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Kopiornas
revansch
Tributeband har alltid harvat runt på sportbarer, företagsfester
och stadsfestivaler. Nu säljer de ut varenda stol på Dalhallas
stora scen. I en tid när ingen längre bryr sig om vad som är på
riktigt – har Elvisimitatörerna blivit musikbranschens vinnare?
TEXT: STEFAN WESTRIN FOTO: HENRIC LINDSTEN

K

ällaren under scenen på Tyrol
i Stockholm är en korridor
med en trasig kaffemaskin
och små, små loger. Varje loge
delas av två tributeband. Totalt är det
sju band om kanske 50 personer som
spelar i kväll, om vi räknar in en skånsk
Elvisimitatör och hans gospelkör. Alla
trängs på nästan ingen yta alls. Överallt
droppar det från de rör som löper längs
taket, ner på heltäckningsmattan. Jag
tror att det är kondens.
Tommy Lee har precis kommit ner
i egen bil från Hälsingland. Han var
tvungen att vara med på en ledarskaps
utbildning där hemma innan han fick
åka ner.
– Jag jobbar i en sån bransch. Det är lite
uppstyrt sådär. Lite skjorta och kavaj. Så
det är skönt att få släppa loss ibland.
Han börjar genast lossa på slipsen och
krypa in i scenkläderna. Samtidigt börjar
Vince Neil bli klar med sminkningen och
vänder sig om mot Tommy.
– How are you Tommy Lee?
Tommy Lee lyfter sitt plastglas med
starköl och ger honom ett leende i
samförstånd.
– I’m FINE, motherfucker! My MAKE
UP… My BALLS… My EVERYTHING!
Utanför logen sitter Nikki Sixx på ett

ILLUSTRATION: KAJSA ELDSTEN

kylskåp i samspråk med Slave to Rage,
ett band från Stockholm som spelar
Rage Against the Machinelåtar. Han
skrattar åt uppståndelsen inne i logen:
– Man kan inte tro att han är avdel
ningschef den där. Så fort han får på
sig lite eyeliner så blir han som helt
förändrad.
Samma sak kan sägas om alla med
lemmar i Mötley Crüel – ett gäng trettio
femåringar från Hudiksvall som samlas
i replokalen när barnen somnat för att
imitera ett av världens största hård
rocksband. »En del spelar innebandy, vi
låtsas vara Mötley Crüe«, som de själva
säger.
Efter att ha vunnit en kvaltävling i
Gävle för några månader sedan har de
kvalificerat sig till kvällens final i Battle
of the Tribute Bands, inofficiellt SM i
tributeband. De anmälde sig till täv
lingen lite på vinst och förlust. Men nu
när de har tagit sig ända till final börjar
de få blodad tand. Nu vill de vinna hela
skiten.
De börjar repetera scenshowen. En av
körtjejerna är fortfarande kvar på hotel
let och ammar sin bebis. Den andra är
här nere och kränger på sig sin sjuksys
termundering. Mick Mars går igenom
introt med henne:

– Okej, här kommer Simon in på
scenen i en tvångströja. När larmet går,
då springer ni in och försöker sätta ner
honom i en rullstol. Han kommer ju att
försöka göra lite motstånd. Så håller ni
på och kämpar i några sekunder. Och
sen när ljudet slutar. Då!
Han ger henne en menande blick och
gör en rörelse med händerna som ska
illustrera hur de trycker varsin stor
spruta i nacken på Simon och totalbedö
var honom.
– Och så penisen då, grymtar Vince
Neil från motsatt hörn i rummet och drar
fram en penisatrapp som han placerar
rätt i sina vita tajts. Precis där atrappen
slutar, en bra bit ner på låret, har någon
tryckt dit en kyss med rosa läppstift. Det
är mindre än en timme kvar tills de ska
upp på scenen.

T

ributebandens historia började på
allvar efter att Elvis Presley dog,
den 16 augusti 1977. Visserligen
fanns det långt innan dess lookaliketäv
lingar för folk som kunde se ut och föra
sig som kändisar, företrädelsevis ameri
kanska filmstjärnor. Men efter Elvis död
formligen exploderade antalet imitatörer
och skapade en helt egen bransch inom
underhållningsindustrin. Alla var inte
ens lookalikes; det fanns skäggiga Elvis,
grekiska Elvis, judiska Elvis, fyraåriga
Elvis, svarta Elvis och kvinnliga Elvis.
Idag finns det tusentals band runt
om i världen som försörjer sig helt genom
att hylla andra, kändare artister. Vissa
ger konceptet ytterligare en twist.
Till exempel Apocalyptica, som spelar
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Tributebandens
förvånansvärt
långa historia:

1915: Charlie Chaplin ställde
enligt legenden upp i en
tävling för Chaplin-lookalikes
i San Francisco. Han gick inte
ens vidare efter första uttagningen.

Metallica på cello. Det finns genusö
verskridande band som AC/DShe, The
Iron Maidens och Mandonna. Det finns
mashuptributes som Beatallica, som
gör Beatleslåtar som om de skulle ha
spelats av Metallica, GABBA, som gör
ABBAlåtar som om de skulle ha spelats
av Ramones, och Dread Zeppelin, som
gör Led Zeppelin i baktakt – med en
sångare som är Elvisimitatör. Och så
finns band som Mini Kiss, där alla med
lemmar är kortväxta.
Ibland har de två olika världarna
gått i symbios med varandra. Så blev
till exempel sångaren i Judas Priest
tributebandet British Steel sångare i
det riktiga Judas Priest efter att Rob
Halford hoppat av. Samma sak hände
Benoit David när han ersatte original
sångaren i Yes efter att bandets basist
hittat en video där David uppträdde med
sitt Yestributeband.
Och efter att tributebandet Cold
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1931: Las Vegas första
casinon öppnade. Under
årtiondena som följde blev
stadens nöjespalats världens mittpunkt för imitatörer och tributeband.

Gin spelat på Kissmedlemmen Paul
Stanleys födelsedagsfest blev en av Cold
Gins gitarrister, Tommy Thayer, anlitad
som en sorts personlig assistent till Kiss,
med uppgifter som att måla Stanleys
hus och rensa Gene Simmons avlopp.
Han kom att bli extremt värdefull när
Kissmedlemmen Ace Frehley bestämde
sig för att återförenas med gruppen. Ace
hade glömt alla sina gitarrslingor, men
Tommy Thayer hade dem i färskt minne
och visade honom hur de skulle spelas.
När Ace hoppade av igen 2002 var det
naturligt för Tommy Thayer att sätta på
sig Spacemansminket och på allvar ta
över hans roll i bandet.

F

ast sådant hör till ovanligheterna.
De flesta gör som Jan Stumsner
från Skog utanför Falun. Han är
en av veteranerna på Sveriges tribute
scen, på sätt och vis kan man säga att
han var med och skapade den. När han

1977: Komikern Andy Kaufman
började imitera Elvis Presley,
och blev en av världens första
Elvisimitatörer. Presley lär ha
kallat Andy Kaufman för sin
favoritimitatör.

grundade bandet PFloyd 1993 hade han
aldrig hört talas om några svenska band
i genren.
Jan Stumsner var kapellmästare i
ett husband som spelade på Rådhus
källaren i Falun tre kvällar i veckan.
Inför den viktiga juldagsspelningen
hade han fått önskemål av krögaren att
göra något speciellt.
– Jag tänkte att jag har ju alltid gillat
Floyd. Skulle man inte kunna göra en
Pink Floydshow rakt av?
De andra musikerna i bandet var
måttligt intresserade. Till att börja med
delade de inte Jans entusiasm för Pink
Floyd över huvud taget. Dessutom kunde
de inte se framför sig hur idén någonsin
skulle kunna funka. Jan lät inte invänd
ningarna stå i vägen för sin vision. Han
skaffade ett nytt band. Julspelningen
1993 blev en succé, och snart kom för
frågningar från andra ställen i närheten
om de inte kunde sätta upp sin show där
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1992: Judas Priests sångare Rob
Halford lämnade bandet och ersattes 1996 av Tim »Ripper« Owens
från tributebandet British Steel. Det
var första gången någonsin som
en tributesångare ersatte originalet.
Idag är Halford tillbaka.

1994: Sikta mot stjärnorna började
sändas i TV4. Första säsongens
vinnare, Olle Nilsson som spelade
John Lennons »Imagine«, fick juryn
att utbrista att hans framträdande
var »spöklikt likt«.

också. Sedan dess har PFloyd vuxit för
varje år.
I somras sålde de ut utomhusarenan
Dalhalla utanför Rättvik två kvällar i rad.
8 000 betalande åskådare. Det var tredje
gången i rad de lyckades med det. P Floyd
tillhör sedan många år tillbaka de artister
som säljer allra flest biljetter på Dalhalla.
– Om någon hade sagt att det skulle
bli så när jag började så hade jag bara
garvat, säger Jan Stumsner.
Han förstod att det här var på väg att
bli någonting stort när han började sätta
upp shower i sin lada mitt ute i ingen
stans på nittiotalet, shower som lockade
floydianer från hela landet. »Den där
låten spelade vi på vårt bröllop«, kunde
folk säga efter spelningarna, eller »den
där spelade jag ofta efter att min sambo
gått bort«. De hade redan en stark käns
lomässig relation till musiken, men de
hade sällan fått chansen att höra låtarna
framföras på en scen. Tills nu.

D

2005: Ett Ozzy Osbourne-tributeband från Märsta vann första
upplagan av Battle of the Tribute
Bands, den inofficiella svenska SMtävlingen.

et är dags för tävlingen att börja.
Förra årets vinnare, Led Zeppelin
bandet Hindenburg, tar plats på
scen. Stämningen har gått från nervöst
uppsluppen till nervöst koncentrerad här
nere i logen. Körtjej nummer ett är rök
sugen så att hon håller på att dö. Körtjej
nummer två, som ha ett barn i amnings
åldern, oroar sig för att hennes bröst ska
börja läcka när hon står på scen.
Mentalpatienten Simon har redan fått
på sig tvångströjan, vilket innebär att
jag får mata honom med öl. Vince Neil
trampar stirrigt omkring i korridoren i ett
pipigt uppsjungningsmantra, innan han
sätter sig ner och pluggar Mötley Crüe
texter som han har med sig i plastmappar.
Han skriver ner några stödord i handen,
utifall att han skulle komma av sig.
Alla ställer sig i en ring i korrido
ren och håller om varandra. De böjer
ner huvudena mot marken samtidigt
som alla tar tag om varandras axlar.

2010: P-Floyd, Sveriges främsta
Pink Floyd-coverband, spelade
på jättescenen Dalhalla för tredje
gången.

Avdelningschefen Tommy Lee agerar
lagledare: »Det här gör vi för att vi älskar
varandra, och för att vi älskar att göra
det vi gör.« Alla svarar med att vråla så
högt de kan: »JAAAAAAA!«
Vi går upp för trapporna och kollar
genom glipan på ett skynke vid sidan av
scenen. Alla har något jagat i blicken.
Vince Neil ser ut som om han vill spy.
Presentatören på scenen höjer sin
röst: »Mina damer. Mina herrar. Det
har blivit dags att hylla – MÖTLEY
CRÜÜÜÜÜÜEEE!«
Efter att Mötley Crüels tjugo minuter
i rampljuset är över tar de bara en kort
repa ner i logen och går sedan ut i publi
ken, fortfarande i smink och kostymer.
Flera i publiken vill ösa beröm över dem.
Många av dem var på det äkta Mötley
Crües spelning på Peace and Love som
maren innan och blev besvikna. De säger
att Mötley Crüe nu för tiden bara är
lyxlirare som inte har någonting att göra
SID 83

TRIBUTEBAND NOVELL/VINTER 2010

med det riktiga Mötley Crüe. Det har
däremot Mötley Crüel från Hudiksvall.
Det var den här känslan fansen upp
levde på den tiden när Mötley var bäst
i världen. Det är det här som är the real
deal.
Mötley Crüe har visat sig oförmögna
att kämpa mot tiden. Det är då Mötley
Crüel får en funktion. De blåser liv
i spöket och låter det för en stund få
mänsklig form igen. De återupprättar

»

Om det är Mötley Crüe som står
där, eller om det är Mötley Crüel,
det kanske inte är så jäkla viktigt.

Mötley Crüe på scen som idé. Som tri
buteband kan de trotsa begränsningar
i både tid och rum. Tala om fenomenet
med en postmodernistisk teoretiker om
du vill se någon gå i spinn. Det här är
verkligheten som en hyperverklighet,
en utopi som levs såsom något förverk
ligat. Tidlöshet och självobjektifiering.
Autenticiteten satt ur spel, originalen
ersatta av kopior. Allt är fiktion och
konstruktioner.

T

orgny Sandgen, som är utredare
på ungdomsstyrelsen och forskar i
musiketnologi, har tre förklaringar
till varför tributebanden har fått ordent
ligt med luft under vingarna på senare år.
Den första är att de traditionella
kraven på autenticitet, originalitet och
äkthet inte har samma grepp om popu
lärmusiken längre. Åtminstone inte för
den vanliga musikkonsumenten. »Kolla
på Ikea«, säger Torgny, som menar att
möbelföretaget har gjort ett helt affärs
koncept av att kopiera andras design
lösningar och sälja dem billigare. Inte
tänker Svensson på att det är kopior när
de är där och handlar. De vill bara ha lite
schyssta möbler. På samma sätt ser man
allt mer på musik:
– Musik kan användas i så många
olika kontexter. Idag har vi situatio
ner då människor samlas för att spela
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Singstar och Guitar Hero. Idol har
blivit det sammanhang där nya artister
kommer fram. I ett sådant sammanhang
är det svårt att prata om autenticitet.
Den andra delförklaringen är att skiv
lyssnandet inte längre är centrum för
musikintresset. Nu är det platsen som
är det centrala. Det är på klubben det
händer, på festivalen eller på livespel
ningen. Här kan en del av den exklusiva
statusen som populärmusiken förlorade i

Torgny Sandberg, musikforskare.

och med skivans devalverade värde åter
upprättas. Det handlar om att vara där
när det händer något. Och tributeband
är förstås ett utpräglat livefenomen.
– Publiken återskapar ett kulturellt
sammanhang tillsammans, upplever
livemusiken de gillar, träffar andra
som gillar samma sak och har kul helt
enkelt. Sedan om det är Mötley Crüe som
står där, eller om det är Mötley Crüel, det
kanske inte är så jäkla viktigt.
Torgny Sandgrens tredje förklaring
handlar om att den som är mest nischad
vinner. Detta har blivit tydligt inte minst
på festivalmarknaden, där hårdrocks
festivalen Sweden Rock har blivit en av
landets mest framgångsrika och inspi
rerat exempelvis 80talsturnén Forever
Young. Intresset för ett band som bara
spelar covers på hitlåtar i största all
mänhet är begränsat, men ett band som
iscensätter ett känt band – med kläder,
smink, rörelser på scen, gitarrsolon och
vad det nu må vara – är desto större
därför att det är så nischat. Det är också
det som gör det så säljbart.
Det skulle vara den enklaste saken i
världen att ironisera över det här feno
menet. Det gjorde nästan Mötley Crüel
själva första gången jag träffade dem. Då
hävdade de att deras tributekarriär mest
handlade om att dra in pengar till deras

»riktiga« band, Corrosive Sweden. Den
som har sett Mötley Crüel på en scen
förstår att det inte är hela sanningen.
När de får på sig eyeliner och tajts blir
de rockstjärnor.
Överhuvudtaget hade man kunnat
tro att det var betydligt mer ploj över
en tävling för tributeband, men alla här
är dödligt allvarliga. När Mötley Crüel
spelar powerballaden »Home Sweet
Home« åker tändarna upp i luften. Alla
längst fram sjunger med. Många har
sina gamla Mötley Crüetröjor på. Jag
tror jag uppfattar tårar i ögonen hos
flera i publiken.
Jag inser att det finns ett element
av tro i det här. Både band och publik,
åtminstone de mest hängivna längst
fram, väljer att gå in i föreställningen
att det faktiskt är 1984 års Mötley
Crüe som uppträder på scenen. De är
medvetna om att det inte är Tommy
Lee som sitter bakom trummorna, men
det kan de bortse från. Tributebandens
framgångar bygger väldigt mycket på
publikens förmåga att koppla bort sitt
intellekt för att uppleva en känsla av
samhörighet.
Mattias Martinsson är professor i sys
tematisk teologi med inriktning på
livsåskådningsforskning. Han är också
gammalt Kissfan. Under tiden då Kiss
själva var »patetiskt dåliga« gick han på
konserter med tributeband. Han minns
också triumfen när de 1996 återförena
des, med smink och allt, och lyckades
med konststycket att återupprätta idén
om sig själva.
– Vi som hade varit fans sedan 70
talet var förstås helt okritiska till åter
uppståndelsen. Det gick inte att rucka
på övertygelsen om att det här var…
sant. Vi tyckte att det var tramsigt att
tidningarna ens skulle recensera deras
spelningar utifrån intellektuella krite
rier. Det här är något som är vanligt i
religion och idrott. Man har investerat
så mycket i sin världsbild att det blir
oantastligt för normala resonemang.
Man har ett eget intresse av att inte
få sin illusion krossad, säger Mattias
Martinsson.
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Samma sak gäller på en tributekon
sert. Ingen säger »vänta nu, det där är ju
bara på låtsas«. Det skulle göra att man
förstörde för sig själv, och andra.
– Man kan jämföra med vad som hände
när Elisabeth Olsson Wallin gjorde ut
ställningen Ecce Homo. De starka reak
tioner som den väckte var talande. Folk
ville inte få sin Jesus smittad av intel
lektuella, politiska resonemang.

»

Tributebanden ger en möjlighet
att sluta sig samman och gemensamt låta kopian bli original.«

Mattias Martinsson påpekar att hårdrock,
från gammal brittisk hårdrock till black
metal, alltid haft inslag av kult i sig. Det
finns kanske ingen svart magi, men cere
moniella inslag är återkommande för de
flesta hårdrockare. Man går på konserter
och identifierar sig starkt med bandet
och musiken.
– Det här är en aspekt av religiöst
liv: att det är meningsskapande, att det
drar människor in i ett sammanhang
som upplevs som meningsfullt. Om man
säger att en konsert är en rit så räcker
det inte med att ens favoritband kommer
till Stockholm då och då. I och med tribu
tebanden skapas en möjlighet att oftare
förenas kring detta. Man kan då sluta
sig samman i en vision och gemensamt
låta kopian bli original. På det sättet kan
tributebanden regelbundet återupprätta
ens världsbild.
När jag för mig själv skulle försöka
förklara övertygelsen hos fansen på
Tyrol så var den första bild som kom upp
i mitt huvud den kristna nattvarden. En
kristen som får nattvarden är kanske
någonstans medveten, intellektuellt, om
att det inte är Kristus kött och blod som
han får ur prästens hand. Han väljer
att betrakta det som om det vore det för
att ge sig själv en starkare erfarenhet av
riten. Men på den här punkten blir jag
rättad av Mattias.
SID 90

– Om du formulerar dig så där när du
pratar med till exempel den romersk
katolska kyrkan så gör du dig skyldig till
kätteri, säger han.
I en kristen tankevärld blir »som
om«formuleringen fel. Jesus kött och
blod i nattvarden är inte en symbolisk,
utan en reell närvaro. Den kanske tar
formen av en oblat och vin, men det är
Jesus kött och blod. På samma sätt,
menar Mattias, kanske man bör tänka

Mattias Magnusson, teolog och Kiss-fanatiker.

om tributebandfansen. Man kanske
ska börja laborera med tanken att de
faktiskt, på ett mindre kognitivt och
rationellt plan, känner en reell närvaro
av det dyrkade bandet.
– Visst, börjar han eller hon tänka
mer kritiskt på det så kommer tvivel att
uppstå. Det är också en typisk religiös
erfarenhet, att man tvivlar. Men om
man upplever att erfarenheten handlar
om något som är större än man själv
kan förstå… Då kan man bortse från
tvivlen.

N

ere i korridoren är det orolig
väntan. Mötley Crüel känner
att de har ett starkt framträ
dande i ryggen, bättre än delfinalen i
Gävle, och den gången gick det ju vägen.
På grund av brandskyddsreglerna på
Tyrol har de fått lämna sin sedvanliga
pyroteknik hemma, men bortsett från
det finns det ingenting de hade kunnat
göra bättre. Samtidigt är det svårt att
inte vara imponerad av alla de andra
banden.
Tributallica har bytt om till sina
merchandisetröjor och ser självsäkra
ut. De är starka vinnarkandidater. Den
skånske Elvisimitatören Ken Vegas
hade en otroligt imponerande show men
drog kraftigt över de tillåtna tjugo mi
nuterna på scenen, och borde därmed

inte ha någonting med slutstriden att
göra. Accepted var proffsiga, men deras
sångare måste ha varit närmare två
meter och Udo Dirkschneider är i själva
verket inte längre än en och femtiofem,
så det såg lite märkligt ut.
Slave to Rage hade det starkaste publik
stödet under kvällen, trägolvet under pu
bliken gungade under hela deras spelning.
Om de vinner är de värdiga segrare.
Något efter utsatt tid är juryöverlägg
ningarna klara, poängen räknade och
banden går upp för trappan. Alla trängs
vid det svarta skynket vid sidan av
scenen då resultatet kungörs.
– På tredje plats: Ken Vegas & The
Suspicious Minds, förkunnar männen på
scenen.
– På andra plats: Slave to Rage!
– Och vinnaren är…
Presentatörerna drar vällustigt ut på
att presentera segraren. Det känns som
en oändlig väntan bakom skynket. Jag
hör många svordomar innan konferenci
eren gör slut på pinan.
– Heart Attack!
När vi kommer ner i logen igen är de
flesta tysta. Någon försöker sig på ett
skämt, men det är ingen som orkar
riktigt. Vince Neils käkar maler spänt.
Just nu skulle han helst vilja gå upp till
juryn och pissa i deras munnar. Mest
förbannad är han på SkåneElvis, han
borde inte ha fått sno tredjeplatsen med
sitt alldeles för långa framförande.
De har redan packat ihop sina grejer
och sminkat av sig hjälpligt, så det går
ganska fort att ta grejerna och dra. Vi
tar avsked vid en branddörr som leder ut
mot Gröna Lund.
– Vad vi ska göra nu?
Vince Neil upprepar min sista fråga.
– Nu ska vi dra iväg och slå sönder
några hotellrum.
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