens lopp förtärdes en hel del alkohol 
och Tohre undrade följande morgon försynt om det fanns möjlighet att få en återställare. 
”Självklart” svarade Thorén och en pava vin drogs genast fram. Väl i TV-huset skickades se-
dan någon iväg att köpa ett flak öl. ”Man kan väl inte göra TV nykter”, som Thorén uttryckte 
saken. Programmet, där Tohre sjöng ett par sånger, sändes den 4 december 1970. Låt oss hop-
pas att det en vacker dag läggs ut på SVT:s öppna arkiv. 
     I november 1971 blev Falun svenska mästare i bandy efter att ha besegrat Sandviken i  
finalen. I samband med firandet av detta återsågs Tohre och Cornelis Vreeswijk i Falun, dit  
Tohre och Berit flyttat med förste sonen, Peter. Det slumpade sig så att de båda spelade vid ett 
arrangemang, där bandylegenden Bernt ”Bempa” Eriksson fanns bland publiken. Bempa bjöd 
in Cornelis till segerbanketten på Grand Hotel. Cornelis avböjde dock, med motiveringen att 
han skulle hem till Masen, som då bodde i den f.d. slussväktarbostaden mellan sjöarna Runn 
och Tisken. Under ett par intensiva dagar umgicks de, d.v.s. drack och musicerade. Då drickat 
vid ett tillfälle tog slut begav de sig till langaren Kille Kola som bjöd på ett helrör på villkor 
att Cornelis framförde Hönan Agda, en låt som trubaduren själv var rejält trött på.  
     Deras dagar tillsammans omvandlade Cornelis med poetens frihet till låten Lill-Klas elekt-
riska bas på LP:n Getinghonung (1974).  
                       
                          Lill-Klas elektriska bas, Dunk, dunk, dunk kompar en mas  
                          barfota mas låter ganska bra, spelar en blues i Dalarna  
                      
                        
                           If you see me getting smaller, I’m leaving 

Rubriken ovan är titeln på en låt vars mest kända version är med countrysångaren Waylon 
Jennings. Fängelsevistelser,  alkohol och benägenheten att plötsligt dra vidare är grund- 
läggande teman inom countryn, men  är heller inte främmande för den svenska visvärlden. 
För Tohre var nu fängelsevistelserna på det stora hela ett minne blott, men inte alkoholen eller 
flyktbenägenheten. Sju år efter bröllopet lämnade Tohre Berit och barnen - två söner och en 
dotter - och hörde sedan inte av sig. Han har själv konstaterat att det paradoxalt nog också var 
då som han definitivt lade av med kriminaliteten. Inga ytterligare besök i tassemarkerna. Han 
livnärde sig inledningsvis genom att som anställd av en entreprenör vid namn Parling, för-
medlare av grå arbetskraft i Bergslagen, ta tillfälliga påhopp här och där.  Till dessa påhopp iv

hörde bl.a. att på flakmoped hämta och leverera nödvändigheter till någon av de många indu-
strier som fortfarande existerade vid den tiden. Till nödvändigheterna ansågs öl höra. Han 
bodde i först i Kvarnsveden och sedan i Grängesberg, där han träffade Marianne, en arbetar-
flicka med konstnärlig ådra. Med henne bodde han under några års tid tillsammans i Klens-
hyttan, strax söder om Ludvika.  
      

 Ej att förväxla med författaren Nils Parling, en av stiftarna av Dan Andersson-sällskapet 1962.iv



1973 hade Jailbird Singers LP Tjyvballader och Barnatro sålts i 25000 exemplar, vilket inne-
bar en guldskiva. Skivbolaget Metronome firade detta med en tillställning på Barnbyn Skå, 
belägen på Färingsö i Mälaren. Där hade Gustav Jonsson, känd som Skå-Gustav, sedan 1947 
bedrivit behandling för socialt utsatta barn. 1969 utkom Jonssons bok Det sociala arvet, som 
fick ett stort genomslag och kom att starkt influera den svenska socialpolitiken. För Skå-Gus-
tav betydde arv inte enbart det genetiska arvsanlaget; man ärver också pengar, makt och 
egendom. Eller tvärtom. Man kan också intill tredje eller fjärde led ärva fattigdom, vanmakt 
och myndighetshat. Arbetet på Skå gick ut på att sätta hela familjen i centrum och sålunda 
bryta det olyckliga arvet. Att Metronome valde att förlägga utdelningen av guldskivan till Skå 
ligger i linje med Tohres ord om Anders Burman; ”han var en en fin människa. Han brydde 
sig.”  Vad gäller Tohre själv, så använder han den egna ordkonstruktionen ”svebiken” om sitt 
fadersarv.  

                    Med guldskivan på Skå, augusti 1973. Foto: Tohre Eliassons arkiv.  
             
Guldskivan avfirades senare även på Sjöbloms pub och konditori utanför Grängesberg. Sjö-
blom tycks ha varit en man som gick sina egna vägar. Han slängde resolut ut gäster som  
bedömdes vara alltför onyktra för att en liten stund senare släppa in dem igen med ett vänligt 
”välkommen.” 
     Tohre och Marianne beslöt att bryta med sina gamla liv på klassiskt vis. Med detta åsyftar 
jag studier på Brunnsviks folkhögskola, naturskönt beläget vid sjön Väsman. Brunnsvik har 
kallats arbetarrörelsens universitet och har betraktats som den svenska folkbildningens flagg-
skepp. Där bildades ABF 1912, där har ministrar, generationer av fackliga medlemmar och en 
rad författare, från Dan Andersson till Susanna Alakoski, fått såväl bildning som utbildning.  
Tohre trivdes bra på Brunnsvik och skötte sig väl. Tanken var för Tohres del att inledningsvis 
erhålla gymnasiekompetens och med tiden också utbilda sig till inseminatör. Det är ett yrke 
som dock kräver körkort, vilket han också tog under tiden på Brunnsvik. Så långt allt väl. 



!  
Brunnsvik. Tohre, i ny skepnad sedan guldskivan, längst till höger, Marianne längst till väns-
ter, med 55 på bröstet. Foto: Peter Carlssons arkiv. 
                                                
                                                Röd, rödare, rödast 

1960-talet i Sverige brukar benämnas rekordåren. Ekonomin gick på högvarv och arbets-
marknaden var stabil tack vare ’den historiska kompromissen’ mellan arbete och kapital; där 
en stark stat balanserade parterna mot varandra. Den historiska kompromissen avskaffade inte 
de grundläggande intressekonflikterna, men ledde till gynnsamma villkor för näringslivet och 
en möjlighet för arbetarrörelsen att genom den socialdemokratiska regeringsmakten påverka 
fördelningen av tillväxten. Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), var knappast att betrakta 
som något revolutionärt alternativ. Då partiet 1967 ändrade sitt namn till VPK (Vänsterpartiet 
Kommunisterna), markerade detta snarare ett steg mot ett accepterande av parlamentarisk 
demokrati. Det var en era som präglades av kompromisser och pragmatism, vad som kommit 
att benämnas Harpsundsandan.   
     Ungefär så var läget när Jailbird Singers repade på Långholmen 1963. Då passade det ki-
nesiska kommunistpartiet på att bryta med det sovjetiska, som i Kinas ögon utvecklats till en 
social-imperialistisk supermakt. När så  Där björkarna susa slog igenom 1965 tog USA till-
fället i akt att skicka trupper till Vietnam. När Tohre lämnade kåklivet 1966 inleddes Kultur-
revolutionen i Kina, där ungdomliga ´röda brigader´, bekämpade allt som inte var i enlighet 
med Mao Zedongs linje.  



I samband med detta anlände en delegation från den svenska studentorganisationen Clarté till 
Kina och återvände lyriska och trosvissa. Deras rapport är ett svårslaget exempel på oför-
blommerad panegyrik, parad med ett lika arrogant som naivt von oben perspektiv:  ”Vi läm-
nade Kina med en gemensam inställning - att tjäna det svenska folket. Det är det svenska fol-
ket som är förtryckt och utarmat, det är det svenska folket som behöver oss. Hur kan vi hjälpa 
dem?” Svaret fann de i Citat ur ordförande Mao Tse Tungs verk, vanligen kallad ’Maos lilla 
röda’ (”en andlig atombomb av outtömlig kraft”, som det står i förordet): ”Skapa ett revolu-
tionärt parti och led arbetarklassen och folkets breda massor till seger.” Sagt och gjort. Kort 
efter VPK:s namnändring lämnade en radikal falang partiet och bildade Kommunistiska För-
bundet Marxist-Leninisterna (KFML), med målet att ”utlösa, delta i och leda klasskampen i 
alla dess former för att göra slut på monopolkapitalets diktatur och upprätta proletariatets dik-
tatur.” Därmed var scenen redo för en helt annan tidsanda, i efterhand symboliserad av det 
närmast mytologiska året 1968.   
     Det året innebar på många sätt ett brott mot det förflutna, globalt såväl som lokalt. Martin 
Luther King mördades i april, vilket ledde till kravaller i en mängd städer i USA; det pågick 
samtidigt en studentrevolt i Paris som följdes av en kårhus-ockupation i Stockholm. Den s.k. 
Pragvåren; ett försök till ’socialism med ett mänskligt ansikte’ i dåvarande Tjeckoslovakien, 
krossades brutalt av sovjetledda trupper. Medvetenheten om militärregimer i Latinamerika, 
om den anti-koloniala kampen i Afrika, om apartheid i Sydafrika formligen exploderade. Vad 
gällde engagemanget mot allt detta och mot fascistiska regimer i Portugal, Grekland och  
Spanien fanns en bred uppslutning till vänster och en bit in i den social-liberala delen av det 
svenska politiska spektrat. Det var en helt annan sak då det gällde synen på det önskvärda i att 
med alla tänkbara medel - inklusive våld - skapa en kommunistisk enpartistat i Sverige. Om 
hur en sådan i så fall skulle se ut var inte ens förespråkarna överens. Efter riksdagsvalet 1970, 
där KFML fick 0,4% av rösterna bildade en utbrytargrupp KFML(r), där (r) stod för revolu-
tionärerna.  
     R-arna hyllade de vilda strejker inom industrin som blivit allt vanligare i Sverige, med  
reservationen att de strejkandes krav på bättre löner och arbetsvillkor enbart var ett tecken på 
”den ytterligt låga, det vill säga borgerliga, medvetenhet med vilken kampen fördes.”  Vad v

arbetarklassen behövde var enligt KFML(r) ett stålhårt stalinistiskt ledarskap. Det återstående 
gänget bytte i sin tur namn till det nu lediga SKP. Enligt SKP var Stalin visserligen OK, men 
den store rorsmannen Mao var ändå strået vassare. Förutom KFML(r) och SKP bildades ytter-
ligare ett stort antal förbund och partier till vänster om VPK, den s.k. ’bokstavsvänstern’, så  
benämnd för sina bokstavsförkortningar och sin blinda tro på skrifter av Marx, Lenin, Stalin, 
Trotskij, Enver Hoxha etc.  Stolligast av dem alla var den i Uppsala baserade Rebellrörelsen, vi

som betraktade sig själva som en cell inom KKP, Kinas Kommunistiska Parti. Rebellrörelsens 
aktiviteter gick från att vara enbart komiska, via tragikomiska, till enbart tragiska under loppet 
av några få månader 1968. Det hela imploderade slutligen i ren och skär galenskap.  

 Citat ur förordet till Lenins Vad bör göras, utgiven på KFML(r) s förlag Proletärkultur. v

 Här är några: MLK (Marxist-Leninistiska Kampförbundet), SKA (Sveriges Kommunistiska Arbetarparti), vi

SKF/ML (Sveriges Kommunistiska Förbund/Marxist-Leninisterna), KPS (Kommunistiska Partiet i Sverige),  
FK (Förbundet Kommunist), RM (Revolutionära Marxister), KAG (Kommunistiska Arbetsgruppen), RMF  
(Revolutionära Marxisters Förbund), KAF (Kommunistiska Arbetarförbundet) och SP (Socialistiska Partiet). Det 
fanns fler. Författaren Magnus Utvik, som tillbringade tre år i en av sekterna, har skrivit om den närmast religiö-
sa känsla som medlemskapet innebar. ”Det var som att bli frälst.” 



I den tidigare nämnda Tre män i en båt säger bokens berättarjag: ”Jag älskar arbete. Jag kan 
titta på det i timmar.” På motsvarande sätt skulle var och en inom bokstavsvänstern kunnat 
säga: ”Jag älskar arbetarklassen. Jag kan prata om den i timmar.” Då jag var en liten gosse på 
sisådär 9-10 år var jag förälskad i en avbildning av den egyptiska drottningen Nefertiti i ett 
uppslagsverk. Att det skulle bli något seriöst mellan oss två var väl ungefär lika sannolikt som 
att något fint och ömsesidigt skulle växa fram mellan den revolutionära vänstern och föremå-
let för deras romantiska fantasier: Folket! Proletariatet!    

                                          
                         KRUM och Musikrörelsen. Deras uppgång …. 

Det fanns emellertid två områden där radikaliseringen från vänster fick en bredare uppslut-
ning; dels i synen på fångvården, dels vad gällde populärkulturens funktion i samhället. 1966 
tog Bertil Wikström, läkare på kriminalvårdsanstalten Ulriksfors, initiativ till ett möte i 
Strömsund, den s.k. ”tjuvriksdagen”, med före detta fångar, jurister, journalister och socialar-
betare. Mötet uttryckte stark kritik mot den vård man ansåg omöjlig att ge utifrån de givna 
förhållandena på anstalterna. Efter mötet bildades KRUM (Riksförbundet för kriminalvårdens 
humanisering.) Tankarna fick snabb spridning, inte minst bland dåtidens kulturpersonligheter. 
I oktober 1967 hölls en stor stödgala för KRUM på  Folkets hus i Stockholm. Där uppträdde 
artister som Lill Lindfors, Monica Nielsen, Lars Ekborg, Olle Adolphson, Gösta Ekman, Lena 
Granhagen, Monica Zetterlund, Beppe Wolgers och Lars Forsell, d.v.s. många av den tidens 
riktigt stora namn. Tage Danielsson hade innan agerat som vandrande reklampelare för till-
ställningen. I fråga om fångarnas situation fanns det dels en bred liberal/vänster uppslutning, 
dels en revolutionär ’elit’ som efterhand tillskansade sig tolkningsprivilegiet rörande frågan 
’vad bör göras?’ Svaret från de mest radikala var att avskaffar man kapitalismen så avskaffar 
man även kriminaliteten.    



      
I oktober 1970 slutade fångarna på Österåker att äta; i protest mot arbetstvånget, mot rast- 
gårdarnas utformning och att en gemensam lokal gjorts om till isoleringsavdelning. Fängelse 
efter fängelse slöt upp och till slut hungerstrejkade 2600 interner över hela landet. Att fång-
strejkerna i likhet med de vilda strejkerna inom industrin hade konkreta krav på förbättringar 
som mål kunde förbigås eller omtolkas, eftersom KRUM samordnade aktiviteterna och in-
formationen utåt till journalister. Lasse Strömstedt, intern och redaktör för  ´kåktidningen´ 
Hallbladet har i efterhand uttryckt det så här: ”Visst var vi ute och cyklade när vi snackade 
om att vi förde en arbetarklassens kamp genom våra strejker, men å andra sidan fanns det tu-
sentals medelklassbarn ute i samhället som lekte proletariatets diktatur. Men bara det faktum 
att vi slogs för något vi trodde på gjorde att många killar och tjejer på fängelserna rätade på 
ryggen och stod för sin sak. I motsats till revolutionärerna hade vi dessutom något att förlora.” 
En uppenbar risk för ’besvärliga’ fångar var att bli utsatt för s.k. knalltransport, en plötslig 
förflyttning till ett annat fängelse, något som hårdast drabbade dem som hade familj. Efter ett 
antal turer resulterade strejkerna och förhandlingarna i en ny kriminalvårdslag 1974.  
     Och så var det populärkulturen och media. Inom den radikala vänstern betraktades de libe-
rala demokratiernas fri- och rättigheter som uttryck för en ´repressiv tolerans’; något som i 
själva verket enbart tjänar förtrycket. Genom media, skola och populärkultur i största allmän-
het indoktrineras folket att tro att vi lever i den bästa av världar. Det var i en anda av ’mot- 
offentlighet’ gentemot denna ’borgerliga offentlighet’ som Gärdesfesten anordnades i Stock-
holm i juni 1970. Band med sällsamma namn uppträdde - Gunder Hägg, Träd, Gräs och Ste-
nar, Solen skiner, Gudibrallan, Love Explosion och Arbete & Fritid. Det blev startpunkten för 
den musikrörelse som kommit att kallas för proggen. Det skapades Musikforum på många  
platser i landet, förenade genom Kontaktnätet och ett husorgan, Musikens Makt. Det bildades 
också icke-kommersiella skivbolag, som MNW i Stockholm och Nacksving i Göteborg.  
     Inom rörelsens vänsterflygel fanns motstridiga syner på musikens roll i samhället. 
KFML(r) hävdade att motståndet mot kapitalismen måste baseras på rockmusik med radikala 
texter, vilket närmast övertydligt exemplifierades då partiets husband Knutna Nävar tolkade 
Creedence Clearwater Revivals Proud Mary. Deras version, Lär av historien, är från början 
till slut en bombastisk svada om att ”vi valde den skoningslösa kampens väg” och om 
’SKP:arnas småborgerliga skrivbordsradikalism.’ Den skoningslösa kampen synes dock hu-
vudsakligen ha yttrat sig i att en tvåmansdelegation av r:are från Göteborg på ett fult sätt till-
skansade sig redaktionskapet av Musikens Makt från den kvinnliga grundaren på MNW i 
Stockholm. SKP hävdade å sin sida i den snustorra pamfletten Folket kan aldrig segra till fi-
endens musik att ’den proletära musiken’ måste vara baserad på gammal folkmusik förd upp 
till en högre nivå, `som i Kina och Albanien.´ Under tiden fortsatte proletärerna själva, obe-
kymrade om vad som vore mest uppbyggligt för dem, att lyssna på ’det riktiga’ Creedence 
Clearwater Revival, på dansband, visor, jazz, Led Zeppelin, Hoola Bandoola, ABBA, reggae 
eller Ludwig van Beethoven, allt efter tycke och smak.  
                                                                                                                                                    
                                                       

                                                     

            
                                                     

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%2525C3%2525A5_T%2525C3%2525A5get_(musikgrupp)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%2525C3%2525A4d,_Gr%2525C3%2525A4s_och_Stenar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%2525C3%2525A4d,_Gr%2525C3%2525A4s_och_Stenar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Solen_skiner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gudibrallan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Love_Explosion
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbete_%252526_Fritid


                                                      Konvaljen 

Johnny Cash hade spelat in två LP-skivor på fängelser i USA, Live at Folsom Prison (1968),  
och Live at San Quentin (1969). Han uppträdde på Österåkeranstalten i oktober 1972, vilket 
resulterade i skivan Johnny Cash på Österåker. Bluesartisten BB King spelade in Live in 
Cook County Jail, 1971. Det låg nära till hands att mötet mellan Musikrörelsen och KRUM 
skulle leda till något liknande. Den pedagogikstuderande Elisabeth Skarpe hade 1970 startat 
en visgrupp på Hall med deltagare från både insidan och utsidan. Till utsidan hörde Mats  
Robertsson, också han student, till insidan hörde Lennart ”Konvaljen” Johansson. Konvaljen 
och Mats inledde ett samarbete och skickade ett rullband med låtar till MNW. Det hela resul-
terade i LP:skivan Kåklåtar, med Convaljen, Pelle, Christina, Jojje. Konvaljen är med på flera 
spår som sångare och textförfattare; andra låtar sjungs av Pelle Lindberg, Christina Calldén 
och Jojje Olsson. Urvalet av låtar var starkt styrt av MNW. För MNW handlade det inte bara 
om att spela in en skiva och rikta uppmärksamhet mot missförhållanden på anstalterna; det 
handlade minst lika mycket om att bekämpa klassamhället och kapitalismen.  vii

     Konvaljen fick under några års tid en intensiv karriär som artist och samhällsdebattör och 
blev en kultfigur inom proggen. I Amerika hade jazzmusiker, countrysångare, konstnärer och 
beatpoeter flitigt omhuldat myten om outsidern och i Sverige hade sedan 1950-talet liknande 
idéer varit i omlopp bland författare, intellektuella och unga med icke-konformistiska ideal. 
Outsider-rollen uppfyllde Konvaljen med råge, dessutom betraktades han av den radikala 
vänstern som en förkämpe för de av klasslagar förtryckta fångarna. I likhet med Strömstedt 
var han rikt utrustad med talets gåva, och kunde utan problem omvandla sitt surt förvärvade 
fängelsekapital till såväl beundran som klingande valuta i den nya, väsensskilda miljön. 
    Inledningsvis turnerade Konvaljen med Robert Robertsson (tidigare kallad Mats) med ett 
program som bestod av musik och information om de intagnas situation. Med tiden deltog han 
också i ’Cellsamma kvällar’, ett turnépaket med bl. a. Lasse Strömstedt och banden Samla 
Mammas Manna och Kebnekaise. Han bosatte sig i Malmö och träffade där bl.a. musikern 
Rolf Alm.  Rolf Alm sökte och beviljades pengar för ett projekt tillsammans med Konvaljen viii

och Konvaljens dåvarande flickvän. Pengarna fördelades mellan de tre, men projektet för-
verkligades aldrig. Konvaljen var under ett års tid anställd av Malmö socialförvaltning som 
’ansiktet utåt’ för deras anti-drog projekt. Då samarbetade han med en liten teatergrupp,  
Alternativet, och turnerade med dem. Även där var inflödet av pengar generöst och motkra-
ven vaga. Rent generellt röktes det på en hel del i den här miljön, men Konvaljen stack ut för 
att han även tog tjack, d.v.s. starkare droger.  

 Till detta bidrog inte minst konvoluttexten, skriven av Lasse Strömstedt. Efter att ha tillbringat sammanlagt vii

tolv år bakom murarna hamnade Strömstedt efter den sista frigivningen mitt i den radikala vänstervågen. Han 
anammade deras jargong och blev något av inofficiell talesperson för fångarna. Under pseudonymen Kennet Ahl 
skrev han tillsammans med Christer Dahl romansuccéerna Grundbulten och Lyftet som båda uppvisar gedigna 
insikter i den tidens kriminella värld. Grundbulten är en realistisk och galghumoristisk skildring av fängelset 
Hall, och metaforen grundbulten härrör från en vision som en fångarna har. Finner man den grundbult som bär 
upp hela konstruktionen och lossar den kollapsar fängelset och voilá, fångarna är fria! 

 Rolf Alm var basist och dragspelare i Peps Blodsband som fick bannor i Musikens Makt för att de spelade in viii

på Sonet, ett skivbolag utanför Musikrörelsen. Under namnet Pelle Perssons Kapell gjorde de även en skiva, 
Fyra tunnlann bedor om dan, på beställning från det till SKP knutna förlaget Oktober; ’nationalromantiska 
marxister’ enligt Peps.  Resultatet blev inte det av beställarna förväntade men, som Peps uttryckte saken, ”de 
hade ju tagit fan i båten’ och fick acceptera hur det lät. 



Rolf Alm gjorde sedan ett inhopp på LP:n Konvaljen som kom ut 1975, även den på MNW. 
En del spår på den skivan är närmast experimentella, som t.ex.  Resocialiseringsblues, där 
Konvaljen reciterar en självbiografisk text över en fritt hållen musik av Samla Mammas  
Manna. I låten Tack för vården vakt, raljerar Konvaljen över att ordet vakt bytts ut mot ordet 
vårdare. ”Jävla bluff, det heter vakt, vakt, vakt, vakt”, skriker han till ett infernaliskt komp. 


              

Tohre hade spelat med Konvaljen på kåken i Härnösand, men blev aldrig uppsökt för att i lik-
het med denne framföra kåklåtar eller debattera fångvården. Intervjuad i Ludvika Tidning i 
februari 1971, säger han om KRUM, att det är bra att internerna organiserar sig, så att deras 
röster når ut. Om sin egen forna kriminalitet säger han ”Jag visste vad jag gjorde, vill inte 
skylla på någon dålig uppfostran. Därför har det kanske varit lättare för mig att dra mig till- 
baka. Det är synd att man inte blev vaken för det tidigare. Suttit inne nio år. Bortkastade år, 
men man måste vilja något själv också.” Ord som dessa var ett rött skynke för de radikala och 
hade tveklöst renderat honom rött kort och utvisning från allt samarbete vänsterut. Tohre på-
pekar också att det som spelades på kåkarna huvudsakligen var samma låtar som spelades ut-
anför murarna, även om det fanns låtar som handlade om livet innanför murarna och låtar som 
sjöngs på en blandning av resande-romani, slang och vanlig svenska. Men även dessa sågs 
som låtar som andra, ”vi kallade dem inte kåklåtar.” Det begreppet, och synen på vad som fö-
rekom musikaliskt på fängelserna, fick sitt genombrott via det selektiva urvalet på LP:n 
Kåklåtar och Konvaljens påföljande berömmelse.     ix

                               
                             KRUM och Musikrörelsen … och fall  

I protest mot att Sverige 1975 arrangerade Eurovisionsschlagerfestivalen initierade Musik- 
rörelsen en Alternativ Festival som gick av stapeln i Stockholm 17-22 mars. Medverkande var 
flera av rörelsens tunga namn, som Hoola Bandoola Band, Nynningen och Nationalteatern, 
men även mindre självklara som Adolf Fredriks flickkör, Arja Saijonmaa, Amerindios, Risken 
Finns, Södra bergens Balalajkor och det grönländska bandet Sume. Även Konvaljen var där. 
Nationalteaterns Ulf Dageby framförde under pseudonymen Sillstryparn Doin´ the omoralisk 
Schlagerfestival, som blev en hit inom rörelsen. Den alternativa festivalen var en bidragande 
orsak till att Sverige ställde in sin medverkan i ’den andra’ festivalen året efter.  

 Med tiden tog Strömstedt avstånd från extremvänstern - men inte från sitt samhällsengagemang - och framförix -
de i likhet med Tohre tankar om att även individen har ett ansvar; allt kan inte skyllas på omgivningen. Han blev 
därför av sina forna beundrare stämplad som moralist och socialfascist, d.v.s. sosse. Själv kallade han i efterhand 
deras politiska svada för paroller och skitsnack.



Mitten av 1970-talet var den radikala vänsterns höjdpunkt, sedan gick det gradvis utför. Viet-
namkriget tog slut, fascistregimerna föll i Portugal, Grekland och Spanien. Alexander Solzje-
nitsyns episka verk Gulagarkipelagen, om det sovjetiska straffsystemet under Stalin, orsakade 
såväl förfäran som förnekelse i Väst. Mao Zedong dog ihjäl 1976, men de troende mumsade 
vidare på hans teser, med tiden dock alltmer konsternerade. Albanien bröt med Kina 1977. De 
Röda Khmerernas regim i Kambodja dödade mellan 1,5 och 1,7 miljoner av landets invånare 
under 1975-1979. I december 1978 invaderade det Sovjetstödda Vietnam det Kinastödda 
Kambodja, vilket ledde till att Kina i sin tur attackerade Vietnam, men tvangs dra sig tillbaka. 
1979 upprättade Kina och USA fullständiga diplomatiska relationer. Fraktionsstrider och ute-
slutningar blev legio bland de svenska revolutionärerna då Sanningarna ruckades, och flera av 
de redan från början mycket små organisationerna tynade bort. 
     Det gjorde även Musikrörelsen och KRUM. Dan Backman och Håkan Lahger, båda aktiva 
inom Musikrörelsen och med stor kärlek till den musik som skapades där, har skrivit om hur 
rörelsen ´tömdes på blod och liv och sprängdes i bitar´ av politruker som ville stöpa verksam-
heten efter sina egna ideologiska riktlinjer. Motsvarande gällde KRUM. Längst ut till vänster 
(och höger) är jorden platt, och stundom händer det att någon trillar över kanten. Den 25 april 
1976 övervakade Säpo en Cellsam kväll på Karlstads teater, sedan det framkommit att en le-
dande person inom KRUM haft anknytning till västtyska RAF, Rote Arme Fraktion, vanligt-
vis kallat Baader-Meinhof. I takt med en tilltagande radikalisering på toppnivå minskade det 
breda engagemanget, samtidigt som det skedde ett skifte i det kriminalpolitiska klimatet med 
krav på ´hårdare tag´ gentemot ekonomisk brottslighet, narkotikabrott och våld mot kvinnor. 
Ordet ’brottsoffer’ blev allt vanligare i debatten. Lägg därtill ett bristande intresse från såväl 
massmedia som från internerna själva.  
     Det stora, allmänna engagemanget för en humanisering av fångvården fick sitt avslut i och 
med filmen Släpp fångarne loss, det är vår (1975), i regi av Tage Danielsson. Filmen presen-
teras som ’en fängelsefars för hela familjen’, och är en mild betraktelse över svårigheten för 
en brottsling att göra återinträde i samhället. Detta visades inte minst av Konvaljen själv, då 
han efter ännu ett inhopp i ”tillvarons dunklaste bransch” (hans egna ord i låten Snaran) döm-
des till fyra månaders fängelse. Konvaljen och Musikrörelsen hade mötts, till nöje och nytta 
för båda parter, då deras banor tillfälligtvis korsade varandra. Nu pekade banorna åt diametralt 
olika håll; tillbaka mot den ”vanlighet” som de tidigare befolkat.   Konvaljen satt på kåken x

och många inom rörelsen återvände till sina ofta borgerliga miljöer, där deras forna radikalism 
kom att betraktas som ’en pikant station på vägen´ som Lahger ironiskt påpekar. Från ett revo-
lutionärt vänsterperspektiv så levde varken de socialistiska länderna, folket eller internerna 
upp till de teoretiska idealen. Inte minst visade folket detta då det 1976 röstade fram den förs-
ta borgerliga regeringen på fyrtio år. Den gamla samhällsmodellen hade krackelerat, men det 
hade också den yttersta vänsterns våta dröm om att få leda ett hängivet proletariat i en väpnad 
revolution. Och Nefertiti? Hon var längesedan glömd för en sup i Yokohama.  
  
                                       
                                          

                                          

 Tack Vilde Svensson i Åhus för lånet av ditt ord!x



                                          Hans `Flugis´ Karlsson  
     
Därmed är vi osökt tillbaka till Tohres göranden och låtanden. I upptakten till valet 1976 hade 
han en spelning på Brunnsviks folkhögskola tillsammans med Hans ’Flugis’ Karlsson. Tohre 
som var sosse (”det var alltid en självklarhet, precis som det varit för mina föräldrar”), och 
tidigare pluggat på Brunnsvik, fick snudd på handgripligen försvara spelkamraten, som mer 
eller mindre på skoj sagt sig sympatisera med Centerpartiet, mot en myckenhet av verbal ag-
gressivitet från elevernas sida. Men vem är nu denne Hans Karlsson, hädanefter benämnd 
Hasse Flugis? I likhet med studenterna i Clarté hade han varit i Kina under kulturrevolutio-
nens tidiga dagar, men till skillnad mot dem var han där som sjöman - se där, en proletär! - 
och till skillnad mot dem blev han inte frälst av det han upplevde. Han beskriver sin månads-
långa vistelse på redden utanför en hamnstad nära gränsen till Nordvietnam som ett tilltagan-
de och alltmer olycksbådande kaos. Högtalare i staden gapade propaganda dagarna i ända; de 
kinesiska väktarnas radioapparater ombord likaså. Inledningsvis kunde man besöka staden, 
men snart förekom sporadisk skottlossning och larmsignaler och man varken fick eller ville 
gå i land. Det var med stor lättnad man lämnade Kina, sedan kaptenen sent omsider fått till-
stånd att gå in till kaj och lossa lasten. 
     Hasse Flugis föddes 1949  och växte upp i Ludvika. Pappa var lastbilschaufför, mamma 
städade trappor. Efter åtta års skolgång jobbade han ett år på ASEA, ortens stora företag, för 
att sedan som sextonåring söka sig till sjön. Hans första minne från sjömanslivet var då han i 
Göteborg äntrade sin första båt och stack in huvudet genom en ventil och frågade en kock 
som slevade i en gryta var han kunde finna stewarden. Kocken ryckte till och råkade stöta ner 
en askkopp i anrättningen,  plockade upp vad han kunde, pekade åt rätt håll och hyschade med 
pekfingret, ”säg inget.” Det första tjänsten var som mässkalle, d.v.s. att duka och diska, men 
han blev snart nog jungman och fick gå vakter och stå till rors. Han hade ett munspel med sig, 
men ingen gitarr. Han hade gått på gitarrkurs men slutat, eftersom han inte ville spela efter 
noter. Vad han ville var att sjunga och kompa sig själv. Tre båtar senare hamnade han i Kina 
efter en månads seglats runt Afrika.  
     Efter den resan gick han i land och gjorde lumpen i Östersund, där han av Jens Lizell lärde 
sig spela kompgitarr på det sätt han alltid velat kunna.  Efter muck började han återigen på xi

ASEA, köpte en tolvsträngad Bjärton och blev snart nog hustrubadur på Dalabaren i Ludvika, 
ibland tillsammans med Hasse Sundberg och Kjell Alvin. Det var på Dalabaren han 1973 träf-
fade Tohre tillsammans med Hans Mandfloen, som nu återvänt från sjölivet. Mandfloen kände 
han sedan tidigare och han hade sett Jailbirds på Kvicken, men han hade aldrig träffat Tohre 
personligen. ”Vad har du där” sade Tohre och pekade på gitarrfodralet och där fanns ju tolvan. 
De spelade sedan tillsammans så strängarna rök. Tohre var nöjd och de åkte till Klenshyttan 
och fortsatte spela där. Under många år fortsatte sedan Tohre och Hasse att framträda tillsam-
mans, med eller utan Mandfloen. Så här kunde repertoaren se ut: 

Låtar förknippade med Jailbird Singers var närmast obligatoriska. Vanligt spelade var  
Jungman Jansson, Mördar Anders och Only if you praise the Lord. Laredo var mindre vanlig.  
Tohre framförde ogärna Där björkarna susa, en låt som inte kunde göras rättvisa utan origina-
lets stämsång.  Givna var även visor av Dan Andersson, som Cissi och Brooklandsvägen.  
Ruben Nilsons Den odödliga hästen var en publikfavorit, likaså Joe Hills Luffaren.  

 Nördinfo: Jens var kusin med den då mycket kända artisten Nina Lizell.xi



Ralph McTells Streets of London och låtar av Kris Kristofferson och Merle Haggard sjöngs på 
engelska av Mandfloen eller Hasse Flugis, Tohre själv var inte bekväm med det. Country? 
Yes. Men ändå att betrakta som visor? Förvisso! Och vad kan vara mer visa än Carl Michael 
Bellman? Ur dennes rikhaltiga produktion framfördes bl.a. Solen glimmar och Så lunka vi så 
småningom. Givetvis fanns låtar av Cornelis Vreeswijk med, som Hopplös blues och Lasse 
Liten blues, bara för att nämna några. Där har vi också i kombinationen av visa och blues 
ännu en musikform som inkorporerats i helheten. De till synes disparata elementen har emel-
lertid vissa delar gemensamt. Så här skrev Thorstein Bergman på sin LP med visor av Dan 
Andersson, Helgdagskväll i timmerkojan:  

                    Här finns medkänsla med den socialt och andligt misslottade,  
                    här finns ”något bortom bergen”, här finns eld och jord.  
                    Här talar den utstötte, den till synes omöjlige, den ej anpassbare.  
                    Här finns försoningen och kärleken …   
                    Här finns ruset, ångesten och reningen.  

Jag vågar påstå att de orden täcker många av de sånger som Tohre framförde, såväl med  
Jailbird Singers som efter. Jag påstår också att Tohre var en förgrundsfigur för vistraditionen i 
Bergslagen; om inte i de finare salongerna så på ställen som Sjöbloms i Grängesberg,  
Restaurang Väsman, Kvicken/Masen och  Dalabaren i Ludvika; V5, Pripps Hörna och Lelles i 
Falun, i Lindesnäs, på Sågmyra marknad, i Svartnäs etc., etc., etc. Det fanns ett mer ’reguljärt’ 
vissällskap, Visor vid Väsman, som samlades kring Röda Stugan, strax utanför Ludvika, där 
även kända artister som Carl-Anton och Thorstein Bergman uppträdde. Sällskapet var i varie-
rande grad aktivt mellan 1967-1988. De flyttade sedermera verksamheten till Carla Gränd i 
Ludvika. Visor vid Väsman producerade tre skivor, en EP 1967, en LP 1972 och en dubbel-Lp 
1977, samtliga utgivna på bolaget Wisa i Smedjebacken.   xii

     I albumtexten från 1977 står att ”åtskilliga som satt här på Röda Stugan sörplande sin Lift 
1967 sitter kvar här 1977 sörplande sin Mer.” Detta ger en antydan om att Tohre och kretsen 
kring honom förde ut vistraditionen till helt andra ställen än vad Visor vid Väsman gjorde. 
Möjligtvis skiljde sig också metoderna att få spelningar åt. Vid ett tillfälle då Tohre och 
Mandfloen var på väg från Klenshyttan till Ljungdalen insåg de att varken bensin eller pengar 
skulle räcka för den långa resan dit. De stannade i Leksand, gick helt sonika in på ålderdoms-
hemmet och sa att vi ska spela här. ”Men vem har bokat in er då?”, frågade föreståndarinnan. 
”Kommunen", blev svaret. De spelade ett halvt dussin låtar för åldringarna och lyckades ut-
verka 450 kr för insatsen. Med soppa i tanken och någorlunda stadda vid kassa återanträdde 
de sedan färden mot Ljungdalen.   xiii

                                       

                                                                                          

 Wisa gav ut mer än 100 skivor (!), de allra flesta LP. Snoddas sista skiva var en av dem.xii

 I Ljungdalen hade Jailbirds några år tidigare gjort braksuccé, vilket resulterade i att några tacksamma bybor xiii

morgonen efter - medan bandet fortfarande sov - lackerade Peter Carlssons synnerligen risiga bil i klarrött! 



                                          Seglats för lösa boliner 

                                           Men ur livets sinkabirum 
                                           blir jag fri då jag är pirum  xiv

Jag skrev ovan ”så långt allt väl” om Tohres tid på Brunnsvik. 1974 kom så två domar som 
härrörde sig från tiden som diversearbetare ett par år tidigare. Åtminstone en av dem var för 
 ´mopedfylla´. Sammanlagt skulle han sitta av fyra månader under vårterminen 1975. Att en 
person som försökte få ordning på sin tillvaro nu skulle fråntagas den möjligheten ledde till 
stor upprördhet bland eleverna på Brunnsvik. Huruvida det hela överklagades eller om Tohre 
på annat sätt fick respit med verkställandet av domarna är oklart, men Hasse Flugis - som då 
spelade frekvent med Tohre - hävdar bestämt att Tohre inte satt inne under den perioden, utan 
gick färdigt sin utbildning. Däremot satt han i finkan en månad hösten 1976, på Majorshagen 
utanför Leksand. Någonstans där sprack också relationen med Marianne, för inte långt däref-
ter dök Tohre upp hos Flugis som han gick och stod.  
     Efter uppbrottet från Klenshyttan kan man säga att Tohres seglats på torra land ett tag gick 
för lösa boliner. Guldskivan var pantad på Sjöbloms i Grängesberg, så den löste Flugis ut.  
Ett tag kvartade Tohre sedan hos den lokalt kände ’dödsryttaren’ Hytt Ingvar.  Sommaren xv

1977 vistades han på en flotte med husvagn, ägd av Henry Hahne. Hahne var en baddare på 
att dra historier, men också på att tälja troll som han och Tohre sålde på marknader. För övrigt 
kinesade han hos vem som helst som bjöd på fest och liggplats mot musik.  
      Jag har beskrivit Tohre som en finurlig och humoristisk person - det där med räven och 
Jeeves - men därunder döljer sig ett bråddjup och ett mörker. Det var en gång en gosse som 
gick i fjorton olika skolor. Gossen växte upp och tillbringade stora delar av tonårs- och vuxen-
tiden på olika anstalter för av staten beordrad re-socialisering. I bagaget fanns nu också en 
övergiven familj, en misslyckad kursändring i livet och ännu ett havererat förhållande. Det 
synes mig att Tohre utöver allt detta även burit ´trubadurens förbannelse´ med sig. CaisaStina 
Åkerström skriver i sin bok Du och jag, farsan att som trubadur förväntades du att supa och 
leva upp till visvärldens motsvarighet till rockmytens ”sex, drugs and rock’n’roll”, en förvän-
tan som vidhäftats viskonstens utövare alltsedan Bellmans dagar. ”Han försökte dränka sina 
sorger, men dom kunde simma”, som Cornelis Vreeswijk säger om Gustav Fröding i inled-
ningen till den bluesiga Ett gammalt bergatroll. 
    Summa summarum: Ur djupet och mörkret bubblade det ibland upp - då spriten sipprade 
ner - något som stundtals omvandlades till vrånghet och otidigheter mot omgivningen, men då 
spriten inte sipprade ner så omvandlades samma något till ruelse. Och ruelse söker hugsvalel-
se, för att använda ännu ett fint gammalt uttryck. För den tidens män var det spriten (eller en 
ev. frälsning) som tillhandahöll det senare. Men det går ju inte att vara pirum jämt, hur ihär-
digt man än jobbar på det.  

 Hämtat från Gunnar Wennerbergs sångsamling De tre från 1851.xiv

 Dödsryttare benämndes de motorcyklister som i tunnliknande velodromer av trä trotsade tyngdlagarna med xv

sina djärva konster. Till traditionen hörde att motorcykeln skulle vara av märket Indian. Det stora namnet inom 
branschen var William Arne.



Det är här som de inledningsvis nämnda vidundren kommer in. Det räcker att någon miltals 
bort och mitt i den kaloa natt så mycket som hickar av skam eller gnyr av ruelse, så är dom på 
språng.  ”I got to keep moving, hellhound on my trail”, sjöng en gång bluesmannen Robert 
Johnson. Helveteshundarna upplevdes som verkliga nog i Johnsons Mississippi på 1930-talet, 
det gjorde dom även i Bergslagen på 1970-talet. 
     En händelse som kunde slutat riktigt illa var då blixten slog ner i Hans Mandfloens båt på 
sjön Barken och eld uppstod. Tohre, Mandfloen och Tohres allestädes närvarande hund hop-
pade i vattnet och simmade i land där brandkår och ambulans mötte. Mandfloen transportera-
des vidare till specialistvård i Uppsala på grund av sina skador. Tohre var också bränd, men 
inte lika illa. Då detta skedde bodde Tohre med Kristina i ett höghus i området Grågåsen i 
Ludvika och snickrade pallar på Samhall, vilket innebar ett visst mått av ordning och reda och 
en månadslön. Att hamna på Samhall var förresten inget ovanligt i en trakt där den lokala in-
dustrin vid den tiden föll samman som ett korthus.  
     Om Tohre var en person som hämtad ur Cornelis Vreeswijks persongalleri, så var  
Vreeswijk å andra sidan en storstadsversion av den i Dalarna kringflyttande och kringflytande 
Tohre. I likhet med Tohre genomlevde Vreeswijk ett kaotiskt 1970-tal. Han hade kronofogden 
efter sig, han var rubrikernas man efter en famös episod med två transvestiter. Han flyttade 
med sin hustru till Skåne för att komma bort från festandet i Stockholm, varefter han bodde i 
Holland ett par år, ”medan tokvänstern härjade som värst i Sverige,” och i Köpenhamn, där 
han söp ner sig rejält.  Trots att han hade oddsen emot sig gjorde han ändå en bejublad xvi

come-back 1977, med föreställningen Tre Damer (Anita Strandell, Diana Nuñez, Mia Adolph-
son) på Bacchi Vapen i Stockholm. Tohre såg föreställningen och sökte tillträde bakom scenen 
för att gratulera Cornelis. Detta nekades honom, tills han bad vakten hälsa till Cornelis att 
Masen ville träffa honom, vilket tog skruv. Cornelis var då medlem i AA och ville inte följa 
med ut och festa, men innan de skildes åt berättade han att Lill-Klas elektriska bas var hans 
fria tolkning av deras gemensamma dagar i Falun några år tidigare. 
     Detta hände strax innan Tohre dök upp i Gonäs med sitt kromatiska munspel i fickan. Då 
han anlände dit var han på många sätt en bränd person - brända broar, brända chanser, en eko-
nomi som var en askhög och fortfarande med ärr efter det vådliga äventyret på Barken. Men 
sjunga och spela munspel och trollbinda halva Gonäs kunde han!     
                                
                                             

                                               
                                            

 Det där med ’tokvänster’ nämnde Cornelis i en intervju med Jan Guillou 1979. Själv hade han sjungit på  xvi

socialdemokratiska valmöten, men även både gått med i och lämnat VPK. Fred Åkerström var r:are, och en gång 
lär de två visgiganterna ha rykt ihop ordentligt på Västerviks visfestival. Enligt en version rörde det sig enbart 
om en hetsig ordväxling, en annan gör gällande att det gick så långt som till öppet råkurr. 



                                             Lövsjön/Västerfallet 

                            Det finns mitt i skogen en oväntad glänta 
                                som bara kan hittas av den som gått vilse (Tomas Tranströmer) 

Det var nog Tohres smala lycka att aldrig bli utnämnd till Årets Svensk under 1980-talet;  
något som annars förärades figurer som Refaat el-Sayed och Hans Holmér. Däremot hade det 
kanske varit befogat att utse honom till årets patient på Falu lasarett, och det både en och två 
gånger, sedan en inflammerad bukspottkörtel sånär tagit livet av honom. Skärrad av upplevel-
serna avhåll han sig från drickande en tid. Möjligtvis bidrog också Harry Lodins alltför tidiga 
frånfälle till detta. Då Harry dog, inte ens 40 år fyllda, `adopterade´ dottern Tohre och bodde 
en period hos honom och Gun i Gonäs. Det blev emellertid alltmer uppenbart att Gonäs låg 
alldeles för nära Ludvika med dess systembolag och festande kompisar.  Lövsjön ligger unxvii -
gefär två mil fågelvägen (tre mil bilvägen, varav en mil grusväg) väster om Nyhammar, som i 
sin tur ligger några mil nordväst om Ludvika. Det är en f.d. bruksort, där det idag bor ett dus-
sintal personer. Där hyrde de inledningsvis en tom arbetarlänga, sedan fann de Västerfallet, en 
stuga utan el och med utedass ett par kilometer norr om Lövsjön. Den hyrde de från skogsbo-
laget Stora Kopparberg för den symboliska summan av 250 kr/år. Ytterligare en mil västerut 
ligger samhället Lindesnäs. Där finns en affär och dit kunde Tohre åka flakmoppe och bunkra 
folköl och mat. Lindesnäs är för övrigt känt för sin årliga spelmansstämma. Det var där som 
händelsen med ’Tohres död’ inträffade, en händelse som återgivits av Peter Carlsson i SR:s 
Sommar. Att det lätt uppstår rykten kring en person som Tohre är väl knappast ägnat att förvå-
na, men den här gången fick det hela en osedvanligt allvarlig prägel. Sångaren och skådespe-
laren Byns Mats Larsson, som fått höra om Tohres frånfälle, nalkades Gun försiktigt för att 
beklaga sorgen. ”Jag hörde om Tohre, det är för jävligt.” ”Jo, han blev lite för för full, så nu 
sover han i tältet”, svarade då den förmodade änkan. Då Stora Kopparberg sålde Västerfallet 
köpte Gun i stället ett billigt hus i Lövsjön och Tohre blev hennes hyresgäst.  
      

                 !  
                                             Lövsjön. Foto: Hans Karlsson 

 Tro för allt i världen inte att Gonäs var något rövarnäste. Många år senare hörde Harry Lodins dotter av sig xvii

och tackade för den kärleksfulla miljön och den varma omsorg hon där möttes av efter pappans död. 



Med Lövsjön som bas spelade Tohre och Hasse Flugis i stort sett varje vecka på en pub i 
Ludvika som i tur och ordning hette Dalabaren, Inka och Palermo. Palermo brann och sedan 
var det slut med det. Det innebar dock inget slut på speltillfällen; de spelade ofta i Lindesnäs, 
i Sågmyra och andra ställen. Den alltid nyktra Gun körde, men tyckte det var helt OK, hon 
njöt av musiken. Tohre hade i Lövsjön alltid minst två och som mest fyra hundar. ”Hundarna 
var aldrig något problem, det var jag som var problemet”, säger han med brutal självinsikt. 
Lika rättframt säger han att han under årens lopp hade supit ihjäl sig utan hundarna. ”Jag var 
ju tvungen att gå ut med dem och ge dem mat.” Han kunde gå ut i skogen med hundarna och 
komma tillbaka efter tre dagar. Ibland byggde han sig ett vindskydd, ibland fann han nattläger 
i en öde stuga. I den miljön mådde han som en prins. Där gavs en hugsvalelse som varken tar-
vade sprit eller frälsning och dit hittade inga vidunder från helvetet. För dom går ju som ni vet 
aldrig vilse.                                                       

                                                       Foto: Trons, Falun 

Alltsedan tiden i Gonäs hade Tohre och Gun umgåtts med Eivor Lindström, boende i Sala-
trakten. Vid några tillfällen 1988 och 1989 spelade Eivor in Tohre på kassett, den första i Väs-
terfallet. Den inleds med Dan Anderssons En tröstesam visa till idealisten och läraren Angel-
man, följd av en inkomplett När Gasken dog och Cissi. Sedan rullar det på med När jag är 
fuller, Falska Lena, fala kvinna och den burleska Balladen om Bröderna Byströms begrav-
ningsbyrå, skriven av Ångermanlänningen Olle Norell. Avslutningsvis spelas så Sonja och 
Siw, ett av Cornelis Vreeswijks mindre kända alster.  
    Vid den andra inspelningen, i Smedstugan utanför Sala, medverkar även Hans Mandfloen 
på tolvsträngad gitarr och sång. Mandfloen inleder själv med en instrumental låt som han efter 
en stunds funderande tror heter En sjömans avsked. Därefter sjunger Mandfloen lite av Buro-
bängen på blandad resanderomani och norska. Detta leder till en diskussion mellan Tohre och 
honom, eftersom Tohre känner den i en annan version, som han sedan sjunger.  



Det är från den versionen som jag lånat den ’kaloa natt’ (mörka natt) som dyker upp på ett par 
ställen i den här texten. När Gasken dog följer, återigen inkomplett. Sedan följer en minst lika 
burlesk sak som den om Bröderna Byström, nämligen Bergsprängardramatik, en låt av Ruben 
Nilson. Ruben Nilson har också skrivit Laban och hans döttrar som kommer därnäst. Det hela 
avslutas med att Tohre sjunger Vägen till regnbågen, en av låtarna på den EP som Tony 
Granqvist spelade in under eget namn kort före sin död. ”Jag kommer från ingenstans och jag 
går som i trance, på min väg mot regnbågen.” Ursprunget är den amerikanska The Rainbow’s 
end, med svensk text av Cornelis Vreeswijk. 

                           
                                                Hans Mandfloen på sin 40-års dag, 1988,   
                                        Elverum, Norge.Med tiden brann ljusen  
                                        i båda ändarna. Foto: Hans Karlsson 
                                                  

När Gasken dog, som spelades in vid båda tillfällena utan att resultera i en komplett tagning,  
är en dikt av Dan Andersson som tonsatts av Tony Granqvist. Tohre framförde den på Lång-
holmens revy 1964, men hade enbart sporadiskt spelat den sedan dess. Tohre avbryter sig 
också flera gånger vid båda tillfällena då han till sin svavelosande förtrytelse glömt gitarr- 
ackorden. Vid det andra tillfället har Mandfloen klurat ut ackorden och sufflerar försynt då 
Tohre kommer av sig. Mycket tack vare detta har det varit möjligt att i efterhand analysera 
och nedteckna den fina visan på noter. Vi kommer dit så småningom.  



                 ”Hela helgen var konstig, den började på söndag kväll” 

Ovanstående rubrik är ett citat som är hämtat ur den påse med ytterligare kassetter som Eivor 
Lindström spelat in. Det rör sig om inspelningar där apparaturen fått snurra medan umgänge i 
form av snackande och låtspelande pågått. Ibland är det Tohre ensam som sjunger och spelar 
ibland är Hans Mandfloen med. I det senare fallet dyker ofta någon countrylåt upp. Ibland är 
det ett lattjande på skoj, ibland är det seriöst bra versioner som hörs genom kassettbruset. Jag 
tänker mellan kassettvändningarna att de är att gratulera som fått höra det här ´på riktigt´, 
d.v.s. på en krog någonstans i Bergslagen. Den artist som bidrar med flest låtar är Cornelis 
Vreeswijk, av Tohre betraktad som ”Sveriges Bellman”, det senare sagt med en snudd på 
omärklig höjning av vänstra ögonbrynet, á la Jeeves. Vreeswijks Getinghonung Provencale, 
där författaren betraktar sceneriet från stranden i Saint Tropéz slutar så här. 

                                          För övrigt är det väl ungefär 
                                          samma turister här som där 
                                          samma discotek och samma dans. 
                                          och samma gamla längtan 
                                          nån annanstans. 

Medan slutackordet klingar ut säger Tohre så här: ”Så är det ju. Det är konstigt med mig. Det 
stämmer så bra in på mig att var fan jag än befinner mig så har jag en längtan att komma nån 
annanstans.”  Snacka om nyckelreplik!    

                                             Nymfer och rariteter 

Annars kunde man kanske tänka sig att Tohre skulle nöja sig med en relativt lugn tillvaro i 
Lövsjön/Västerfallet. Men tror ni det så tror ni fel, sa Tohre och smet. Både en och två gånger. 
En gång var Tohre - som just fyllt 50 - möjligtvis på spaning efter den tid som flytt, en spa-
ning som bl.a. bedrevs i Ställberg. Det här var en av Tohres mer ’surriga’ perioder, då han och 
Gun ett tag var separerade.  I motsats till Odysseus var han ju aldrig surrad till masten för xviii

att inte falla för farliga nymfers lockelser. Under en kort sejour i Stockholm tillsammans med 
Hans Mandfloen som där ägde ett företag i rörbranschen, blev han tillfångatagen av just en 
sådan varelse. I en öppen Cadillac skjutsade hon bytet till sin grotta, där enbart ett rådigt in-
gripande från två kvinnor som aldrig skulle drömma om att fimpa i hans pizza räddade honom 
från ett öde värre än döden. Efter den episoden sattes Tohre ’i karantän’ utanför Ransta innan 
han tilläts återvända till Dalarna.      
     Det hände sig vid den här tiden att Tohre begav sig per bil in till Sala för att köpa hundmat. 
Det var på midsommardagen, och Tohre hade spelat på kvällen och halva natten och därunder 
konsumerat ett antal öl. Det gick som det gick och han ställdes några månader efteråt inför 
Sala tingsrätt. I stället för det sedvanliga straffet på en månad eller så i finkan dömdes Tohre 
till villkorlig dom och dagsböter. Ur domen framgår nämligen ”att Eliasson tidigare har straf-
fats för brott men att dessa ligger så långt tillbaka i tiden att de inte längre tas upp i kriminal-
registret.” 

 Tack för lånet av ordet `surrig´ Gun Löfblad.xviii



M.a.o. - tjugofyra år efter det att Tohre påbörjat borttagandet av de tatueringar som `lyste kåk´ 
hade även tatueringarna i brottsregistret bleknat. Här finner vi den upprättelse som hör klas-
siska myter till, och därmed lämnar vi alla mer eller mindre långsökta kopplingar till Odys-
seus, hemlösa kaniner och utomjordingar i förskingringen.   
    Att Tohres förflutna inte längre betraktades som en belastning i samhällets ögon bekräfta-
des något år senare, då Gun och han av berörda myndigheter accepterades som familjehem för 
en ung kvinna som bodde i Gonäs 1992-1993. Det fungerade väl, men fick ett abrupt slut efter 
en bilolycka som kunde slutat mycket illa. Gun fick på hemväg från Lövsjön till Gonäs sladd 
på bilen p.g.a. svallis och körde in i ett träd. Hon satt fast i bilen men blev räddad av en bilist 
som turligt nog dök upp på den synnerligen glest trafikerade vägen. Guns skada gjorde att den 
unga kvinnan tillfälligt omplacerades. Tyvärr dog hon tragiskt i Stockholm under den perio-
den. Gun är övertygad om att hennes chanser hade varit oändligt mycket bättre i Gonäs.  
     Det var ungefär i den här vevan som Peter Carlsson och Jukebox medlemmen Bo Larsson 
sparkade igång vad som kom att bli en lokal tradition, nämligen Juljammet på Grycksbo kro-
gen. Varje annandag jul samlades en mängd musikanter och spelade i olika konstellationer, 
med Peter Carlsson som sammankallande och konferencier. Tohre framträdde där nio år på 
raken och det kom också att bli scenen för en tilldragelse som innebar en ny riktning för den 
här historiens vidkommande. Men inte än. 
     1994-1995 gjorde Tohre en serie inspelningar på Hasse Flugis Munk Studio i Sörvik, med 
avsevärt bättre ljudkvalitet än inspelningarna i Västerfallet och Smedstugan.Till Flugis över-
raskning inledde Tohre med Evert Taubes Sköna Helen; en låt som Hasse aldrig hört Tohre 
sjunga trots många år av musicerande tillsammans. Sedan följde Balladen om Fredrik Åkare 
och den söta fröken Cecilia Lind, varefter Flugis tar över med Fred Åkerströms Sannah och 
Alf Hambes Orgeln på vinden. Tohre återkommer med Det går en vind över vindens ängar av 
Mats Paulsson, Den skräpiga bakgården av Stefan Demert och Morbror Frans av Cornelis.  
Hasse sjunger därefter Svarta präster (med textraden ”du får kalvstek i himmelens höjd”) av 
Joe Hill. Sist ut är Tohre med Maj på Malö. Genomgående är Tohre mer än vanligt poetisk 
och lågmäld. Öckerö loge, d.v.s. Balladen om Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind 
och Sköna Helen gjordes till en ’single-CD’, med Tohre i elegant västernskjorta på omslags-
bilden, tagen av fotograf Trons, Falun. CD:n tillverkades enbart i ett litet antal att ge bort till 
vänner och bekanta. Beskåda en raritet.                                                                                                                                                               



                                               Konvaljen i Lövsjön 

1996 blev Rolf Alm städslad av Birgitta Svensson, Etnologiska institutionen, Lunds universi-
tet, att göra en intervju med Konvaljen. Konvaljen hade sedan vi sist träffade på honom suttit 
av sina fyra månader. Förutom mycket annat hade han också tillbringat ett år eller så i Afrika. 
Så här gick det till (på ett ungefär): Konvaljen med kumpaner hade sprängt en bankbox i  
Dalby, utanför Lund. Det slumpade sig så att det samtidigt pågick en poliskonferens på byns 
gästis och rånarna blev snart upphunna. Konvaljen undkom med sin del av bytet, varpå han 
lyckades ta sig till Arlanda där han tog första bästa flyg ut ur landet. Det råkade bli Israel, där 
han inte alls trivdes. Han flög därför raskt vidare till Beirut, där han inte ens fick lämna flyg-
platsen på grund av den israeliska stämpeln i passet.  
     Han tog återigen första plan ut, den här gången till Lagos, Nigeria. Nu var pengarna slut 
och Konvaljen ställde sig på gatan och lirade. Gitarren hade han ju alltid md sig. Det slutade 
med att han blev hembjuden till en vänlig person som visade sig bo i en by långt ute i bushen. 
Där hjälpte han till så gott han kunde med vardagliga göromål, innan han fann för gott att lifta 
tillbaka till Lagos. Där lyckades han snacka till sig en hyra med en kubansk båt till Kanarie-
öarna. Väl framme knatade han upp till svenska konsulatet och begåvades med en biljett hem. 
På Arlanda möttes han av rättsvårdande myndigheter och förpassades per omgående till ytter-
ligare en volta på kåken.  Sedermera synes han ha hankat sig fram på sitt alldeles egna sätt xix

fast inom lagens råmärken. 
     Nåväl, efter att ha accepterat uppdraget fann Rolf Alm långt om länge Konvaljen hos Län-
karna i Kristinehamn. De fortsatte hemma hos Konvaljen, i en miljö som kändes allt otrygga-
re, bland en hoper lokala missbrukare. Ivrig att komma iväg accepterade Rolf Konvaljens idé 
att dra till Dalarna och prata med Tohre i Lövsjön. Där tillbringade de sedan två dygn, varun-
der Rolf insåg att för hans del var det Tohre och Jailbird Singers som var det riktigt intressan-
ta. På avresedagens morgon såg han därför till att få en längre separat intervju med Tohre och 
fick sig då till livs storyn om Jailbird Singers. Den behöll han för sig själv då materialet om 
Konvaljen överlämnades till uppdragsgivaren på Etnologiska Institutionen.  
     Intervjuerna med Konvaljen ledde till en kort text som Birgitta Svensson presenterade på 
en konferens i Austin, Texas 1997. Den publicerades sedan i en etnologisk antologi år 2001.  
I artikeln presenteras Konvaljen kuriöst nog som  ’the jailbird Lily of the Valley’ utan vidare 
spisning. De kompletta intervjuerna donerades sedermera av Rolf Alm till Folklivsarkivet i 
Lund. Där finns åtskilligt av intresse att hämta för kriminologer och andra. Det är mycket 
snack om olika kåkar, om kändisar som suttit inne, om ´grispittar´, bankboxar och dynamit, 
om spektakulära rymningar och beryktade medfångar. Allt är mycket intressant, men faller 
utanför ramarna för den här texten. Men intervjuerna kom med tiden ändå att få avgörande 
betydelse inom just dessa ramar.   

   

 Den här storyn berättade Konvaljen omkring 1990 för Tom Olsen som kände honom sedan tiden i Malmö xix

under mitten av 1970-talet. Kombinationen av Konvaljens svada och tidens gång gör att någon exakthet i detal-
jerna inte går att garantera.



                                Mannen som kastade två skuggor 

Under det sena 1990-talet följde en rad händelser slag i slag och överlappande med varandra. 
Inte minst rör det sig om händelser på familje- och relationsnivå som vi utomstående inte har 
med att göra, annat än på ett ytligt plan. Dock kan sägas att Gun Löfblad sedan länge tänkt att 
det ’inte blir folk av Tohre´ innan han återförenas med sina barn. I det syftet ägnade hon sig åt 
vad som i känsliga internationella sammanhang brukar benämnas ’tyst diplomati.’    
     Utgångsläget var inte det lättaste. Tohre har själv sagt att det var oförlåtligt att bara sticka 
och sedan inte höra av sig, ”jag var en riktig skitstövel.” Sönerna förefaller ha varit överens 
med honom på den punkten. Svebikna måhända. Dottern Ylva hade emellertid uttryckt en 
önskan att få träffa sin pappa. Möjligtvis som ett resultat av Guns tysta diplomati begav sig 
Berit och Ylva två år i rad till Grycksbo och juljammet, där Tohre var ett självklart inslag. Vid 
det första tillfället vågade de inte gå in, vilket de dock gjorde året efter. Mötet var känslosamt 
och laddat. Kontakt var etablerad och finns hela tiden i fonden till det övriga som nu sker. 
     Efter resan till Lövsjön med Konvaljen och det separata samtalet med Tohre hade Rolf 
Alm kontaktat sin gamle vän Adel Kjellström och berättat att ”här finns världens story, måste 
bli en film.” Adel var mångårig inom filmbranschen och hade bl.a. lagt ljud till Bo Wider-
bergs Lust och fägring stor. Nyligen hade han tillsammans med Thomas Allercrantz startat 
Röde Orm Filmproduktion AB. Adel tände på idén och han och Rolf tog sig till Lövsjön för 
att diskutera det hela med Tohre och besökte sedan Anders Burman, Metronome Records, som 
spelat in Jailbird Singers, på vägen tillbaka. Rolf och Adel besökte sedan Tohre ett antal gång-
er. De intervjuade och filmade, bl.a. en spelning med Tohre och Peter Carlsson på Grycksbo 
krogen. 

                               Rolf Alm, Tohre och okänd förbipasserande. Lövsjön 1998.  
                                                   Foto: Adel Kjellström 

I april 1998 dog Carl-Åke Johnsson, Korpen, under en permission från anstalten i Vänersborg. 
Korpen hade aldrig lämnat den kriminella banan, eller släppt visionen om Lyftet, den perfekt 
genomförda, rikt givande och aldrig uppklarade kuppen.  



Två gånger efter tiden med Jailbird Singers hade Tohre träffat Korpen. Den första gången var 
vårvintern 1965 då en efterlyst Korpen kom till Falun i en stulen Porsche; den andra gången 
var omkring 1980 då han hälsade på någon vecka i Gonäs. Färdmedlet den gången var motor-
cykel. Huruvida Korpen då var lyst förtäljer inte historien. Tohre var på begravningen i Nac-
ka, tillsammans med Adel Kjellström och iförd kostym som Adel införskaffat enkom för till-
fället. Är det annars något som Tohre inte gillar så är det ’slipsnissar.’ Anders Burman var där, 
precis som han varit på Tony Granqvists begravning.   

                             !  
                                                      Foto: Adel Kjellström                             

I maj 1998 fick Tohre ett anbud att skriva under från Thomas Allercrantz, producent  på Röde 
Orm Filmproduktion AB, refererande till projektet som Adel Kjellström och Rolf Alm startat. 
Sedan rullade det på. Om detta blev Tohre och Adel intervjuade av Radio Örebro den 23 sep-
tember 1998. Adel berättade där att det gjorts en hel del intervjuer och grävts i gamla brotts-
register m. m. En synopsis har skickats in till Svenska Filminstitutet och pengar har tilldelats 
för ett första manusstöd. Det omfattande och spännande materialet har lett till att man nu pla-
nerar inte bara en dokumentär utan även en spelfilm. På reporterns fråga om när man får se 
resultatet svarar Adel att finansieringen fortfarande hänger i luften, och på frågan om Tohre 
fortfarande är aktiv musikant blir svaret att han har en spelning i Grycksbo om en vecka.  
     Därmed är vi inne i ytterligare en ny och viktig aspekt i handlingen, för ungefär i samma 
veva dyker bandet Jukebox upp i storyn. Jukebox bildades i Falun 1991, och bestod av Bosse 
Larsson (bas), Tomas Jansson (trummor), Leif Larsson (gitarr) och Kenny Mårtensson (sång 
och gitarr). De spelade rock och country, men även låtar av Jailbird Singers. Kenny Mårtens-
son hade en gång sett Tohre uppträda som trubadur på ungdomsgården Malmgården och blivit 
vederbörligen imponerad. Sedermera upptäckte han Jailbird Singers skivor och såväl bandet 
som Tohre själv blev idoler för honom. Då Kenny och de andra fick höra att Tohre var aktiv 
erbjöd de honom att spela med Jukebox. Bosse Larsson dristade sig att från Tohre kräva nyk-
terhet och skötsamhet på det stora hela. För övrigt fick han deltaga på det sätt han fann bäst. 



Det hela fungerade hur bra som helst. Deras första spelning tillsammans var den som Tohre 
refererade till i intervjun med Radio Örebro. Det skedde på Grycksbo krogen, i samband med 
att Jukebox gav ut en skiva. En inledningsvis ringrostig Tohre vände tillsammans med bandet 
det hela till en stor succé, ”allt föll på plats.” På det minimala utrymmet framför scenen tog 
han t.o.m. en svängom med dottern Ylva.   
  

        !  
                                                    Foto: Hans Karlsson     

                        Grycksbo, september 1998. Foto: Esbjörn Johansson            
                                                    
                



         Tohre med Kenny Mårtensson i bakgrunden. Foto: Esbjörn Johansson 
                                                                           
Bandet och Tohre hade ett par spelningar per månad, vilket passade Tohre perfekt. Kenny 
Mårtensson konstaterar att publiken älskade Tohre, vars unika röst lyfte bandet. De spelade 
flera gånger på vad som nu var Slusskaféet i Falun, där Tohre bott många år tidigare. Vid ett 
tillfälle ramlade en person in på scenen och demolerade Tohres gitarr. En i publiken erbjöd sig 
att överta det skadade instrumentet och ersätta det med ett likadant, vilket Tohre accepterade. 
Den historien säger en del om Tohres status i den här delen av världen. Den säger också något 
om fenomenet ´diddlare´, så benämnda av Peter Carlsson. Det rör sig om berusade herrar som 
står framför scenen och gormar om ´Masen, Legenden, Jailbird Singers.´ Det var något som 
Tohre inte alls uppskattade. Vid ett tillfälle blev han så irriterad att han sade till gitarristen 
Leif Larsson att ”jag slår ihjäl honom.” Leif lyckades dock lugna ner Tohre genom att diplo-
matiskt säga ”vi gör det efteråt.”       

            Tohre med Jukebox: Fr.v. Kenny Mårtensson, Leif Larsson, Tohre,  
            Bosse Larsson. Tomas Jansson är inte med på bilden. Foto: Tohre Eliassons arkiv. 



I december 1998 år skrev Röde Orm till Tohre att arbetet med manus pågår för fulla muggar, 
och att ”vi åker runt som skållade råttor för att intervjua personer som kan bidra med informa-
tion. I dagsläget vet vi inget om filmen verkligen blir finansierad och därmed inspelad, men vi 
utgår från det. Om projektet går i hamn så måste vi ha godkännande från alla inblandade.” 
Bilagt var ett avtal som undertecknades av Thomas Allercrantz för Röde Orm Filmproduktion 
AB och Tohre Eliasson, Sunnansjö.  Tohre åkte också till Stockholm tillsammans med Kenny 
Mårtensson från Jukebox och Jan Broman, journalist på Falu Kuriren, för att godkänna mate-
rial som skulle användas i dokumentären. Den uppmärksamme läsaren kanske hajade till då 
jag skrev att kontraktet med Röde Orm skrevs under av Tohre Eliasson, Sunnansjö. Det ske-
ende som inleddes då Berit och Ylva dristade sig att gå in på Juljammet i Grycksbo ledde med 
tiden till att Berit fick hyra den ena lägenheten i Lövsjön då Gun insåg vart det hela barkade. 
Det var då hon för en kort period hyrde en stuga i Sunnansjö. Det slutade med att Tohre och 
Berit flyttade till Linghed, norr om Falun, men innan dess befann sig alltså Tohre högst tillfäl-
ligt i Sunnansjö. Efter ett halvår eller så tillsammans med Berit i Linghed flyttade så Tohre 
ensam till Risholn, nära Rättvik. Intervjuad i Risholn för tidningen Land i april 2002 säger 
Tohre att arbetet med filmen befinner sig i ett slutskede. Det gjorde det också, men inte på det 
sätt som Tohre hade tänkt sig. P.g.a. utebliven finansiering lades projektet ned. Men då fanns 
en mängd material liggande. Fortsättning följer. Bilden nedan är från den här perioden, då så 
mycket var på gång, men långtifrån allt blev färdigt. Platsen är Bergsgårdens bystuga, där  
Tohre och Peter Carlsson hade en spelning, och tiden är oktober 2000. 

                         !  
                                                    Foto: Peter Carlssons arkiv. 



Mellan 2002 - 2004 bodde Tohre i Enviken, en ort som formligen osar 50-tal och rockabilly. 
Patrik Staffansson startade Enviken Records 1997, med enbart analoga grejor. Artister från 
när och fjärran sökte sig dit för att få det rätta soundet.  På Enviken Records spelade Tohre in xx

sju låtar. Förutom Tohre på sång och gitarr medverkade Patrik Staffansson och Ulf Torstens-
son från Enviken Records på bas respektive trummor och de två Jukebox medlemmarna Leif 
Larsson och Kenny Mårtensson på gitarr och stämsång. Peter Carlsson var egentligen med 
som gitarrist, men eftersom det redan fanns tre gitarrer i sättningen valde han att i stället dra 
några skrönor mellan låtarna. De här låtarna spelades in: 

Snaran (av Konvaljen) 
Den skräpiga bakgården (Stefan Demert)  
Hopplös blues (Cornelis Vreeswijk) 
Brooklandsvägen (Musik Dan Andersson, text Rudyard Kipling, svensk text av Olavus Wold) 
Min polare Per (Vreeswijk) 
Blues för Fatumeh Vreeswijk)  
Lasse liten blues (Vreeswijk) 

Planen var att det skulle göras några pålägg och en slutlig mixning, men av för mig okänd an-
ledning skedde inte detta och skivan blev aldrig utgiven. Tohre flyttade sedan till Norhyttan, 
där han erbjudits en bostad som ägdes av en man som kallades Greven. I och med det är vi 
tillbaka i Ludvika kommun igen, och då återupptogs det musikaliska samarbetet med Hasse 
Flugis, vilket legat i träda sedan Tohre lämnade Lövsjön fem år tidigare.  

                     
                         Hasse Flugis och Tohre, Grängesbergs järnvägsmuseum 2004 

 Om detta och mycket annat står att läsa i Josefin Ekmans Rockabilly. En bok om de sista romantikerna, med xx

förord av ingen mindre än Wanda Jackson, `the Queen of Rockabilly.´.



Då bostaden i Norhyttan befanns vara mögelskadad erbjöds Tohre ett ståndsmässigt boende i 
Blötberget, där Greven ägde den gamla disponentbostaden. Snart nog flyttade han dock till en 
lägenhet i ortens nedlagda konsumbutik. Hans Mandfloen bodde även han i Blötberget. Hans 
företag hade kapsejsat och det kan man nog säga att även han själv gjorde. Mandfloen lämna-
de jordelivet inte ens 60 år gammal. Tohre vinkade av honom då han efter en stroke hämtades 
av ambulans för att aldrig återkomma. Det som slutligen knäckte honom synes ha varit att han 
nattetid ramlade i trappan till sitt boende då han skulle släppa ut katten. I beaktande av Hans 
Mandfloens allmänna tillstånd betraktade Tohre detta som ’en naturlig död.’ Detta var i alla 
fall vad han meddelade Peter Carlsson då denne dök upp för att fira Tohres 70-års dag i Blöt-
bergets Folkets hus och frågade vem som fixat till det med girlander, ballonger. ”Det har 
Mandfloen gjort” svarade Tohre. ”Men var är han då?”. ”Han dog i onsdags.” Födelsedagsfi-
randet blev hur som helst en rejäl baluns. Det var fullproppat med folk och mängder av musi-
kanter spelade. Tohre själv tog det tämligen lugnt och framträdde tillsammans med Hasse 
Flugis (bilden nedan) och med Leif Larsson från Jukebox.   

                               
                                                                                    .                                                                                                                                 
Blötberget ligger på gångavstånd från Gonäs där Tohre dök upp med sitt kromatiska munspel 
många år tidigare och spelade på Gun Löfblads 40-års kalas. Flykting korsar sitt spår, skulle 
man kunna säga. Men nu fanns ingen Gun i Gonäs. Hon flyttade 1998 till ett hus i Nyhammar 
där det i stället för en hyresbetalande sambo fanns en hyresbetalande affärsverksamhet i bot-
tenplanet. Med tiden övertog hon lokalen och bedrev där en loppis. Sedan Tohre försvunnit ur 
bilden hyrde hon ut Lövsjön, men hyresgästerna stal och förstörde så hon fann för gott att av-
veckla stället. Så var det med den gläntan i skogen. 
    Att försöka lokalisera Tohre i varje givet ögonblick sedan han lämnat Falun 1971 är att 
närma sig kvantfysikens domäner, där det förefaller som att erbarmligt små partiklar kan be-
finna sig på två ställen samtidigt. Utan jämförelser i övrigt, alltså. 



I en av dikterna i Sagan om Fatumeh skriver Gunnar Ekelöf om ”vandraren som kastar två 
skuggor, en ifrån lyktan han just lämnat bakom sig och en från lyktan han närmar sig, ständigt 
byter de plats.” Raderna skulle ha kunnat vara specialskrivna för Tohre. Att flytta innebar för 
Tohre att bära med sig så mycket det gick och sedan starta på nytt, om och om igen. Men, 
undrar kanske vän av ordning, hur kan man hitta alla dessa boenden? Svaret är att musikanten 
Tohre ’känner alla,’ och hans status som lokal legend gjorde att det fanns folk som gärna in-
hyste honom för en tid; en tid som tickade mot den utmätta redan vid tillträdet.  
     År 2008 flyttade Tohre till Nyhammar och har sedan dess enbart kastat en skugga. Tillva-
ron är både påver och knaper, sedan kronofogden sällat sig till övriga vidunder som nafsar 
honom i hasorna. Han är numera en nykter alkoholist. Gun, den lykta som alltid lyst klarast, 
bor 500 meter därifrån. Utan henne vore jag en nolla, säger Tohre. Trots våra olikheter är vi 
bra för varandra, säger Gun. Må aldrig någon skugga falla över Gun Löfblad, säger jag. 

Peter Carlsson och Tohre i Gubbo Folkets Park, mars 2009. Peter uppträdde, Tohre ’var där’.    
                                             Foto: Hans Karlsson 
                                                                    
                                    Elefanterna dansar i rabatten 

Blues för Fatumeh, som Tohre spelade in i Enviken, förtjänar ett eget omnämnande. Gestalten 
Fatemeh hade Vreeswijk lånat från Gunnar Ekelöfs lyrikbok Sagan om Fatumeh. Hos Ekelöf 
är Fatumeh en kvinna i ett odefinierat Österland. Som ung säljs hon av sin moder ”dotter av 
en kopplerska, själv dotterdotter av kopplerskor, och din man en kopplare.” Efter ett liv som 
prostituerad slutar Fatumeh sina dagar liggande på gatan i blod och smuts. Ruskigt värre. Men 
det är det också hos Vreeswijk, där Fatemeh är en ung narkoman i 80-talets Sverige.  

               När elefanter dansar över rosornas bädd - och dansen varit vild och exalterad,  
               då får man säga med fog är jag rädd att den rabatten var nog felplacerad  
               som en ros i barmen Fatumeh, Som en nål i armen, Fatumeh 



I boken Cornelis Vreeswijk, artist - vispoet - lyriker, ser Ulf Carlsson Fatumeh som ”ett em-
blem för Cornelis Vreeswijks 80-tals diktning, en svärta som förebådar den samhällsutveck-
ling som var under uppsegling.” Om mitten av 1970-talet innebar en vändpunkt nedåt för 
bokstavsvänstern, så var det samtidigt en startpunkt för ett väsensskilt ekonomiskt, politiskt 
och socialt fenomen. Det vore frestande att säga att ett genuint fånigt haft sina femton minuter 
i rampljuset och att ett genuint farligt nu intog scenen - och det med pompa och ståt och utan 
bortre tidsgräns. 
     1974 tilldelades Friedrich Hayek ekonomipriset till Alfred Nobels minne och två år senare 
belönades Milton Friedman på samma sätt. Denna upphöjning av vad som kom att benämnas 
nyliberalism innebar enligt mitt förmenande en draksådd. Hayeks bok Vägen till träldom går 
ut på att tyranni är den oundvikliga konsekvensen av statlig planering, men det var Friedman 
som formulerade tankarna till en politisk plattform. Det hela går i korthet ut på att om enskil-
da individer handlar egennyttigt så gagnar det i förlängningen hela samhället. Egoism blir 
själva grundbulten i samhällsbygget, för att låna Lasse Strömstedts begrepp. Att några ound-
vikligen hamnar utanför då kollektiva förpliktelser ersätts av marknadens individualiserade 
kontrakt ses inte som något moraliskt problem. Alibit för det synsättet tillhandahöll filosofen 
Robert Nozick i boken Anarki, stat och utopi, där han definierar sin syn på människans natur-
liga rättigheter - liv, frihet och egendom. Staten har inga andra skyldigheter än att skydda sina 
medborgare från dem som kränker dessa rättigheter. Omfördelning av välfärd innebär ett så-
dant kränkande och är således moraliskt förkastligt.  
     De nyliberala idéerna kom först att omvandlas till praktisk politik i militärdiktaturens  
Chile under 1970-talet, därefter i Storbritannien under Margaret Thatcher och i USA under 
Ronald Reagan. Resultatet? Ett ekonomiskt uppsving för de som redan hade, medan de redan 
fattiga blev än fattigare. Tanken var att överflödet skulle sippra nedåt, men pilutta dom där 
nere; därav blev intet. I Sverige tog det några år innan de nyliberala idéerna slog igenom i po-
litiken, men manegen krattades av tankesmedjan och förlaget Timbro, grundat 1978 av 
Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. Året efter sparkade SAF igång den massiva kampan-
jen Satsa på dig själv, som angav tonen för den nya politiken. Inledningsvis var det mest 
ungmoderater som dårades av budskapet, medan traditionellt konservativa förhöll sig avvak-
tande. Men traditionellt konservativa går med tiden till de sälla aktiemarknaderna, och ung-
moderater växer upp och blir ibland riktigt stora. Under Carl Bildts regering 1991-1994 ge-
nomfördes en rad reformer av den offentliga sektorn med det uttalade syftet att effektivisera 
den genom konkurrensutsättning. Verksamheter inom kommuner och statliga förvaltningar 
skulle framgent drivas i enlighet med den privata marknadens premisser. NPM, New Public  
Management kallas detta.  
     Då det hela väl rullat igång har det fortsatt, oavsett politisk färg på regeringen. Områden 
som privatiserats eller lagts ut på entreprenad är skola, sjukvård, el- och telemarknaderna, tåg-
trafiken, posten, äldrevården och pensionssystemet. I slagskuggan av den här utvecklingen 
växte det fram en högerradikalism som i handling omsatte vad den radikala vänstern enbart 
orerat om; ´den skoningslösa kampen.´ Att de vänt fraseologin ryggen framstod med förfäran-
de tydlighet då två polismän avrättades med sina egna tjänstevapen utanför den lilla orten 
Malexander i maj 1999.  xxi

 Det finns all anledning att begrunda den himmelsskriande skillnad i samhällsklimat och människosyn som xxi

växt fram under mellantiden och som avspeglas i Tage Danielssons Släpp fångarne loss det är vår (1975) re-
spektive Lars Noréns pjäs 7:3. Den senare var under vintern/våren 1999 en del av det skeende som ledde fram 
till morden i Malexander. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anarki,_stat_och_utopi


En helt annan historia var då punken på slutet av 1970-talet bryskt ryckte till sig den sam-
hällskritiska stafettpinnen från proggarna. Att staten och kapitalet sitter i samma båt konstate-
rade såväl proggare som punkare.  Det är dock en jävla skillnad mellan en av pragmatism xxii

knirrande och knarrande Harpsundseka och en av kortsiktig vinsthunger dirrande och darran-
de plastracer. Under ett par hundra år - låt säga från 1776 års tryckfrihetsförordning till statar-
systemets avskaffande år 1945 -  hade undersåtar kämpat för att ernå ett fullt och värdigt 
medborgarskap. Nu omdefinierades och reducerades de på ett par tiotal år till konsumenter, 
kunder och brukare. För många har detta förvandlingsnummer inneburit att samhället upplevs 
såsom varande i ett upplösningstillstånd. Det finns inget djup, inga fasta punkter, allt flyter 
fritt. Så här skriver Bodil Jönsson:       
               
        Vi har brutit ut GENAST, ur tidens gång så att man nästan utplånat både framtiden  
         och det longitudinella bakåt. Här upplöses alla sammanhang, i ett ständigt NU.  

Ett flagrant exempel på NU-tänkande var då Brunnsviks folkhögskola lades ned år 2013. Det 
synes mig att någon i den kaloa natt lömskeligen hällt några droppar nyliberalt etter i örat på 
ledande personer inom ABF Nordöstra Storstockholm, skolans dåvarande och frånvarande 
huvudman. Det hela var en sorglig och solkig historia där nyckelordet skrevs ’flexibilitet’ och 
de protesterande benämndes nostalgiker. Verksamheten flyttades i ny skepnad till Borlänge, 
men logotypen, d.v.s. det ärevördiga namnet Brunnsvik följde med. ”Det är för jävligt”, säger 
den forne eleven Tohre. Logotypers grundläggande funktion är att ge associationer till kärn-
värden som verksamheten vill förknippas med. Historielös flexibilitet hörde tidigare inte till 
dessa, för att uttrycka det milt. All inredning slängdes ut och Sveriges största folkhögskole-
bibliotek dumpades i en container för senare destruering, men räddades i sista stund av en i 
bokstavlig mening grävande reporter.  xxiii

     I Bergslagen hade det hela börjat årtionden tidigare. Under den strukturomvandling som 
följde i Sverige efter 1970-talets oljekriser drabbades regionen extra hårt. Bergslagen bestod 
till stor del av bruksorter med en enda stor arbetsgivare, och en hög arbetslöshet och ett stort 
antal förtidspensioneringar ledde till utanförskap och sociala problem. Lägg därtill en svik-
tande offentlig service, ett vikande befolkningsunderlag och en utbredd känsla av uppgiven-
het. Bergslagen blev en region ’som det var lätt att besöka, men svårt att leva i’ som en FoU 
rapport med det talande namnet Bergslagen – en industriregion i upplösning? konstaterade.  
     Det är i ljuset av detta som kultursatsningen Dan Andersson-veckan får ses; åtminstone 
delvis som en respons på en utveckling som syntes barka åt helvete.  Det rör sig om ett antal 
arrangemang ’i Dan Anderssons anda och fotspår’ i Ludvikabygden, i byar som poeten hade 
en relation till.  Det hela inleddes 1988, hundra år sedan visdiktaren Dan Andersson från 
Grangärde finnmark föddes. Kommunen har huvudansvaret, men det hela har kunnat fortleva 
tack vare ett brett engagemang i civilsamhället - inte minst av folket i Finnmarken. Att hävda 
att Tohres ande svävar över det drygt veckolånga arrangemanget vore lögn och förbannad 
dikt. Att påstå detta om fenomenet Knallis mila vore nog å andra sidan en underdrift.  

 Det egensinniga bandet Blå tåget skrev och spelade in Den ena handen vet vad den andra gör 1972, Ebba xxii

Grön gjorde 1980 en rasande punkversion av låten, då omdöpt till Staten och kapitalet.

 LO sålde sedermera det fysiska Brunnsvik till Ludvika kommun för det facila priset av 1 krona och de 70 xxiii

hyllmetrarna böcker återbördades till det ursprungliga biblioteket år 2020. Då hade Brunnsvik Borlänge öppnat 
en filial med namnet Brunnsvik i Gävle 2016 och en i Brunnsvik (!) 2018. Tanken går osökt till Ruben Nilsons 
visa Laban och hans döttrar som slutar med att den kärlekskranke men tålmodige Jakob blir svåger till sig själv.



Knallis (Lars Johansson) och hans medarbetare anlade under tio års tid i en glänta i Gruvsko-
gen, mellan Saxdalen och Abborrberg, en traditionsenligt byggd mila; ett nio dagars dygnet 
runt arbete för fyra män. De som lyckades hitta dit fick se det hela skötas medan det pågick. 
Jag hade nöjet och äran att få eskortera två damer - Gun Löfblad och Eivor Lindström - den 
steniga och slingriga stigen upp till milan. Guns ankomst ledde till många bekymrade frågor 
om den frånvarande Tohre. Aftonens clou var då Byns Mats Larsson och gruppen Mylla fram-
förde stadspoeten och modernisten Cornelis Vreeswijks Grimasch om morgonen, nu en själv-
klar del av den lokala traditionen. Här sammanbindes en tradition från förgångna sekler med 
nuet och därmed också med framtiden. Här skapas ett sammanhang och här dansar inga ele-
fanter bland de högresta tallarna.  

            Knallis (t.h.) och Leif Bergstrand. Foto: Boo Ericsson, Dalademokraten     
                            
                                                 
                       TV-dokumentär och bok om Jailbird Singers 

Ungefär då nedläggningen av Brunnsvik planerades, igångsattes på skilda håll två arbeten 
som år 2015 kom att resultera i en TV-dokumentär Där björkarna susa. Jailbird Singers och 
en bok Jailbird Singers och det andra 60-talet. Boken, skriven av undertecknad, orsakade ett 
diskret plums, medan TV-dokumentären orsakade ett rejält plask och en hel del ringar på vatt-
net. Filmandet för dokumentären inleddes då Tohre gjorde sitt sista större framträdande för 
publik på Teddy Hill’s Nostalgiparty i Vara 6 februari 2010,  där också den engelske f.d. pop-
idolen John Leyton, Spotnicks och den med Tohre jämnårige Rayburn Anthony, som spelat in 
på Sun Records i Memphis, framträdde.  



Hasse Flugis och Tohre plockade upp filmaren Börge Jansson i Hallsberg på vägen till Vara. 
Kompad av ’Jerry Presley’s kompband Papa O’, förstärkta med tre medlemmar från Spot-
nicks, gjorde Tohre en blek version av Där björkarna susa, men växte in i sammanhanget och 
avslutade med en icke inrepad men överjävligt bra Ångbåtsblues, där det proffsiga bandet 
hängde med trots överraskningsmomentet.  
     

                                                     Foto: Hans Karlsson          

Som så många andra hade Börge Jansson i sin ungdom hört Där björkarna susa och fascine-
rats av den tillhörande historien om kriminalitet och tragedi. Många år senare, närmare be-
stämt 1993, såg han Peter Carlssons första show med Blå Grodorna på Dalateatern i Falun, 
när han själv arbetade där som skådespelare. I vanlig ordning drog Peter en skröna eller två 
om Jailbird Singers och Börge hajade till. Där föddes idén om en dokumentär om bandet, en 
idé som växte sig allt starkare genom åren. År 2009 tog han kontakt med Tohre, och undrade 
om han ville bli ciceron för en dokumentär om Jailbird Singers. Det var sedan Tohre svarat 
jakande som Börge anslöt i Hallsberg och filmade i Vara med en lånad kamera.  
      



Börge ringde därefter dokumentärfilmaren Tom Alandh på Sveriges Television. Alandh nap-
pade på idén, men gjorde också klart att om någon skulle göra det här så var det Tom Alandh 
själv. Ovillig att låta någon annan ta över stod Börge Jansson inför att dilemma. Han hade 
sysslat med teater sedan 20-års åldern och var sedan år 2000 rektor vid Teaterhögskolan i Lu-
leå, men någon erfarenhet av filmande hade han inte. Det hade emellertid Peter Schildt, och i 
rikt mått dessutom. Vid sju års ålder hade han börjat som barnskådespelare och sedan i hela 
sitt yrkesliv sysslat med radio, TV, film och teater. Han hade bl.a. verkat som regiassistent till 
Bo Widerberg och Ingmar Bergman. Börge hade känt Peter Schildt i många år, och då han 
hörde av sig till Peter om Jailbird Singers-projektet tände denne på idén och lovade att produ-
cera. Med en sådan i sammanhanget tung person som partner öppnades dörrarna i TV-huset. 
Finansiering fixades och en researcher knöts till projektet.  
     I slutändan fanns en fyra timmar lång film, som kortades ned till de 53 minuter som är 
formatet för en K-Special dokumentär. Där björkarna susa. Jailbird Singers visades på TV 
den 13 mars 2015. Enligt SVT:s statistik tittade 300000, och 60000 såg reprisen dagen efter.  
Dokumentären lades ut på SVT Play i 30 dagar och hamnade trea på listan över sedda pro-
gram, efter Melodifestivalen och Skavlan. På allmän begäran visades dokumentären åter någ-
ra veckor i slutet av 2018/början av 2019. Många ville ha en DVD, men SVT avstod från att 
framställa en sådan, främst med tanke på kostnaderna för rättigheter till musikinslagen. Det 
hela var otvivelaktigt en succé, men en succé med sur eftersmak för några. Rolf Alm och Adel 
Kjellström som gjort research och skrivit manus för den icke färdigställda dokumentären/spel-
filmen anser sig ha gjort betydligt mer av icke krediterat grundjobb än den två minuter långa 
intervju som TV-teamet köpte från Röde Orm Filmproduktion AB. 
                                            
                                                      Och sedan? 

Under senare år har Tohre enbart framträtt på lokala spelningar och för övrigt fortsatt spela 
privat, med Benno Löfgren, en excellent gitarrist vars liv blev alltför kort, och Hans Rapp, 
”Rappen” kallad, som inte heller dog av ålderskrämpor. Efter visandet av TV-dokumentären 
fick Tohre motta en mängd telefonsamtal och besök från när och fjärran. Bl.a. dök det upp en 
man som på motorcykel begivit sig från Oslo till Nyhammar för att på ryggen av sin skinn- 
jacka få Tohres autograf bredvid B.B. Kings. Fyra fullvärdiga fans från Östhammartrakten 
skapade i maj 2015 en Jailbird Singers Akademi och genomförde något av en vallfärd till Ny-
hammar där de träffade Tohre och Gun. Resan förevigades i en sju minuter lång road movie. 
Ni finner den i källförteckningen. Den 10 februari 2015, gästade Tohre och Hasse Flugis med 
Peter Carlsson som side-kick Radio Dalarna i Falun för ett entimmes program om Jailbird 
Singers med prat och musik. Anledningen var de ständigt återkommande önskemålen från 
lyssnarna på låtar med Jailbird Singers. Nota bene, detta inträffade innan dokumentären hade 
visats på TV. Den skymde mannen bakom mikrofonen är Radio Dalarnas Alf Jan Hansson. 



            

!  
                           
                                       
                                  Kuriosa, skvaller och efterslängar 

* Det var ett tag tal om att sjunga in Där björkarna susa på finska, men det sket sig då Tony 
Granqvist blev alltför sjuk. 

* Av samma anledning avslutades aldrig påbörjade inspelningar för en ny LP med Jailbird 
Singers.  

* Där björkarna susa såldes på sin tid i 400 ex i Hongkong (!)  
* Viktor Sund var enbart 17 år då han år 1909 skrev dikten Folkvisa som den klassiskt skolade 

Oskar Merikanto tonsatte 1916.Vi känner resultatet som Där björkarna susa. Då den egen-
sinnige diktaren en gång fyllde i sin självdeklaration skrev han angående innehav av djur: 
”Ingen katt, ingen hund. Ingen skatt, Viktor Sund.” 

* I en ’till salu’-annons i Dagens Nyheter 1998 utbjöds rätten till namnet Jailbird Singers. Hur 
det hela slutade vet ingen (?), i vart fall inte Tohre. 

* Andreas Nilsson spelar gitarr och sjunger ’country, visor och vildmarkssånger.´ Vad är det 
med det då, undrar du kanske? Jo, dels gör han det bra, dels är han systerson till Carl-åke 
Johnsson, mera känd som Korpen. 

* En fågel viskade i mitt öra att Hans Mandfloen en gång för länge sedan hade ett kuttrasju 
ihop med Anni-Frid Lyngstad, sedermera medlem i ett nästan lika berömt band som Jailbird 
Singers. Fan tro’t; fåglar snackar så mycket.  

* Lennart Konvaljen Johansson dog i mars 2021. Han blev 86 år gammal. 
* Tohre håller på Leksands IF. Vad annars? 



                              !                                                        
                      Tohre 2016. Hunden heter Bamse. Foto: Eivor Lindström 

* Trodde ni att Tohre bara gillar visor? Fel. En av hans största musikaliska upplevelser var en 
konsert med jazzorganisten Brother Jack McDuff på Gyllene Cirkeln i Stockholm 1964.  

* Men då är han kanske också en jävel på korsord? Javisst är han det. 
* Spelfilmen om Jailbird Singers är ännu inte gjord. Rulla på, rulla på! Där har ni förresten en 

bra titel. Den bjuder jag på. 
* Roffe Pihl är en av de bästa gitarrister Tohre någonsin hört. Detta var på kåken i Härnösand 

och Tohre trodde att musiken kom från en radio, inte från en snubbe i cellen bredvid. Var du 
än befinner dig Roffe Pihl, så sträck på dig! 

* Bert Carlsson (!) ringde till Tohre från Gran Canaria på nyårsafton 2019 för att diskutera 
TV-dokumentären.  

* Från tiden innan Jailbird Singers fanns - och finns - ytterligare två söner, okända för de fles-
ta. Den ene var t.o.m. okänd för sig själv. 

* Tohre gjorde som tonåring en vända som sjöman på en skuta till Murmansk. ”Det värsta jag 
varit med om, sjöarna slog in över däck. Jag trodde ibland att jag var på en ubåt.”  

* Eivor Lindström är en vidunderlig naturfotograf! En bok med hennes bilder från Dalarna 
vore en nåd att stilla bedja om. 

* Gun & Knallis är kusiner. 
* Tohre var aldrig någon gangster, hur man än definierar ordet. Den enda perioden han var 

kriminell ´på riktigt´ var under den turné där det blåstes kassaskåp och som föranledde vis-
telsen på Långholmen där Jailbird Singers bildades. För övrigt rörde det sig uteslutande om 
`skitsaker´, som på den tiden ledde till en lång följd av påbackningar.  

* Tohre, din tok, det var ju Lövsjön som var ditt Samarkand!                                                     
                                                 



                                                  Epilog  

Tohre Georg ”Masen” Eliasson dog på Falu lasarett, den 31/7 2021, blott en vecka innan han 
skulle ha fyllt 84. Björkarna stod tysta och stilla den dagen. Själv beslöt jag att inte ändra nå-
got av det redan skrivna, vare sig i skönmålande eller annat syfte. Några meningar är direkt 
riktade till Tohre, även dom får stå kvar. Tohre må ha lämnat jordelivet, men här står han i 
presens och för mig kommer han att så förbli; en grånad gentleman med dyrköpta hågkomster 
i ett kök i södra Dalarna.  
     Det samma gäller den värld som Jailbird Singers skapade på skivan Tjyvballader och  
Barnatro. I den världen kommer björkarna alltid att susa och huvuden alltid att rulla; gamla 
bilskrällen likaså. Och där finns alltid en öl till, ända fram till pärleporten.  
 

                                                            Usel fotograf: GJ 

Den 16/9 2021 anlände Tohres aska till Grangärde kapell i en Buick 53:a, i knät på brors- 
dottern Jeanette. Ni ser honom inte, men han är där. Ankomsten följdes av en begravningsakt 
där inspelningar med Jailbird Singers och Tohre själv varvades med akustiska framträdanden 
av Jukebox och Peter Carlsson. 

                                              Ett värdigt och stilfullt farväl, 
                                                   
                                                         Tammefan!                                                                                  
                                          

                                          



                                             När Gasken dog 
                         Text: Dan Andersson   Musik: Tony Granqvist 

Bland inspelningarna från Västerfallet och Smedstugan finns två versioner av När Gasken 
dog, bevarade av Gun Löfblad som vore de kronjuvelerna. Dan Lundberg tillsåg år 2015 att 
inspelningarna bevarades på Svenska Visarkivet och har nu även nedtecknat visan på noter.  

Och Banga, predikanten, botade och bad: "Fräls spelman, som brutit dina bud!" 
Men Gaskens gamla mor mente: "Han har varit glad, Gasken spelman har spelat som en gud. 
Det är ej Herrens vilja att han osalig går att brinna utan ände i ondfolkets stad; 
Ska inte han, som över duvolek och fåglalåt rår, kunna tåla att man dansar och är glad?" 

Och Banga, predikanten, som bad i hans hus, han darrade och kinden var blek, 
han hörde tydligt svartänglavingarnas sus, när den lede kom att hämta sin stek. 
Men Gasken bara svor och förbannade sin nöd, och ropade och tiggde om tid 
att sona sina felsteg, att få vin och bröd till syndernas förlåtelse och frid. 

Så reste han sig stirrande, vildögd och blek och såg Gammel-kar'n med bockfot och svans, 
som vinkade välkommen till svartingarnas lek och till svavelgula smådjävlars dans. 
Sen såg han på sitt folk och mumlade godnatt, och blev glad och förbannade ej mer, 
sen dog han med ett skallande, vansinnigt skratt och sjönk stillsamt på sänghalmen ner. 

Och stilla vart kring lägret där spelmannen låg, som tjänat djävulen med strängalåt och lek. 
Men till morgon man Banga, den andlige, såg stå vid bädden, bedjande och blek. 
Och Banga var alltsedan en skugga av sig själv och predikade ej mera som förr. - 
Det är kusligt vara färjkarl vid dödens älv, att ha vakttjänst vid tystnadens dörr. 

Men Gasken sover ljuvligt under gräs och grus - kanske fick han det bättre än man tror? 
Kanske spelar han på gästabud i Abrahams hus, där den eviga fridsamheten bor?                                                                                                                                                                                                                                                                  



                                                           Källor  

De ojämförligt viktigaste källorna har varit samtal - långa eller korta, men alltid givande - 
med Tohre Eliasson, Gun Löfblad, Hans & Christina Karlsson, Kenny Mårtensson, Eivor 
Lindström, Tom Olsen, Rolf Alm, Adel Kjellström, Gigi Karlestedt, Siv Andersson/Kvaste-
gård, Barbro Norgren, Börge Jansson, Joakim Jannisa, Peter Carlsson och Dan Lundberg. För 
övrigt har jag läst/lyssnat på följande litteratur och skivor. 
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