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CAROLINE RINGSKOG FERRADA-NOLI - DANIEL BJÖRK 
ASTA KAMMA AUGUST - FATIH AKIN - DOKUSÅPOR 

I HUVUDET PÅ



ETT LÅNGSAMT FARVÄL
Sveriges enda supergrupp GES kastar in handduken en gång för alla med en oblyg avskedsturné på 24 datum. 

Nöjesguiden har pratat med Niklas Strömstedt om kärlek på internet och elgitarrer.

TEXT: LINN KOCH-EMMERY
FOTO: MATHIAS EDWALL

Musik

DET VAR MENINGEN att det skulle bli två 
spelningar i Borgholms Slottsruin 
sommaren 2017 men turnén växte till ett 
monster och när Glenmark, Eriksson och 
Strömstedt avslutar sin tid som trio på 
Cirkus i vinter lägger de en 150 spelning-
ar lång återförening till handlingarna för 
gott. 

VI FRÅGADE DEN självutnämnde poptön-
ten Niklas Strömstedt hur det kom sig att 
han började med musik från första 
början.
– Oj! För att de blev så. Jag halkade in på 
ett bananskal 1979. Där och då tänkte jag 
att det här var något jag kunde hålla på 
med innan jag skaffar ett riktigt jobb, och 
det har jag fortfarande inte gjort än. 

Vad hade det varit för riktigt jobb? 
– Advokat eller journalist, ett jobb där 
man får ha slips. Jag var bara 20-21 när 
jag började med musik. Innan dess hade 
jag spelat i band och sådär på ungdoms-
gården och skrivit lite låtar. Jag trodde 
aldrig att jag skulle hålla på med det här 
men det är fortfarande det roligaste som 
finns.

Vad var det första instrumentet? 
– Jag spelade gitarr och klaviatur. Vi hade 
det hemma och jag lärde mig själv. Jag 
gick aldrig och lärde mig hos någon 
fröken eller så. 

Behövs en avskedsturné?
– Ja, det behöver man. Så att inte folk 
skjuter det framför sig och tänker att de 
“kan se oss nästa gång”. Vi började 
planera den här föreställningen redan 
2018 men sen kom pandemin. Alla vi tre 
har massor andra saker vi vill hinna med 
att göra innan vi checkar ut. 

Om du fick starta en ny supertrio, vilka 

hade du värvat? 
– Då skulle jag önska att jag var 25 år 
yngre och så skulle jag göra det med 
Anders och Orup igen. Jag kan inte tänka 
mig att göra det med några andra, om jag 
inte får välja Paul McCartney och Bruce 
Springsteen.

Det får du såklart göra.
– Får jag det? Ah okej. Då tar jag dem! Då 
får jag vara yngst i bandet.

Är Springsteen anledningen till att du ofta 
syns på scen med en telecaster?
– Lite faktiskt! Jag tyckte han var så sjukt 
cool på Born to Run-omslaget. Sen tycker 
jag också att Telecaster är en av de 
snyggaste gitarrer som har gjorts och 
den är väldigt skön att spela på. Vilken 
koll du har, att jag spelar Telecaster.

Jag kan en del om gitarrer.
– Spelar du också Telecaster?

Nej, jag spelar bara Fender Toronado. Har 
du koll på dem? 
– Ja! Schysst!

Vad lyssnar du på för musik?
– Jag gör jättekonstiga spellistor på 
Spotify som innehåller allt möjligt, från 
Ravel till Ramones. Jag är inte så jättebra 
på att ta in allt nytt som kommer men 
mina barn tipsar mig en del.

Du har inte lyssnat på mig?
– Nae, det har jag inte. Men det vill jag ju 
göra då, skicka en länk sen!

Säg en låt du ångrar att du skrivit?
– Min första singel Jag ringer dig (1980). 
Den borde jag inte ha skrivit. Den var 
riktigt, riktigt dålig faktiskt. Jag var inte 
färdig som låtskrivare utan det kändes 
mest fantastiskt att få chansen att spela 

in en singel. Sen har jag säkert skrivit 
massor av andra låtar genom åren som 
inte heller borde ha släppts. Men just den 
där första tänker jag på. Jag kommer 
ihåg att jag blev utnämnd till “Veckans 
tönt” i Aftonbladet. Jag gick inte ut på en 
vecka.

Fy vad hårt. Men du, det repade ju sig! Vad 
är du stolt över då?
– Ja, jag tog igen det! Om jag ska säga en 
GES låt jag är stolt över så finns det en 
som heter Ingenting minner om dej. Det är 
en riktigt bra poplåt.

Jag får rysningar av dina hyllningar till 
Jenny på Instagram!
– Haha, jasså! Vad härligt. Man ska hylla 
de man älskar!

Verkligen. För mig verkar du vara en 
jättebra pojkvän eller man. Hur är du som 
partner?

– Det ska du ju inte fråga mig egentligen, 
men jag hoppas att jag är bra på att 
lyssna, att jag är omtänksam och lite 
rolig. 

Hur gör man för att få Niklas-Jenny-dyna-
miken?
– Prata med varann! Man måste hålla det 
pågående samtalet igång. Tystnar man 
går man lätt åt varsitt håll. Man måste 
veta var den andra är i huvudet brukar 
jag säga. 

Och då måste man fråga antar jag.
– Det måste man göra. En tumregel är att 
man ska veta vad den andra ser fram 
emot och är lite nervös över. De där små 
grejerna i vardagen.

Biljetter till GES avskedsturné Tack för kaffet - Sista 

beställningen finns att köpa via ges.se.
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”Jag 
omfamnade mig 
själv som ett 
varumärke”

Konst

ALEX ISRAEL TILL HOSPITALET   
Megakändisen från Los Angeles gästar Carl Kostyáls ombyggda mentalsjukhus. 

TEXT: REDAKTIONEN

GLASÖGONDESIGNER, TALKSHOWVÄRDEN 
OCH inte minst den multimediala 
konstnären Alex Israel gästar Sverige 
under några veckor i september och okto-
ber. Hans verk finns sedan tidigare i 
samlingar såsom Moderna Museet, 
MoMa, Guggenheim och Astrup Fernley. 

ALEX ISRAELS VERK kretsar till mångt 
och mycket kring hur vi använder sociala 
medier och hur begrepp som talang och 
self promotion nästan har blivit utbyt-
bara. Själv ser han sig mer som en 
självmedveten produkt av Los Angeles 
underhållningsindustri och reflekterar 
över vad som händer när den skiftar från 
gammal Hollywoodkultur till influencerliv. 
Eller som han själv uttrycker det.
– En våg av selfies, byggande av det 
personliga varumärket samt synlighet 
dök upp vid horisonten, och jag bestämde 
mig för att surfa på den. Jag omfamnade 
logotypen som en symbol för mitt arbete, 
omfamnade mig själv som ett varumärke 
och tog till slut självporträtt till världen 
som ett konstobjekt. Men även som ett 
klistermärke, en skylt, en väggmålning, 
ett vykort, en nål, en nyckelring och en 
bagagebricka.

ALEX ISRAEL FÖDDES 1982 i Los Angeles 
och påbörjade sin serie med självporträtt 
redan 2011. Det första porträttet 
fungerade även som logotyp för hans talk-

show As it Lays, som har gästats av 
celebriteter som Paris Hilton, Tom Hanks 
och Melanie Griffith. Hans arbete består 
utöver självporträtt bland annat av 
färgglada airbrushade målningar av 
abstrakta gradienter samt multimedi-
ainstallationer konstruerade av filmhus-
rekvisita.

PLATSEN FÖR UTSTÄLLNINGEN är det 
tidigare mentalsjukhuset vid Danviken 
som under förra året öppnade i ny skrud 
och med ny funktion som konsthall. 
Ansvarig för satsningen är Carl Kostyál i 
samarbete med Gullringsbo som äger 
själva fastigheten. 

Utställningen på Hospitalet pågår mellan den 23 

september och den 9 oktober. Inträdet är fritt och 

öppettiderna torsdag till fredag 12-18 och lördag till 

söndag mellan 12-16.
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