
THIS IS MY LIFE

Hans Nilsson
perioden  

2003-08-02  –  2011-10-28

Fotograf: Charlotte Gamus



This is my life ... part 2
Förlag: PON MUSIC

Copyright © Hans Nilsson, 2021
Tryck: Bording AB 



5

Detta är den andra boken.

Första boken är om mina första 43 år, denna är om de 
åtta följande åren.

Den tredje och sista boken ska jag påbörja i september 
2021 och vi får se hur långt vi kommer med den.

Resterande kommer bara att komma ut på:
www.ilbiondo.se 

som även innehåller lite extramaterial, som jag kom-
mer på efterhand.

Även med denna bok har jag haft en enorm hjälp av 
mina fantastiska vänner Henrik Moberger och Anne 
Radestedt.

Hej igen!
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I början av augusti 2003 köpte Jan 
Söderberg STI Plast, men inte sjut-

ton ville jag stanna kvar som VD de 
tre månader som är brukligt och som 
han ville. Jag ville gå hem till sängen 
direkt.

Men jag är seriös, så okay, jag stan-
nade förstås, fast gjorde upp med Jan 
om att han skulle säga till mig att gå 
hem när han var nöjd med allt i fö-
retaget. Alla ISO-system för kvalitet, 
miljö och annat, skulle vara funge-
rande, liksom allting i produktion 
och så vidare. Jag hade ju haft en viss 
Sabine, som skött allting sådant per-
fekt, så efter en månad sade han att 
”det är dags att gå hem, Hans”. Det 
gjorde jag och sörjde inte alls de båda 
månadslöner jag inte fick och som 
han istället sparade.

Jag gick hem och packade. Så åkte vi 
för första gången till Ungern och Bu-
dapest. En mycket trevlig stad!

Därifrån åkte vi till Badacsonytomaj 
nära Balatonsjön, där Erzsébet Jonas-

Del 3

Jag fortsätter vara Hans Nilsson

Budapest med parlamentsbyggnaden i bakgrunden på översta bilden.
Undre bilden, kedjebron som förbinder Buda med Pest.
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son (hon, som varit granne till mig 
i Helsingborg och som idag arbetar 
på Rivieran som guide och reseleda-
re för bland andra Rivieraklubben) 
hade en vingård ihop med sin man 
Rolf. De odlade Chardonnay och vi 
hjälpte till att skörda och var med om 
pressning, jäsning och så. Vi klippte 
inga fingrar – man skulle bara ta de 
fina druvorna. Hem körde vi bilen 
genom Tjeckien till Tyskland och 
slogs av hur många damer, som arbe-
tade längs dessa vägar på den tiden.

När vi kom hem gick jag till sängs. 
Jag gick upp ur den en gång i oktober 
och åkte till Köpenhamn med kom-
pisen Bo Wilson för att se Daniel La-
nois på VEGA. Han är skivproducent 
och musiker. Jag tror det var en bra 
konsert – minns inte – och jag åkte 
hem till sängen igen. 

Vinpressen som
var handdragen.

Lanois.

Vinskördargänget 
med mig i mitten 
längst bak.
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Jag fortsatte att sova, med tillstånd av 
en förstående hustru.

Drömmen om sköldpaddor
Hon, Sabine, hade alltid drömt om 
att få umgås med stora sköldpaddor, 
så i november gick jag ur sängen och 
packade min väska igen och så reste 
vi till Ecuador. Nu var förstås huvud-
målet Galápagosöarna. Vi reste med 
Kon-Tiki Resor, en väldigt bra byrå 
för äventyrsresor.

Vi flög från Kastrup, via Shiphol och 
Bonaire (i Nederländska Antillerna) 
till Quito. Därifrån gjorde vi först en 
rundresa i Ecuador på en vecka. Det 
var en spännande upplevelse, att se 
folkliv och vimmel på en massa ställen.

Vi lärde oss till exempel, att till sop-
pan Ceviche serveras osaltade pop-
corn. Alla byarna vi besökte – en 
skön känsla av att de var så genuina. 
Ett exempel är Baños, en kurort med 
källor och vattenfall – fantastiskt 
trevligt, långt ute på landet. Ett annat 
är en kratersjö på 4800 meter över 
havet i en vulkan – en sjö med 220 
meters djup, men inte en endaste fir-
re.  Men det gjorde inget, för jag ska 
ju aldrig fiska mer…

Det största minnet är ändå indianer-
na där uppe i den brännande solen. 
En ung flicka med sönderbränd hy 
sålde små tavlor hon hade målat.

Dag 4 åkte vi upp på vulkanen Coto-
paxi, 5897 meter över havet. Vi kör-

Indiantjejen som 
har målat 
nedanstående tavla.

Kratersjön
Quilotola.
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des nästan ända upp och vi började 
gå för att nå toppen. Jag gick upp-
åt, fram och tillbaka, medan Sabine 
inte gick uppåt alls. Så det blev inget 
toppbesök…

Vi stannade på ett café längs vägen 
och drack – varm choklad. För att få 
veta vad det verkligen är, måste man 
åka till Ecuador. Chokladkakor som 
smälts ner i varm mjölk. Det var näs-
tan – NÄSTAN – lika bra som vin!

Det fanns också massor av rosenod-
lingar längs vägen, precis som i Ita-
lien, och DÅ, 2003, var det billigare 
att odla rosor i Ecuador och flyga 
dem till Europa än att odla dem där.

Dag 5 åkte vi från Otovalo och stan-
nade i Pillaro, som hade en djurmark-
nad. En bonde köpte en 500-kilos 
gris, som han baxade upp på flaket 
till pickupen. Det var speciellt – där 
såldes också kalvar, kossor, fåglar, 
lamor och andra djur. Därefter åkte 
vi till en annan marknad, som sålde 
mindre levande djur; till exempel ka-
niner, marsvin och gässlingar, men 
också grönsaker.

Vi diskuterade marsvin med vår 
svenska guide, Carina Diaz, som ord-
nade att vi fick marsvin till middag. 
Det smakade som grillat kött. Andra 
tyckte det liknade kyckling, men ef-
tersom jag inte äter fågel, så vet jag 
inte hur en kyckling smakar. För 
övrigt äter jag inte heller inälvsmat. 
Men jag är väldigt förtjust i tonfisk.

Tillbaka till Ecuador…

500 kilo gris & Bä bä vita lamm.

På väg upp till toppen av Cotopaxi. Gick inget vidare bra!
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Det intressantaste vi lärde oss, var 
att varje by har sin specialitet – en 
syr jeans, en annan gör lädergrejor, 
en gör ponchos och en fjärde gör 
Panamahattar. Panama? Jo, 43 år 
gammal lärde jag mig att president 
Roosevelt på en bild från bygget 
av Panamakanalen hade en speci-
ell hatt på sig – alltså en från just 
den här byn i Ecuador. Men inte har 
Ecuador fått någon credit för det, 
alla tror att typen av hatt kommer 
från Panama, förstås.

Tillbaka i Otovalo, fick vi uppleva 
något spännande – en tuppfäktning. 
Jag hamnade i ett ”hemligt” rum, där 
betting högljutt pågick. Men när jag 
kom tystnade kacklet och jag gick 
snabbt ut så de kunde kackla igång 
igen. Så såg vi själva tuppfäktning-
en med tuppar, som hade fått vassa 
knivar fästade på sina ben. Så rök de 
ihop och snart låg en tupp död på 
marken. Nej, inte min grej.

A propos fåglar, så såg vi också en 
kolibri, en blågrön sak som surrade 
som en humla. Häftigt!

Så, efter en fantastisk vecka på fast-
landet i Ecuador, var det dags att åka 
ut till deras mer berömda ögrupp i 
Stilla havet.

Galápagos – en dröm i uppfyllelse
Galápagos består av 13 större öar,  
6 mindre och ett 40-tal småöar. En  
del är bebodda och totalt lever unge-
fär 25 000 människor där ute, 100 mil 

Kolibri, den enda fågel som kan flyga baklänges.

Galápagos små svarta leguaner, kryllar som duvor i Venedig.
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från Ecuadors fastland. Det var här, 
som Charles Darwin samlade mate-
rial till sin teori om naturligt urval, 
som han presenterade 1938. Flora 
och fauna är unik för varje ö och 
mängder av arter är endemiska – de 
finns alltså bara på sin ö och ingen 
annanstans i världen. När man åker 
mellan öarna måste man tvätta skor 
och fötter både före och efter varje 
besök – man får inte råka ha insekter 
eller  frön med sig till nästa ö.

Nu landade vi på ön San Cristóbal 
och bodde sedan på kryssaren Estrel-
la del Mar. Vi var en grupp på om-
kring 20 personer. Vår guide, Carina, 
fick nu sällskap av en guide från öar-
na, Peter. Det är ett absolut krav att 
ha lokal guide. Det var bra, för han 
hade väldigt bra information om alla 
öarna och djuren.

Första stoppet var på Isla Lobos, där 
det finns en stor sjölejonkoloni. Pe-
ters krav var ”peta inte på någonting, 

Sjölejonhona som inte brydde sig att vi klev över 
henne, hon låg på vår stig och vi fick inte gå utanför. Ett sjölejonbarn.

Vår kryssare Estrella del Mar i mitten.

Vår personal.
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tvätta fötter, kasta ingenting, håll 
öarna rena!”.

Tack och lov var vi helt okänsliga 
för gungandet och blev inte sjösju-
ka. Upp varje morgon klockan 6, för 
djuren sover i värmen mitt på dagen.

Dag 2 hamnade vi på Española. Här 
fanns också en massa sjölejon och en 
fantastisk vit sandstrand, men också 
kraftiga vågor, som kom utan förvar-
ning. Här träffade vi landsköldpad-
dor, stora som stridsvagnar.

Nästa dag var vi också på Española, 
men på andra sidan ön. Där fanns le-
guaner, sulor, albatrosser och mycket 
annat. Alla helt orädda – jag var nog 
mer rädd för fåglarna än de för mig.

Dag 4 var vi på Floreana, som hade 
en sandstrand med grön sand. Och 
gissa vilken färg leguanerna hade där 
– jo, de var gröna. Här fick vi snork-
la i det fullständigt klara vattnet – vi 

Svenska sjölejon.

Fantastiska djur.

Det var dom här 
vi kom för!

Ruvande albatrosshona som blir matad av sin hane. 
De brydde sig inte ett dugg om att jag stod en meter från dem. 
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Olika öar, olika färger på leguanerna.

Maskerad sula.
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Fregattfågelhanne som blåser upp sitt röda bröst för att locka honor till sig.

Havssköldpadda som backar tillbaka till havet 
efter att ha lagt ägg i en grop på stranden.

såg botten tydligt genom cyklopet, 
30 meter längre ner. Här simmade 
sjölejonhonor med ungar omkring 
oss medan hannarna slappade någon 
annanstans. De kan vara farliga, vil-
ket en kille i gruppen fick erfara när 
han kom för nära en hanne för att ta 
kort – då fick han springa väldigt fort 
för att inte bli ihjälslagen av det otro-
ligt snabba sjölejonet.

Här såg vi också stora havssköldpad-
dor, men fann en död på rygg. Peter 
tog koordinaterna och rapporterade 
in fyndet. Honor hade just lagt ägg 
i sanden på stranden och var på väg 
tillbaka ut i havet. De var dödströtta 
och vilade i sanden. Peter förbjöd oss 
att försöka hjälpa till – det handlade 
om naturens ordning.

På Floreana finns Post Office Bay, som 
är en brevlåda på stranden. Här kan 
man lägga i sina brev eller vykort, 
ofrankerade, och hoppas att någon se-
nare turist kan ta med dem hem till 
sitt land. Vi tog med post till Vejbyst-
rand och Köpenhamn, men våra egna 
kort har än idag inte kommit fram…

Höjdpunkterna på den här resan – den 
bästa vi någonsin gjort – var de här:

Sabine fick uppfylla sin dröm om att 
se landsköldpaddor, olika på varje ö. 
En del enorma, alla med olika skal och 
storlek. Det var resans viktigaste mål.

Fregattfågelhannarna var kul att se. 
Tidigt, tidigt lockar de honorna ge-
nom att blåsa upp en röd ballong på 
hakan. Då kommer de rusande…
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Blåfotad sula var en ganska liten och 
väldigt gullig fågel.

Humboldtpingviner är världens 
minsta pingviner och finns alltså på 
ekvatorn. En dag hoppade jag från 
badbryggan på en båt och där fanns 
pingviner, som verkligen ville visa 
att de är mycket bättre på att hoppa 
i vattnet.

När vi var på en strand sade Peter att 
jag skulle gå 25 meter ut i vattnet och 
ställa mig bredbent. Helt stilla, för an-
nars kunde det gå illa. Då kom rockor 
och simmade mellan benen, så stora 
att man kände deras vingspetsar. Man 
ska ha respekt för djurlivet!

Ett annat fint minne är snorklandet 
med stora svarta revhajar. Att simma 
med en på varje sida var häftigt, men 
man rör ingen fisk i vattnet.

Häftigt var också att se 500 rosa fla-
mingos i en sjö på en av öarna.

En dag ropade kapten att vi passerar 
1000 meters djup och jag bad honom 
stanna båten så att jag kunde hoppa 
i vattnet. Jag har alltid drömt om att 
simma med tusen meter vatten under 
mig. Då missade jag också hammarha-
jarna, som fanns under mig. De sim-
mar djupt och går sällan högre upp än 
på 30 meters djup. Kanske tur det...

Men allt har ett slut, så också livets 
bästa resa. Vi flög tillbaka till Quito, 
via Guayaquill, och sedan via Neder-
ländska Antillerna till Zürich och Kö-
penhamn.

Vitspetsad revhaj. Jag blev kompis 
med två av dem.

Blåfotad sula.

En härlig vy!
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Lavaödla.

Grapsus grapsus. Sally lightfoot crab. 
Red rock crab, många namn. 

Röd redan innan kokning.

Brun pelikan. 
Världens minsta men ändå två meter 
mellan vingspetsarna.
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Så här såg det ut för några år sedan 
utanför den gamla fiskaffären som blev 
Hells Angels-lokaler och som nu ska om-
vandlas till musikstudio. 
Bild: Arkivfoto: Roland Bengtsson

Bo Wilson och Hans Nilsson 
vid mixerbordet i den blivande 
inspelningsstudion i Hasslarp. 
Bild: Britt-Mari Olsson

Palace Of Noise
Verkligheten hemma i Helsingborg 
innebar att jag till sist hittade en fast-
ighet för att kunna bygga min dröm 
– en inspelningsstudio. Säljare var 
ett icke obekant motorcykelgäng och 
nu skulle invånarna i lilla Hasslarp få 
byta HD-muller mot gitarrsolon på 
the ”Palace Of Noise” (PON).

”Nya tongångar i Hasslarp” blev rub-
riken på ett reportage i Helsingborgs 
Dagblad.
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Hans Brink och Billys Jukebox på Helsingborgs konserthus.

Populärmusik från Vittula på Västerås Teater.

På kvällen, den åttonde dagen 2004, 
höll Hans Brink och hans Billys Ju-
kebox en hyllningskonsert för Elvis 
på konserthuset i Helsingborg, kall-
lad From Memphis to Las Vegas. Den 
startade 19.30 och skulle, enligt ar-
rangören, hålla på i tre timmar. Men 
när Hasse Brink kommer igång, och 
stämningen blir på topp, finns det 
inget som kan stoppa honom. Folk var 
tvungna att gå för att inte missa sis-
ta bussen hem och en del glömde att 
de hade bilen i ett parkeringshus som 
stängde för natten, så de fick inte ut 
sina bilar. Men en fantastisk konsert 
var det, med många av de bästa artis-
terna och musikerna från Helsingborg 
med omnejd. Jag bodde fem minuters 
promenadväg från konserthuset och 
slapp bekymmer.

I februari tog vi bilen till Västerås för 
att gå på teater och se Populärmusik 
från Vittula. Att jag överhuvudtaget 
visste något om det, var tack vare vår 
guide i Ecuador, Carina Diaz, som är 
kusin till författaren av boken, Mikael 
Niemi. Carina gav mig ett exemplar 
av boken när vi var i Ecuador och den 
läste jag med glädje.

Den 5 mars gick vi på Sundspärlan i 
Helsingborg och såg svenska The Re-
freshments och Lucky Seven. Mitt i ett 
saxsolo av Micke Finell i The Refresh-
ments ramlade ett spotlightstativ mot 
trumsetet, men Micke slutade inte 
spela, men räddade stativet från att 
spela ett eget trumsolo. 
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R enoveringen och ombyggnaden 
av lokalerna i Hasslarp satte fart, 

men det skulle ta till augusti innan det 
blev klart.

Jag fick ett kuvert i present från Fören-
ingssparbanken. I det låg två biljetter 
till en konsert med Paul McCartney 
på Ullevi i Göteborg i juni. Halvfullt, 
bra låtar men dålig ljudkvalitet, för-
modligen på grund av för litet folk. 
Ljudet studsade tillbaka, vilket det 
inte hade gjort om det varit fullt.

PON blir verklighet

Likaså drömmen om Afrika

MC-borgen i Hasslarp 
som blev Music-borgen.

Paul McCartney på Ullevi i Göteborg.
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Inget tak.

Nytt tak.

Innan.
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Inget tak.

Nytt tak.

Ventilation.



24

Kontrollrum.

Dubbelfönster.

Dubbelvägg.
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VoxBox.

Bergvärme.
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AMEK
mixerkonsol.
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Fussball.

Trumrum.

Addams Family Pinball Machine.
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Äntligen kom dagen då vi skulle invi-
ga Palace of Noise. En varm och solig 
dag i augusti gick de sista elektrikerna 
ut genom grinden samtidigt som de 
första gästerna gick in. Lokala artister 
uppträdde; Matti, Lyla, Martin Svens-
son, Bluebirds från Skövde med flera.

Hasse Jönsson, vet inte vem 
och Bo Wilson.

The Bar - Sabine.

Joacim Sandin.

Matti Johansson.
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?, Sabine och Martin Rydnemalm.

Anders Tallberg 
och Mattias Nilsson.
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Nilla Nielsen.

Rainer Neumann 
och Bo Wilson.

Hasse Brink.
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Utebaren, poolen och grillen.

LYLA: 
Alexander Scheele 
och Niklas Lindén.
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Lars Schill och Gry Nilsson med flera.

? & Lars Göte Nilsson.
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Søren Madsen med flera.

Sorry, 
kommer inte ihåg...
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Björn Almquist med flera.

Andres Asu.
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Bröderna Berg.

Bluebirds.
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Bluebirds.

Bluebirds.
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Bluebirds.

Bluebirds.
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Bluebirds.

Anders Andersson.
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Allrum
& badrum.

Gästrum
& kontor.

Bar & bastu.

Kontrollrum
& gym.
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Amps.

Effekter I.

Kontrollrum.

Effekter II.
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Mr Boss & Dr Rock.

Tape recorder.

Voxbox.
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Bo Wilson Band:
Sten, Anders och Bo.

Cop, Tele Kaj och Paul.
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Alan Haynes 
wiht band from 

Austin Texas.

Trashqueen.
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Royal Stakeout.

Gustav & The Seasick Sailors.
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LYLA.

Lars Davidsson.
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D.N.I.
Fredrik Isberg
and band.

Nelson.
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Hans 
och Nicholetta.

Matti.
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Homesick Mac.

LYLA.
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Canon.

Tele Kaj 
och Dan Jensen.
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Mando Diao.

Skurklandet.
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Calaisa.

8Stone.
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Bosse Eriksson, Hans
och Bo Wilson.

T.N.E.
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Julkort från PON.

C.C. Waterback:
Anders, Søren, Linda och Johnny.
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Afrika 
Vi hade blivit intresserade av att resa 
långt och se andra delar av världen 
med andra kulturer och underbara 
djur, så i oktober gick resan till Syd-
afrika och Mozambique, via London. 

Vi åkte till Nyati Safari Lodge som 
ligger vid Olifants River på gränsen 
till Kruger National Park i Sydafri-
ka. Från vår dubbelbungalow hade vi 
utsikt över floden, där man dagligen 
kunde se djuren komma ner för att 
dricka. En del var väldigt försiktiga 
och såg sig om flera gånger innan de 
vågade sig fram. I vår utomhusdusch 
hörde man elefanterna som gick för-
bi och i den gemensamma parken 
sprang vårtsvin omkring och skyd-
dade oss. Man fick kalla på vakterna 
ibland när svinen inte ville flytta sig 
– för bråka med någon med sylvassa 
betar vill man inte.

Vi åkte på safaris varje dag, både i 
Krugerparken, i vår egen resort som 
var 10 000 hektar, och till andra re-
sorts som de samarbetade med.

Croc.

Fantastisk dansshow!
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Elefanten jag har 
på ryggen.

Familjen Nilsson.
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Giraff 1.

Giraff 2.



57

Flodhäst!
Flod förstår jag
men häst???

Man får passa på...
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Kungsgepard.

Lejontjej.
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Vit polenta, larver
och dylikt.

Bara jag och Li åt upp.

Vit duk i bushen!
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Nyalabock.

Vi står bakom 
stenblock.
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Droppen som 
urholkar stenen.

Bourke’s Luck 
Pot Holes.

The Blyde River.
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Skolflickor.

Gamar som lunchar.
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Strutsar.

Jag köpte elefanten 
men tackade nej när 

hon erbjöd sin son 
som gåva.
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Vattenbuffel.

Törstig men rädd.
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Efter en vecka flög vi till Mozambique 
och till en resort, som arrenderades 
av samma bolag. I Mozambique fick 
utlänningar inte äga mark, utan man 
skrev ett arrendekontrakt på 50 år 
med möjlighet att förlänga 50 år till. 
Vi flög till Vilanculos i ett litet plan, 
där jag blev ansvarig för nödutgången.

Mozambique.

Se bra!
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Typisk traditionellt afrikanskt hem. Ett hus för föräldrarna, ett för flickorna och ett annat för pojkarna.

Vår dusch.
Mitt huvud som 
sticker upp.
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För att komma till vår resort var man 
tvungen att åka med motorbåt när det 
var högvatten, någon landväg fanns 
inte. Här stod strand, vattensporter 
och dykning på agendan. Dykinstruk-
tören Mads från Danmark tog med 
mig ut i vågorna, som kanske var tre 
meter höga, för att surfa. Inte ståen-
de dock, utan liggande på magen på 
en mindre bräda. Det var superroligt 
och bra träning att simma mot vå-
gorna med brädan för att komma ut 
igen. Några dagar senare skulle vi ut 
och dyka, i gummibåten ut bland vå-
gorna. Det var Mads, jag och Li som 
skulle dyka, Sabine och en dansk tjej 
följde med för att titta på och vi hade 
en inhemsk kapten. Vågigt värre var 
det – det gick upp och det gick ner, 
och det var flytväst på och flytväst av. 
Så var vi äntligen framme och vi tre 
hoppade i. Först var vattnet mörkt och 
när vi kommit en bit ner signalerade 
Li att hon ville gå upp. Mads följde 
med henne upp och jag väntade på 
honom där nere. Vi hade en flytboj 
med rep och sänke så jag stannade vid 
repet. När Li kom upp i båten kräktes 
hon över relingen – inte bra, för det 
finns stora ilskna hajar i Indiska Oce-
anen... Kaptenen körde då runt för att 
inte locka hajarna till båten. Mads och 
jag där nere hade ingen aning om vad 
som hade hänt. När vi kom ner till 20 
meters djup, var det helt klart vatten 
och det bästa dyk jag har gjort uppen-
barade sig. Mads förklarade efteråt att 
det är så få dykare i Mozambique, att 
fiskarna inte är skygga utan kommer 
fram och vill se vad vi är för några. I 
Thailand kan man se ett huvud från 
en muräna titta fram från några ste-

nar, här simmade de förbi framför 
mig på 30 centimeters avstånd.

En dag står jag i baren och tar en 
martini, men får en konstig känsla 
och vänder mig om. Där står en mi-
litärklädd kille med k-pist! Häpp!! Jag 
tittar bort mot soffgruppen. Där sitter 
resortbossen och några jag inte sett 
innan, och pratar. Jag tittar då ner mot 
bryggan och ser ett gäng beväpnade 
militärer stå där. Jag ringer Sabine, 
som är i vår bungalow, och ber hen-
ne gå in till Li som hade bungalowen 
bredvid och bad dem stanna där. 

Jag fick senare reda på att en av gub-
barna i soffan var Villanculos borg-
mästares son, som ville diskutera ar-
rendet. Inga döda!!

Hemresan gick från Johannesburgs 
flygplats, som vi blivit varnade för och 
som vi upplevt en del av på nerresan. 
Där kom ett gäng afrikaner fram och 
tog våra väskor. De frågade vart vi 
skulle med dem och jag svarade att 
vi kunde ta hand om väskorna själva. 
Men de insisterade att få hjälpa till 
och när vi kom dit vi skulle, ville de 
givetvis ha betalt. Jag hade inte växlat 
några pengar, sa jag, men de kunde få 
en ytterst värdefull svensk tjugolapp, 
som de nöjde sig med.

Men nu till hemresan. Vi hade köpt en 
massa grejor, så packningen var stör-
re. Vi tog varsin bagagevagn och gick 
till hissen för vi skulle ett par våningar 
upp till incheckningen. Det gick bara 
in en vagn åt gången i hissen, så vi be-
slutade att jag skulle åka först, sedan 
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Kvällschampagne
på en sanddyn
i Mozambique.

Vinpresentation.
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Li och sist Sabine. Jag åkte upp och 
väntade, det tog ett tag och så kom – 
Sabine!!! Det fanns sex våningar om 
jag minns rätt; parkeringsplan, bot-
tenplan, två incheckningsplan, restau-
rangsplan och bönevåning högst upp. 
Jag tog trappan, sprang upp och ner 
och kollade varje plan, men ingen Li.

Paniken växte och svetten sprutade. 
Jag träffade människor som varit med 
på vår resa, men ingen hade sett hen-
ne. Jag kom på att jag hade ett foto av 
henne i plånboken och stoppade två 
poliser, som jag visade fotot för. Men 
just när de tittar på det, kommer Li 
gående bakom dem med en man som 
hjälper henne komma rätt. Det är inte 
ofta jag gråter!! Vi har pratat om det 
här flera gånger. Hon kunde också alla 
våningsplan – hur de såg ut – men det 
är ofattbart att jag inte kunde hitta 
henne eller hon hitta Sabine, som stod 
still vid hissarna där vi skulle mötas. 

En gammal tradition i Helsingborg, 
var Peps Persson på The Tivoli i mel-
landagarna. För mig var det första 
gången och den enda jag sett Peps 
live. Det var fantastiskt!

Godnatt.

Peps i Helsingborg.



70



71

Å ret började med en resa till Berlin 
för att delta på den årliga coun-

trymässan CMM tillsammans med en 
svensk countrykille, Nelson, som jag 
hade signat på PON Records. 

I mars var det dags för releaseparty på 
The Tivoli i Helsingborg för Matti & 
Anrika Roots, den första grupp som 
spelade in på Palace Of Noise.

Efter många års tjatande på italien-
ska myndigheter fick jag i april 2005 
äntligen köpa en bil med italienska 
registreringsskyltar. Det blev en be-
gagnad Alfa Romeo 147. Den var 
svart och redan färdigrepad, så jag 
inte skulle bekymra mig om det blev 
fler repor. Den här rättigheten har 
de tagit bort igen, så nu säger lagen 
att bilen du kör ska vara registrerad i 
landet du är skriven.

I april hade vi också ännu okända 
Mando Diao i PON Studios i Hasslarp.

I min kalender står att jag i april även 
var på The Tivoli i Helsingborg och 

Del 4

2005 - 2009

Nelson  And  
The Stagecoach.

Countrymässa
i Berlin med Nelson.
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Alfa 147.
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18 mars 2005 fick jag Konungariket Sveriges varumärke för PON Music 
och den 10 juni även varumärket PON Records registrerat.
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såg Magic Slim, en amerikansk blues-
gitarrist och sångare. Men jag har ing-
en biljett och inget minne av det. Fast 
det kunde ju ha varit en sådan dag…

Något som jag definitivt kommer ihåg 
är konserten i maj 2005 med the one 
and only Lou Reed på Malmö Kon-
serthus. Den här gången med famil-
jen för Malmö Konserthus har sittan-
de publik. Dotter Li var dock inte lika 
imponerad som jag – hon somnade!

En annan konsert, återigen på The Ti-
voli i Helsingborg, var med Tony Joe 
White. Den var också fantastisk!

Liten cykeltur
I juni 2005 skulle vi äntligen få göra 
en sedan länge planerad cykeltur. Idén 
startade som ett projekt; från Helsing-
borg till Costarainera, som sedan re-
ducerades till ett mer genomförbart 
projekt, från Koblenz i Tyskland till 
Basel i Schweiz, längs floden Rhen. 

Vi tog tåget till Koblenz. Det låg ett 
hotell vid stationen, som vi tog in på. 
När vi vaknade på morgonen gick vi 
ut för att hitta en tidning med annon-
ser för begagnade cyklar. Sabine ring-
de upp en kille, Mattias, som gillade 
vad hon berättade. Han kom med sin 
Mercedes och hämtade oss vid sta-
tionen. Vi kom hem till honom och 
gick ner i hans källare – där det fanns 
cyklar! Det kändes som man kommit 
till Tysklands Centrum För Begagna-
de Cyklar. Vi valde varsin, som han 
pumpade och oljade och gav mig gre-

Lou Reed i Malmö.

Tony Joe White i Helsingborg.
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Strasbourg.

Sabine och Mattias.

jor till att fixa en punktering. Hur nu 
det skulle gått till – jag har inte gått 
den kursen. 

Vi gick sedan upp i Mattias lägenhet 
som han visade oss runt i och så tog 
han en flaska Sekt (tyskt bubbelvin), 
som han tryckte ner i Sabines rygg-
säck. Därefter gick vi ut för att cykla 
iväg, men istället för att ge oss en väg-
beskrivning cyklade han med oss ner 
till floden så att vi inte skulle komma 
vilse. Väl vid floden var det lätt att hit-
ta; plan mark med cykelstig hela vä-
gen till Basel. 

När jag var liten brukade min far säga 
att han skulle gå och hälla sig i bingen 
(lägga sig i sängen), så när vi kom till 
en liten stad vid namnet Bingen tyckte 
jag att där kan man väl sova. Det kun-
de man! 

När vi vaknade nästa morgon upp-
täckte vi att oövad rumpa och cykel-
sadel ger skav, så vi stod upp och cyk-
lade den dagen. När vi kom till Mainz, 
bestämde vi oss för att ”fuska”. Så vi 
tog tåget med cyklar till Strasbourg. 

Hela kvällen cyklade vi runt i Stras-
bourg med omnejd och försökte hit-
ta ett hotellrum, men vi hade valt fel 
vecka – nämligen den vecka EU har 
sina möten i Strasbourg. Då finns det 
inga lediga rum! 

Vi stannade på en restaurang, drack 
en flaska vin, åt lite ost och gav cyk-
larna till servitören. Därefter gick vi 
till stationen och tog det sista tåget 
över floden tillbaka till Tyskland. Of-
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fenburg var staden vi kom till, men 
där fanns inga lediga rum heller. Vi 
mötte två killar som frågade om vi 
hade fyr. Jag svarade ja och frågade 
istället om de hade ett rum. Den ene 
kom på att han kunde ringa minitax-
ibolaget och fråga. Han gjorde så och 
de visste att i någon by en bit bort, 
där det hade varit vinfestival, fanns 
ett rum ledigt för att en gubbe aldrig 
hade kommit. 

I receptionen stod en misstänksam 
madam, som hade blivit lurad förr. Så 
det var cash i förskott, som gällde. Vi 
fick nyckeln till rummet och hon gick 
iväg. När vi hade hittat rätt dörr und-
rade vi om det verkligen var rätt – där 
inne fanns ett bord, några stolar och 
en toalett. Men också en trappa. Vi 
gick uppför den och kom till ett sov-
rum på 40 kvadratmeter, ett badrum 
med jacuzzi och en takterrass. Helt 
OK!

Dagen efter tog vi tåget till Freiburg, 
där vi varit många gånger förr. Sov en 
natt där och tog sedan tåget genom 
Schweiz till Imperia och därifrån en 
taxi till huset. Det blev inte så mycket 
cykel, men skoj var det.

Bo Wilson, som jobbade som ljudtek-
niker på PON, hade en rockbluestrio, 
Bo Wilson Band, som vi förstås lyss-
nade på varje gång de spelade i när-
heten.

I början av augusti hade vi svenskt re-
leaseparty för Nelson. Det var på en 
countryfestival i Svenljunga, där jag 
aldrig hade varit förut. Jag blev upp-Någonstans utanför Offenburg.

Medan vi fortfarande cyklade.
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bjuden till dans av en typ 17-årig tjej, 
men tackade vänligt nej tack och tog 
istället min fru i bilen och körde till 
Göteborg för att fira min 45-årsdag.

I september 2005 fick jag kontakt med 
CDA i Stockholm, som var skivdistri-
butörer, och skrev kontrakt med dem.
Såg The Holmes Brothers på the Tivo-
li i Helsingborg, men återigen ingen 
biljett och inget minne av konserten.

Dags för ytterligare en vinskörd vid 
Balatonsjön i Ungern, givetvis med 
besök i Budapest.

Oktober och The Sounds på The Tivo-
li i Helsingborg, alltid bra ös!!

I november fick jag ett tips av en 
man, lite äldre än jag, som sade att 
jag MÅSTE gå på Dunkers Kultur-
hus i Helsingborg och lyssna på Gilles 
Apap. Nu är ju fiol inte mitt favorit-
instrument, men när man spelar som 
han gör, är det fantastiskt.

I november 2005 blev jag inbjuden att 
hålla ett fördrag för andra företagsle-
dare om mina tankar hur man bygger 
och utvecklar ett företag. Det hölls på 
Höganäs AB i Höganäs.

Asien 
Thailand är ju trevligt så vi ville ut-
forska lite mer av det landet. Hela 
familjen åkte i slutet av december till 
Nuklua Bay, där vi har en kompis bo-
ende. Vi hyrde ett penthouse på 32:a 
våningen med helikopterplatta, 4 sov-

Vinskörd
i Ungern.

Bo Wilson Band.

Gilles Apap 
i Helsingborg.
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rum, 5 badrum och en djävla massa 
balkonger. Nuklua Bay är trevligt. Det 
otrevliga är att det är gångavstånd till 
Pattaya, som har sin walking street 
och är det mest avskyvärda jag sett. 
Men nu när man har sett det, kan man 
med gott samvete snacka skit om det. 

Nuklua Bay.

Intressant 
pool-form.

Utsikt...

...från sovrummet.
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Nyårsdans på Koh Chang.

Koh Changs fantastiska vatten.

Koh Changs sköna stränder.

Koh Chang, Elefantön, är Thailands 
tredje största ö. Den ligger intill Kam-
bodja, som också var mål för vår resa. 
Efter en minibuss- och båtfärd kom 
vi fram till vårt hotell på Koh Chang. 
Det var helt nybyggt – det luktade 
fortfarande cement i rummet. Kan-
ske alltför nytt – en kväll tog vi varsin 
Irish Coffee och döm om vår förvå-
ning när vi upptäckte saltet på glas-
kanten! Bartendern envisades med att 
det SKULLE vara så, när jag påpekade 
det. Nyårsafton gick bra och på nyårs-
dagen skulle vi åka iväg till Kambodja. 
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2006 och mot Kambodja 
Tidig avgång och min telefon ringde 
klockan 06.00. En kompis i Tyskland 
tyckte att det var lämpligt att ringa 
mig på tysk nyårstid 24.00. Sedan 
dess har jag aldrig haft problem med 
att hålla reda på tidsskillnaderna. 

Minibuss, färja, minibuss igen, 
långt ute i skogen, vi stannar på en 
bensinmack, jag går ur bussen för 
att sträcka på benen och då är det 
ett helt gäng thailändare på ett pick 
up-flak, som reser sig upp pekar på 
mig och gapskrattar. Så är det när 
man ser annorlunda ut!

Vi kom fram till gränsen och blev 
intryckta på ett litet kontor, där allt 
skulle planeras färdigt. Vi hade köpt 
den här bussresan till Siem Reap med 
hotell och rundresa till Angkor Wat i 
form av små biljetter från lokala åter-
försäljare i små hytter på stan lite här 
och var. Allt hade skötts från ett kon-
tor i Bangkok, och detta lilla kontor 
skulle nu fixa så att alla kommer till 
sitt hotell i Siem Reap. Pappersfylle-
ri och blabla, sedan in i en turistbuss 
och vi blev körda till gränsövergång-
en, som vi skulle göra till fots. 

Väl över blev vi körda i golfbilar 
till en busstation. Där stod vi och 
väntade och väntade, men plötsligt 
hörde man någon säga något som 
skulle kunna betyda Nilsson. Så vi 
gick fram och hittade vår ”buss” – 
en Toyota Corolla med mååååånga 
mil på mätaren, köpt begagnad i 
Thailand där de har vänstertrafik 
och nu skulle den transportera oss 

i Kambodja, som har högertrafik, 
med ratten på FEL sida!!! 

Mr Lambert från Kanada skulle dela 
”buss” med oss. Han fick sitta fram 
med de tre Nilssons i baksätet. Vid 
första omkörningen ångrade han det 
beslutet. Vägen var en dirt road av 
rött grus som rök vilt omkring. På 
båda sidor om vägen fanns risfält med 
skyltar om att inte beträda området 
på grund av landminor, som Pol Pot 
hade glömt kvar. Broarna över vat-
tendragen var av typen gamla mili-
tärbroar i metall, som bara var lagda 
där. Det fanns inga jämna övergångar 
från väg till bro, vilket resulterade i en 
punktering. Vi stannade mitt i vägen 
så vi hade trafik på båda sidor om oss.  
Väskorna åkte ut eftersom reservhju-
let och verktygen låg under. Li satt 
på en resväska mitt i vägen och såg 
uppgiven ut. Chauffören hittade inte 
sitt hjulkors utan sprang iväg och – gi-
vetvis – hittade han istället en gubbe, 
som satt och hyrde ut just hjulkors. 
Det var tydligen inte första gången 
detta hade hänt. 

Färden fortsätter, solen går ner och 
bensinen håller på att ta slut. Då kom-
mer vi in i en liten by och kan tanka 
medan chauffören och tankgubben 
står och röker! 

Till sist kommer vi in i en stad, med 
lampor, byggnader. 

Han tar oss till ett hotell där han går 
in, men kommer ut igen. Fel hotell 
och detta upprepas ett par gånger inn-
an han till sist stannar vid ytterligare 
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Punktering mitt i vägen.

Flytande hem.

ett hotell, där han släpper ut oss och 
sticker. Vi går in och fram till recep-
tionen, där vi presenterar oss med 
våra pass. Då säger de att de är full-
bokade och att det inte finns något 
bokat i våra namn. Jag blir vansinnig, 
Mr Lambert blir vansinnig, men det 
hjälper inte mycket. 

Jag kom då på att jag hade numret till 
tjejen vi köpte biljetterna av. Mr Lam-
bert knälåg på golvet och röjde sin 
väska av samma anledning. Han hit-
tade inget, men jag hittade mitt num-
mer. Jag ringde henne och hon sade 
att hon skulle kontakta Bangkok. Hon 
satt i hamnen i Trat, vi var i Kambod-
ja, och att någon i Bangkok skulle fixa 
detta, var inte troligt. 

Vi började dricka öl, klockan var väl 
22, och vi gav upp. Men plötsligt kom 
det in en jovialisk typ som skrattade 
och sade att nu ska vi fixa det här. 
Och plötsligt hade vi tre rum! Fan-
tastico!! Tur att jag hade ordning på 
mina lappar.

Dagen efter kom en kille till hotellet 
och frågade efter Nilsson och Lam-
bert. Det var vår guide för den här 
turen. Jag vet inte hur han stavade 
sitt namn, men det lät som Sorry, så 
vi kallade honom det. Han och en 
chaufförs uppdrag, är att hämta oss 
på morgonen, visa oss allt på listan 
och se till att vi får mat samt att leve-
rera oss tillbaka till hotellet i ett bra 
skick. Inga spontana grejor, men det 
kommer vi till. Första stopp var Syd-
ostasiens största sjö, Tonle Sap. Där 
bor människorna i flytande hus. Sko-
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Barn i badbalja i Tonle Sap.

Krokodiler 
i Tonle Sap.
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Flytande skola.

Flytande gymnastiksal.

lan flyter, barnen paddlar omkring i 
badbaljor och det finns krokodiler i 
vattnet, men hur svårt kan det vara att 
göra nya barn? 

Dagen efter sade Sorry att han skulle 
hämta oss klockan 9. Men jag sade nej, 
det ska du inte, du kommer klockan 
10. Det tog en liten stund för honom 
att förstå att det var jag, som bestämde 
och inte han. De kom klockan 10 och 
det var dags för resans höjdpunkt – 
Angkor Wat, världens största religiösa 
byggnadsverk, som består av en mas-
sa olika tempel. Bland annat Ta Prom, 
känt från filmen Tomb Raider, det är 
där träden håller på att ta över.  Sedan 
hade vi det som jag gillade bäst – Bay-
onne. Som inte ska förväxlas med den 
franska skinkan. Detta tempel består 
av enorma ansikten i tempelbyggna-
dernas fasader. Sedan upp till check-
point för att se solnedgången över 
sjön Tonle Sap. 

Nu var det dags att gå på restaurang. 
Jag såg en skylt när vi parkerade bilen, 
att det låg en bar in i gränden vid si-
dan om restaurangen. Den hette Tiger 
Bar och jag fick en idé! Efter intagen 
måltid tyckte Sorry att det var dags att 
åka tillbaka till hotellet. Nej det skall 
vi inte sade jag – Lambert, Sabine och 
Li höll med mig – vi ska gå på Tiger 
Bar. Sorry fick inte lämna oss någon 
annanstans än på hotellet. Att åka dit 
först och sedan tillbaka var för långt 
och där hotellet låg fanns ingenting. 
Beslutet blev att Sorry följde med på 
baren. Den var full med flickor som 
jobbade där, men inga andra gäster än 
vi. Jag beställde en Sex on the Beach 
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Barn i Kambodja.
Suverän frisyr!

Ankor Wat i Kambodja.
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Näsa mot näsa i Bayonnetemplet.

Ankor Wat består av en massa tempel.
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Bayonnetemplet med jätteansikten.

Sunset över Tonle Sap.
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till Sorry och en massa annat till oss. 
Tjejen som skötte musiken tröttnade 
på alla mina låtförslag, så jag fick spe-
la resten av kvällen. Skoj hade vi men 
Sorry drack inte upp och blev därför 
inte roligare än vanligt.

Dagen efter var det dags att åka till-
baka till Thailand. Nu fick vi en mi-
nibuss med ratten på rätt sida. Vid 
gränsövergången till Thailand sade vi 
adjö till Mr Lambert, som skulle nå-
gonstans som jag inte kommer ihåg, 
medan vi skulle till bron över floden 
Kwai i Kanchanaburi i västra Thailand 
nära Burma. Då var det bara familjen 
Nilsson i en ny Toyotabuss med kara-
okemaskin och DVD-filmer, 12 tim-
mars färd totalt den dagen. 

Mr. Lambert 
och Mr. Sorry.

Tiger Bar.
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Dagen efter besökte vi munkarna som 
tar hand om föräldralösa tigrar, men 
tyvärr har vi fått reda på i efterhand 
att de drogar tigrarna för de skall vara 
lugna. En upplevelse var det i alla fall. 

Vi skulle ju se bron och en belgare, 
som jobbade som guide, körde oss till 
stationen närmast bron. Vi bestämde 
med honom att vi skulle ta tåget till 
en annan station när vi var nöjda med 
bron, så skulle han hämta oss där och 
vi skulle gå på restaurang tillsammans. 

Den här dagen skulle bli mer spän-
nande än vi trott. Li skulle hem till 
Sverige för att gå i skolan och hennes 
plan gick vid midnatt från Bangkok. 
En minibuss var förbeställd. 

Vi hittade grottan, där japanerna höll 
fångarna som skulle bygga dödens 
järnväg åt dem. Sedan skulle vi åka 
tåget över bron, men jag fick tag i ett 
par killar som skulle åka över och in-
spektera bron och rälsen med ett litet 
tåg. Vi åkte med dem istället och fick 
åka på en bro vid sidan om den rikti-
ga. Tiden gick och det blev dags att ta 
tåget till stationen där vi skulle möta 
belgaren. Det tåget kom från bron 
vi inte åkt på. Vi hoppade på och 
åkte några stationer – jag hade totalt 
glömt namnet på den station vi skulle 
till, så vi hoppade av där det kändes 
bra. Det var förstås fel, men jag hitta-
de två gubbar som körde moppetaxi 
och frågade om de visste vägen till 
vårt hotell. De svarade ja, så vi hopp-
ade på och åkte iväg. Men det kändes 
inte bra för vi kom längre och längre 
ut i djungeln. Plötsligt stannade de 

Riktig tiger.

Lost and found.
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och sade att ”här är det”. Allt vi såg 
var ett övergivet hus så jag sa nej, kör 
oss tillbaka till stationen! När vi kom 
dit stod belgaren där. Han hade kört 
från station till station och frågat ef-
ter oss. Jag frågade honom varför de 
påstod att de visste när de inte hade 
en aning. Han förklarade att det är 
skämmigt för en thailändare att säga 
att han inte vet. Så körde han oss i sin 
bil till restaurangen och sedan till ho-
tellet för att vi skulle packa.

Som sagt, Li:s plan skulle gå vid mid-
natt till Köpenhamn, medan vårt plan 
till Chiang Mai skulle gå först på mor-
gonen dagen efter. Så vi tillbringade 
en natt på flygplatsen och sov på pla-
net på vägen upp.

Tjejen som vi hade som guide 2002 
hade arrangerat resten av vår resa. 
Hon hade bokat ett bra hotell mitt i 
stan och visade vart vi skulle gå med 
vår smutstvätt. Jag tyckte det var bil-
ligt att lämna på hotellet, men det var 
betydligt billigare att lämna där ho-
tellen lämnar. Ingen sortering, allt i 
en påse som vägs och betalningen är 
per kilo. Lämna på förmiddagen och 
hämta på eftermiddagen. Det som 
behöver strykas är struket utan extra 
kostnad.

Vi tog en tur ut i djungeln för att träffa 
elefanter, som inte gick och bar om-
kring på turister i soffor på ryggen. 
Det var en elefantskötare – mahout 
– hans elefant och jag. Mahouten gick 
bakom och ropade något till elefanten 
som den ofta inte brydde sig om, jag 
satt barbacka på elefantens nacke, ing-

en kudde inget rep att hålla sig i. Håll 
i öronen, sade de, och dra i det örat 
vilket håll du vill svänga åt. Ha, det var 
elefanten som bestämde! Vi gick längs 
en stig på en sluttning i djungeln, men 
plötsligt fick min elefant syn på sin 
favoritplanta, lite snett ner i backen, 
långt utanför stigen. Den skulle han 
ha och snabbaste vägen var att läm-
na stigen och springa dit! Mahouten 
kunde skrika hur mycket han ville och 
jag drog i öronen, inget hjälpte. När vi 
kommit fram till plantan var det tvär-
stopp, han ryckte upp den med sna-
beln och började äta och vi gick inte 
förrän han var färdig. Sabine hade fått 
en lugn hona, som tog henne runt på 
stigen…

Efter ”promenaden” i skogen kom da-
gens höjdpunkt – bada med elefant! 
Det var bara att sitta kvar på nacken 
medan elefanten gick ner i floden tills 
den inte syntes mer. Då kom snabeln 
upp och spolade mig dyngsur!! jag 
skrubbade huvud och öron på honom 
och han såg ut att ha det bra. Svårt att 
veta hur det känns för elefanterna ef-
tersom deras hud är supertjock och 
skrovlig.

Vi tog oss till Long-Neck Village för 
att få träffa Long-Neck Padong, en 
minoritetsstam som kommit från 
Burma till Thailand.

Ni har säkert sett bilder på deras kvin-
nor, som vid 6 års ålder börjar bygga 
upp halsen med ringar. En annan 
stam i samma by heter Kayan. De tän-
jer istället ut sina öronpiercingar med 
stora ringar.
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Barbacka på busig elefant.

Long-Neck Padong. Kayan.



91

Hjälp!

Det svarta templet.

Det vita templet.

Vi flög tillbaka till Chiang Mai för att 
dagen efter ta oss upp till den Gyllene 
Triangeln. Vi passerade Chiang Rai på 
vägen och passade på att besöka det 
vita templet, Wat Rong Kuhn, och det 
svarta templet som är byggt av konst-
nären Tawan Datchani, en kille som 
gillar döden.
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Gränsövergång 
till Burma.

Flodbåt som transporterade oss på Mekongfloden.

Köp av 
fake cigarettes!

Vi kom fram till Mae Sai City, som är 
Thailands nordligaste stad och grän-
sar till Burma. Vi köpte dagsvisa till 
Burma och gick över gränsen till en 
marknad som sålde allt, till priser 
som var löjligt låga. Det tog en stund 
innan jag förstod varför. Allt var skit-
kopior från Kina. Sabines Marlboro 
tappade tobaken om du höll dem upp 
och ner, och smakade kamelbajs. Vår 
guide köpte en limpa cigaretter till en 
arbetskamrat och blev tillfrågad om 
hon vill ha den inslagen. Hon svara-
de ja tack och fick sitt paket. Men jag 
tvingade henne, trots hennes protes-
ter, att ta av omslagspapperet. Inne-
hållet var inte av det märke hon hade 
köpt och tjejen hon hade köpt av var 
försvunnen. CD-skivor och de senas-
te filmerna på DVD fanns till salu för 
nästan inga pengar alls, och så vidare.

Vi gick tillbaka över gränsen och fick 
tillbaka våra pass som gränspolisen 
hade behållit.

Dagen efter tog vi en long-tail-båt 
över Mekongfloden till Laos för att 
gå på den båt som skulle ta oss till 
Luang Prabang med en övernattning 
på vägen. Fullkomlig förvirring som 
vanligt. Då var det skönt att ha med 
sin egen guide som snackar språket/
språken och kunde reda ut saker så att 
jag slipper försöka. Vi stannade i någ-
ra byar på vägen, eller på floden heter 
det kanske? 

Vi kom till platsen där vi skulle över-
natta, Luang Say Lodge. Till kvällsma-
ten hade vi lovats dans av servitriser-
na, men de bad så mycket om ursäkt 
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Laotiskt bröllop.

På väg till Laos.

Mekongfloden.

att det inte skulle bli något av det för 
de skulle på bröllop. Jag bad då vår 
guide fråga om vi kunde få följa med, 
och det fick vi. Lodgechefen tog oss 
med i sin bil och så bar det iväg på la-
otiskt bröllop. Jag lovar att jag var den 
ende där med blont hår. Så blev det 
mer mat. Bruden och brudgummen 
gick omkring och bjöd på whiskey- 
shots mot att man skulle lägga pengar 
i deras korg och det gjorde vi givetvis. 
Musiken började spela – elgitarr, synt 
och sång. Det lät förfärligt, men bru-
dens syster bjöd upp mig till dans och 
då kan man ju inte tacka nej.
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Fisk- 
och grodmarknad.

Köttmarknad.

Hembränt risbrännvin.

Dagen efter gick vi på morgonmark-
naden. De köttbitar som var till salu 
där hade inte gått hem på ICA! Inte 
heller ”fiskavdelningens” produkter.

Sedan gick båtfärden vidare, vi stan-
nade i ytterligare en by och hela gäng-
et gick i grupp till marknaden. Den 
var jag inte så intresserad av, utan 
gick en sväng själv. Plötsligt satt där 
en liten tant och brände sprit. Jag 
försökte förklara att jag ville köpa en 
flaska, men våra språk komparerade 
inte. Jag sprang iväg och hämtade vår 
guide, som löste problemet så jag fick 
en flaska hemkört risbrännvin för en 
femma.

Tillbaka på båten kom vi i samspråk 
med en man som Sabine hade kom-
menterat tidigare på grund av hans 
klumpiga mobiltelefon. Vi andra 
hade ingen mottagning, men efter-
som hans klumpiga telefon var en 
satellittelefon kunde han ringa och 
bli nådd. Jag bjöd honom och hans 
familj på mitt brännvin. Han smaka-
de men tyckte inte om det. Så presen-
terade han sig som Kerr Neilson och 
jag kommer ihåg att den ena dottern 
hette Paris. Vi googlade honom när 
vi kom hem och det tycker jag att ni 
också skall göra. Det känns konstigt 
att en sådan person har suttit på en 
båt på Mekongfloden och druckit 
hembränt med mig.

Vi anlände till Luang Prabang och 
checkade in på vårt hotell. På trotto-
aren utanför fanns bambuburar med 
de största höns jag sett. De var väl ute 
och luftade sig på dagen, för klockan 4 
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Vattenfall i Laos.

Vårt hotell i Luang Prabang.

Risfält.

på morgonen hörde jag dem gala från 
gården bakom oss.

Vi var ute och cyklade, åkte till vatten-
fall och gick på nattklubb. Där fick vår 
guide för sig att beställa in ett helrör 
Johnny Walker Blue Label, förmodli-
gen tillverkad i Kina. Hon drack inte 
själv och Sabine tyckte inte om det, så 
jag fick hitta en annan turist att dela 
den med. Det var en tung morgon da-
gen efter…
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Vår dubbelbungalow i Hua Hin.

Strand på Koh Tao.

Vi flög tillbaka till Chiang Mai och 
sedan till Bangkok. Vi hade bestämt 
med en chaufför som vi haft tidigare 
att han skulle hämta oss på flygplatsen 
och dagen efter köra oss till Hua Hin.

Vår guide i norra Thailand hade bo-
kat ett hus till oss i en park nära havet. 
Där finns det långa stränder och det 
är en livlig stad. En dag när vi gick på 
stan stannade jag plötsligt upp – var 
det inte en jag kände som jag precis 
mötte? jo en av mina före detta an-
ställda från STI gick där med sin fru. 
Han vände sig också om och sedan 
umgicks vi några dagar där.

Vi tog oss till Chumphon för att ta bå-
ten över till Koh Tao, som vi gillade 
senast vi var där. Men som så många 
andra ställen i världen, kan det vara 
jättefint första gången och när du se-
dan återvänder kan det ha blivit över-
exploaterat och förstört.

Vi bodde på samma ställe som senast 
och det var ok. Inne i byn/staden var 
det bara barer och disco – vi såg inte 
ett disco senast. Vi gick på spa, träf-
fade nya vänner och tog vår strand-
bartender på lunch. Jag hade en bak-
tanke: lunchrestaurangen låg inte så 
långt bort fågelvägen, men det var en 
rätt jobbig väg att gå. Sabine och jag 
gick ändå dit och han kom efter på sin 
moped. Efter lunchen frågade jag ho-
nom om han kunde visa vägen ner till 
havet, och det gjorde han. Jag klädde 
av mig, hade badbyxor på, och sa hej 
då. Sabine tog mina kläder och åkte 
med honom på moppen hem medan 
jag simmade hem. Han tyckte jag var 
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Ingrid, Maria, Kristina, Heiner.

TNE Release.

jättetokig, men jag höll mig intill kus-
ten och det skulle inte vara något pro-
blem om jag bara kunde klättra upp 
på land. Det tog en timme!

Resan led mot sitt slut. Dags att hitta 
en båt till Koh Samui, som har flyg-
plats.

Till Bangkok ett par dagar och sedan 
hem till kylan.

Glad di Leva i Hudik
I februari 2006 spelade Debbie Davies 
på The Tivoli i Helsingborg. Hon är en 
amerikansk bluesgitarrist, som bland 
annat har spelat med John Mayalls fru 
i hennes grupp Maggie Mayall and the 
Cadillacs. Bra gung!

Mars var en stressig månad i Helsing-
borg; Gustav and the Seasick Sailors, 
Louise Hoffsten och The Sounds alla 
på The Tivoli samt DNI på Ångfärjan 
(vägg i vägg med The Tivoli).

Dags att åka till Norrland. Gruppen 
TNE (Tillnyktringsenheten) skulle 
släppa sin CD som låg på PON RE-
CORDS. Det skulle ske på Värstaborg 
i Njurunda, inte så långt ifrån där jag 
är född. Har ni varit i Norrland på vin-
tern? jag har ALDRIG sett så mycket 
snö. Skivsläppet gick bra, norrlän-
ningar vet hur man festar, lite sämre 
med konversationsförmågan men det 
är bara att ta en öl till.

Dagen efter körde vi upp till Gnarp 
för att säga hej till min syster Maria 
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FAIR.

FAIR.

MILAB.

Bo Wilson Band.

och hennes mamma Ingrid, som var 
Heiners fru. Han var tyvärr inte med 
oss längre.

Vi tog in på Hotel Statt i Hudiksvall 
och när jag kom in till receptionen 
stod där redan en man som såg be-
kant ut. Var det Jesus? Nej Thomas 
Di Leva! När han hörde mig komma 
vände han sig om och sa hej. Jag mötte 
honom någon månad senare på Kulla-
gatan i Helsingborg och han sa hej då 
också. Jag känner ju inte honom, men 
han kanske hejar på alla.

Den 8 april var det dags för Nashville 
Pussy på The Tivoli i Helsingborg. Två 
tjejer och två killar, sleaze rock!

Vi körde lite olika event på PON och 
nu var det dags för en musikmässa.

Bo Wilson Band spelade på The Tivoli 
i Helsingborg.
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Motel Kingman i Winona – rena rum till bra priser.

Bröllop efter Route 66
Maj kom, inte tjejen utan månaden, 
och Bo Wilson hade bestämt sig för 
att gifta sig med sin Malin. Vi fyra 
drog till USA – Köpenhamn-Atlan-
ta-Dallas med flyg, hyrde en Cadillac 
och letade efter Route 66.

Vi började med Oklahoma City that 
looks oh so pretty. Gamla Route 66 
har blivit ersatt av Interstate Highway 
40 i öst-västlig riktning. Den gamla 
går parallellt och vi körde den ibland, 
men det är en gammal bonnaväg.

We saw Amarillo and Gallup New 
Mexico.

Flaggstaff Arizona, där vi sov över. 
Sov och sov… En gång i halvtimmen 
kom ett tåg förbi, som tog ungefär en 
halvtimme på sig för att passera.

And we didn`t forget Winona, King-
man, där sov vi över på Motel Route 
66. Tog kvällsmat på drive-in, men 
utan bil, för den låg rakt över vägen 
från hotellet. 

Plötsligt vällde det in gamla ameri-
kanska bilar i mint condition, inget vi 
hade räknat med.

Vi körde in i California och satte föt-
terna på marken så vi kunde säga att 
vi varit där, men svängde sedan norr-
ut, mot destinationen för bröllopet.
 
Barstow och San Bernardino hoppade 
vi över.
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Raka motorvägar är de bra på i USA.

Hard Rock Hotel i Las Vegas.

Vi stannade i Bullhead för en över-
nattning. I receptionen på det hotell 
vi hittade, satt gamla gubbar i sina 
rökrockar och rökte. På disken låg ett 
laddat gevär, sån’t som gör en trygg. 
Gubbarna var spelare, som åkte till 
Vegas då och då för att spela och de 
bodde permanent på hotellet.

Äntligen framme i Las Vegas, direkt 
till vårt förbokade hotell, Hard Rock 
Hotel, förstås. Jag älskar dessa över-
raskningar, som man kan få i recep-
tioner. Där stod en skylt på dörren, 
som sa att man skulle vara respekta-
belt klädd. Men jag missade att det 
inte gällde dagtid – stället var fullt 
med flickor i string-bikini, det stod 
det ingenting om i reklamen.

Las Vegas ligger mitt ute i öknen i Ne-
vada och då måste man ju ha en pool 
med sandstrand. Det fanns ingenting 
som var normalt i den staden. Ed Ro-
man Guitars – World’s Largest Guitar 
Store – dit måste man ju gå! Och Boot 
Barn, har aldrig sett så många boots. 

Jag har aldrig varit beroende av att 
spela om pengar, men är man i Las 
Vegas och hotellet har en stor sal med 
slot machines, så måste man ju pro-
va. När jag var liten i Sverige kallades 
maskinerna enarmade banditer och 
dem kunde man hitta i tobaksaffärer. 
Namnet hade de fått för att man la i en 
peng och drog i en arm och så förlora-
de man sina pengar. Nu hade utveck-
lingen gått framåt, så när man satte sig 
vid en maskin kom en kille fram och 
frågade hur mycket pengar man ville 
sätta in på sitt kort. Jag betalade ho-
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nom 100 dollar och fick ett kort som 
jag stack in i maskinen. Jag letade efter 
armen att dra i, men den var ersatt av 
en knapp, förmodligen mer ergono-
miskt. Jag har provat att spela på ca-
sinot i Monte Carlo och i San Remo 
och lärt mig att förlora en tusing tar 
cirka 15 minuter. Men här vann jag, 
alla kunde se när man vann för lam-
porna på maskinen blinkade då. När 
jag var uppe i över 200 dollar kallade 
jag på kortkillen och han cashade in 
mitt kort. Jag gick till baren för att ta 
en drink och träffa Sabine, men när 
jag kom dit hade alla tjejer i lokalen 
sett att jag cashat in och trängdes runt 
mig. Så vinsten försvann i ett nafs…

Vi var där för bröllop, men det är ing-
et man bokar i förtid i Las Vegas. Man 
åker till ”rådhuset” och får en blankett 
och sedan till The Little White Wed-
ding Chapel och bokar tid till imor-
gon och man bokar en Elvis!

Svensexa är ju obligatoriskt, jag tog 
Bo på strippklubb. Han kände sig inte 
helt bekväm, inte ens när han fick två 
bröst upptryckta i ansiktet. Vi åkte 
hem till hotellet igen innan det blev 
för jobbigt.

Till bröllopet tog vi en vit limousin. 
Elvis sjöng, hellre än bra, och de blev 
gifta.

Senare på kvällen bestämdes det att vi 
skulle åka upp i det Las Vegiska eif-
feltornet. Jag hatar torn över två vå-
ningar. Det här tornet är visserligen 
bara hälften så stort som originalet, 
men ändå för högt för mig. Glashiss, 

så det var bara att blunda hela vägen 
upp och ner.

Ingen trumpen mur mot Mexico
Vi lämnade Vegas och körde mot 
Mexiko.

Vi passerade Hoover Dam, en mäktig 
konstruktion.

När vi kom till El Paso parkerade vi 
bilen på en övervakad parkering och 
gick bron över Rio Grande för att 
komma in i Mexiko. Man kommer 
då till Ciudad Juárez och floden heter 
Rio Bravo del Norte på den här sidan. 
Hade någon av oss sökt på internet 
om denna stad, hade vi förmodligen 
inte gjort den här utflykten. Vi gick in 
i staden, som har ett apotek på varje 
gathörn. Senare fick jag höra, att där 
kan man köpa det mesta. Och det som 
inte finns där, finns hos gatuförsäljar-
na. Vi hittade en restaurang och intog 
en fantastisk äkta mexikansk lunch 
med öl och Tequila.

Vi vandrade tillbaka mot gränsen. 
Att bli utsläppta från Mexiko var 
inget problem, insläppta tillbaka till 
USA var inget problem för Herr och 
Fru Wilson, eller för Sabine Nilsson, 
men Hans Nilsson – varför valde du 
att ha långt hår och en cowboyhatt 
med skotthål i? Gränsvakten ställde 
sig i min väg, bad om pass och drog 
på sig handskar. Jag förklarade att vi 
fyra bara hade varit över en timme för 
att äta lunch och att vi var på väg till 
Austin. Då frågade han vilket hotell vi 
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I hatten – med kulhålet i.

Lycklig resa på mexikanska (spanska).
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skulle bo på, men vi hade inte förbo-
kat något för jag var lite besviken på 
att jag inte kunde få rum på det klas-
siska Austin Motel. Men jag svarade 
Austin Motel och han släppte in mig!

Äntligen i Austin som är huvudstad i 
Texas, är en stad som känns som en 
stad för oss européer. Det finns ett 
centrum med butiker och är uppbyggt 
på ett vettigt sätt. Jag hade stannat en 
gubbe i Oklahoma City och frågat ef-
ter city center, men han förstod inte 
vad jag menade och efter att ha kört 
runt där i en timme förstod inte jag 
heller vad jag menade. I stora städer 
har de sin ”mall” utanför stan och 
”centrum” är tomt. Småstäder består 
av en genomfartsled med en räcka hus 
på varje sida.

I Austin hittade vi först ett motell och 
sedan en fantastisk taxichaufförska, 
som förstod precis vad vi ville. Vi var 
på Saxon Pub och såg Omar, Kent 
Dykes, han som spelade förband till 
Johnny Winter i Köpenhamn. Vi var 
på The Continental Club och såg Red 
Volkert, vi var på The Broken Spoke 
och såg The Derailers, som jag senare 
tog till Helsingborg till vår fantastiska 
fest 2018.

Bo Wilson kände folk i Austin som 
fixade så att vi fick se Malford Milli-
gan på The Oasis. Bo spelade med lo-
kala band på Friends Bar, på Nuno´s 
med sin gamle kompis Alan Haynes.

Vi var på något helt galet ställe, som 
jag sett på film men inte förstått att 
det finns i verkligheten. Rollergirls! 

Red Volkert på Continental Club i Austin.

Nästa gång ska vi bo här, på klassiska Austin Motel. 
Formen på skylten är fantastisk.
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The Derailers.

Alan Haynes Band.
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Flickor åker runt i en velodrom, två 
lag som försöker slå ner varandra 
medan publiken dricker öl och hejar 
på. Otroligt!!

I pausen ville jag gå ut men jag hade 
min öl i handen och när jag tittade ut 
kunde jag inte se någon med glas. Det 
stod en sheriff i baren och snackade 
med bartendern, så jag gick fram till 
honom och frågade om jag fick ta med 
mitt glas ut (”glas”, det var en plast-
mugg). Han svarade utan att titta på 
mig. I didn`t hear you, så jag ställde 
frågan igen. Samma svar. Jag tolkade 
som att det är OK om du sköter dig, 
så jag gick ut med min öl och inget 
hände.

Söndag förmiddag. Vi hade fått ett 
tips om STUBB:s – gospel brunch, 
ingen bokning, kom i tid och köa. Vi 
fick sista bordet och tog med honom 
som stod bakom oss i kön. Supermat 
och supermusik.

Vi hade fått höra att man kunde bada 
vid Barton Springs, en flod som de 
hade gjort bassänger av. Vi låg på 
grässluttningen och jag blev varm, 
sprang ner till vattnet och dök i. Jag 
trodde att hjärtat stannade för jag har 
aldrig varit i så kallt vatten någonsin. 
Jag fick simma typ 50 meter för att hit-
ta en stege att komma upp på. Efteråt 
läste jag skylten, clear and icy !!!!!!

Stevie Ray Vaughan.

Bo Wilson
och okänd.

Gospel Brunch.
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Sprit i brun papperspåse! Sååå amerikanskt.

Malford i Milligan.
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So we did it!

Grand Canyon.
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Grand Canyon.

Texas.
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The way it’s done 
in Texas.

Texas.
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Återförening med nian i PON Studio.

Ambassador Club - 50-års jubileum i Bern.

Fläng Europa runt
Åka båt med Tomas Nilssons båt på 
Öresund är en av höjdpunkterna på 
året! 

I augusti 2006 hade vi klassfest med 
gamla nian från Magnus Stenbocks-
skolan på Palace of Noise, PON. Vi 
käkade, vi åt, vi drack och vi övade 
på att sjunga ”Häng me’ på party”, 
skriven och inspelad av Ulf Neide-
mar 1971, och vi spelade in den 2006! 
Lyssna på www.ilbiondo.se

I september var det dags för 50-årsju-
bileum för Ambassador Club i Bern. 
Den hade bildats 1956 i Schweiz som 
en herrklubb utan några koppling-
ar till statliga, politiska eller religiösa 
grupperingar. Klubben finns nu över 
hela världen och sedan 1996 är kvin-
nor också välkomna som medlemmar. 
Klubben arbetar för att hjälpa behö-
vande och på den tiden byggde vi en 
skola i Bhutan. Jag var president i Hel-
singborgsklubben och medbjuden till 
denna tillställning i Bern tillsammans 
med min fru. Vi möttes i en enorm sal 
där det hölls tal och föredrag. När det 
var dags att gå till bords kom en äldre 
kvinna fram till mig och frågade om 
jag ville föra henne till bordet. Jag är 
inte blyg, så jag sa gärna och så gick 
vi och satte oss. Vid honnörsbordet, 
visade det sig. Hon var gift med en av 
grundarna. Sverigepresidenten kom-
mer aldrig att glömma detta och inte 
jag heller. Hon var en mycket trevlig 
kvinna och hennes make likaså.

Vi hade kört bil från Helsingborg till 
Bern och fortsatte sedan ner till vårt 
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LYLA’s releaseparty 
på The Tivoli i Helsingborg.

Jag i Zagreb.

hus i Italien. När det blev dags för 
skörd i Badacsonytomaj, tog vi bilen 
och körde dit via Zagreb, som var en 
trevlig stad, där vi åt rostade kastan-
jer på gatan, drack god öl och gott vin 
och hittade en fantastisk restaurang 
på en bakgård, där vi åt den godaste 
vildsvinsfilén någonsin.

På morgonpromenaden förstod jag 
varför jag upplevt staden som ren. 
Massor med bilar var ute och spolade 
gator och trottoarer rena inför dagen. 
Inget som jag sett i Helsingborg, men 
däremot i Nice.

I oktober spelade Nisse Hellberg från 
Wilmer X på The Tivoli i Helsingborg 
och vi var givetvis där. Samma månad 
åkte vi till Malmö för att åter lyssna på 
Red Volkert på Klubb Bakersfield.

LYLA, en Helsingborgsgrupp som jag 
signat hade sitt releaseparty på… The 
Tivoli i Helsingborg, förstås. LYLA 
öppnade för Sugarplum Fairy.
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Afrikansk kulturshow.

Musikmässa i Cannes.

Man kan göra country av alla låtar.

20-årsdag i Berlin
I december 2006 var det dags att fira 
bröllopsdag i Berlin, 20 år. Vi fick inte 
tag i samma band, men Robbie kom 
med ett gäng kompisar och vi spela-
de och sjöng på en annan pub den här 
gången. Vi såg en fantastisk föreställ-
ning kallad UMOJA, som handlade 
om afrikansk kultur.

Vi gick också på STASI-muséet, som 
handlade om östtysk politik och kultur.

Vi gick givetvis också på konsert. I en 
gammal sporthall från östtiden, med 
en boxningsring i mitten, spelade The 
Bosshoss med boxningsringen som 
scen, sina fantastiska countrytolk-
ningar av berömda pop-, rock- och 
hip-hop-låtar. Sjukt bra! 

Vi avslutade 2006 med att fira Li:s fö-
delsedag = julafton, i hennes nya hem 
i Kristianstad, hatat av både mor- & 
farföräldrar, som inte vill lämna sina 
hem på den heliga dagen. Jag njöt!!!

2007
Året började med ett besök på MIDEM 
i Cannes, Frankrike, den årliga musik-
mässan med uppträdanden av massor 
med världsartister. Förutom mässan, 
gick jag också på en konsert där jag 
upptäckte en svensk ljudtekniker som 
stod och rattade på ett mixerbord. To-
mas Blom blev förvånad när han titta-
de upp och såg att jag stod där. Bandet 
som skulle spela var Mando Diao, som 
hade varit på PON, så vi hängde med 
dem backstage efter konserten.
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Bäst före-datum utgånget.

Jag förstår att dom var tvungna 
att skriva bra låtar för att stå ut 
med att bo där.

Dr Feelgood.

I januari åkte vi in till Köpenhamn för 
att lyssna på Chuck Berry på Amager 
Bio.

Ibland är man lite sen, han hade nog 
varit bättre förr, men han hade en gi-
tarrist med sig som backade allt han 
missade. Efter ett par låtar kastade 
Chucken av sig kaptenshatten och 
tupén åkte med.

I maj åkte jag med Dan Jensen till Por-
talen i Greve, söder om Köpenhamn, 
och lyssnade på Los Lobos. Bra gung.

Dr. Feelgood har ju varit ett favoritband 
sedan mitten av sjuttiotalet. Sångaren, 
Lee Brilleaux, dog 1994 och sedan dess 
har Lee Brilleaux Memorial hållits var-
je år till och med 2009. I maj 2007 åkte 
vi dit, till The Oysterfleet på Canvey 
Island, en konstgjord ö i Themsen, och 
träffade Dr. Feelgood-fans från runt 
om i världen och festade hela natten. 
Vi gick också The Feelgood Walk till 
ställen som hade varit viktiga och pu-
bar där de druckit sina Pints and Gins. 
Gästartister från Finland, Frankrike 
och gamla medlemmar i bandet, spe-
lade.
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Den fantastiske  
John Hiatt  
i København.

In Picadilly, London West End.

Per Gessle på Sofiero i Laröd.

Efter Canvey Island åkte vi till London 
för att lyssna på en annan favorit – Ian
Hunter på The Pigalle. När förbandet 
gick på hörde jag någon som räknade 
in på svenska. Diamond Dogs låter 
inte alls svenska på scen, men när jag 
snackade med Sulo efter konserten, 
så förstod jag att det är ett helsvenskt 
band. Roligt var att Tracy Hunter, Ian:s 
dotter, kom och snackade en stund 
också vid vårt bord. Hon sprang backs-
tage för att hämta Ian, men han hade 
redan gått.

En gammal favorit, som sjunger su-
veränt men behandlar sitt band som 
att han äger dom, Van Morrison, höll 
hov i Tivolis konsertsal i Köpenhamn. 
Bra konsert, men en konstig känsla när 
man ser att bandmedlemmarna är räd-
da för honom.

Per Gessle spelade på Sofiero i juli. En 
kompis kände MP, så vi hängde med 
honom en stund. Det var bra, men 
med Marie Fredriksson var det bättre.

Mavis Staple och Rick Holmstrom spe-
lade på KB i Malmö. Vilken röst den 
kvinnan har!!!

I oktober kom en annan favorit till Kö-
penhamn. Det bästa med Helsingborg 
är närheten till Köpenhamn, där allt 
händer. John Hiatt spelade på Amager 
Bio och uppfyllde alla drömmar!!
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Daniel Lemma - fantastisk musiker.

Sveriges roligaste person live i Kristianstad.

Sveriges klurigaste person live i Helsingborg.

2008
I februari spelade Daniel Lemma på 
The Tivoli Helsingborg. Daniel är 
född i Etiopien, men växte upp i Ny-
hamnsläge. Han är en fantastisk sång-
are och musiker.

I mars såg vi Sveriges roligaste person, 
Johan Glans, på hans World Tour of 
Skåne på Teater Tivoliparken i Kristi-
anstad. Support var Martin Svensson. 
Martin känner jag och jag var rädd att 
han skulle se mig i publiken och på 
något sätt blanda in mig i sina lustig-
heter, men jag klarade mig.

I maj var det dags för Fredrik Lind-
ström med Svenskar är också 
Människor på Stadsteatern i Helsing-
borg. Han är en fantastiskt klurig 
gubbe, något yngre än jag, som har en 
enorm kunskap om språk.

Ingen långresa detta år, men till Ita-
lien åkte vi ju.



116

Min mor ung.

Dr John på KB i Malmö.

Min mor gammal.

I november var det dags att höra och 
se Dr John på KB i Malmö – en legen-
darisk pianospelare från New Orle-
ans, som var gitarrist från början men 
bytte instrument sedan han fått ring-
fingret på vänster hand avskjutet.

Mossan hade fått cancer. Vi hade vän-
tat några månader på det oundvikliga 
och hon dog 5 december. Jobbigt för 
fassan, som aldrig hade skött något 
hushållsarbete, men han blev duktig 
på både kokt ägg och mangling.
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Nashville Pussy på Loppen, Christiania, Köpenhamn.

Vår första och sista 
resa till Lanzarote.

2009
När vi tyckte att fassan hade fått lite 
styr på saker, bokade jag en resa för 
Sabine och mig till, av alla platser på 
jorden, Lanzarote, 2 veckor!!! i janu-
ari!!!

4-stjärnigt hotell, man får nog själv 
bestämma hur många stjärnor man 
vill ha. Poolerna var inte uppvärmda, 
väggarna var av papp och trots att det 
var högst 50 gäster på hotellet lade de 
oss vägg i vägg. En natt vaknade jag 
av att jag hade sex, men det var inte 
jag, det var dom i grannrummet. Vi 
hyrde en bil, som vi fick gå en mil för 
att hämta, och sedan samma mil för 
att lämna tillbaka. Kör man runt ön, 
ser man allt på en dag. En morgon 
tog vi en promenad längs kusten. Ef-
ter en stund började det ösregna och 
det roligaste vi såg var en död get. När 
vi kom fram till en liten by med res-
taurang, var vi blöta som om vi hade 
stått i duschen med kläderna på. Is-
tället för lunch ringde restaurangen 
efter en taxi så vi kunde åka tillbaka 
till hotellet och lägga oss i vårt badkar 
med varmt vatten. Dit åker vi ALD-
RIG igen.

I februari åkte vi åter till vårt kära Kö-
penhamn, denna gång med ett helt 
gäng vänner. Vi skulle på Loppen på 
Christiania. Nashville Pussy + The 
Supersuckers + Gov’t Mule skulle spe-
la och vi skulle vara där. Fett ös hela 
kvällen!

I maj spelade EAGLES på Stadion i 
Malmö. Hela Danmark och halva Sve-
rige var där. Jag hade aldrig intresserat 
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En enorm konsert med Eagles 
på Malmö Stadion.

Kim och Mats på Sundspärlan i 
Helsingborg på min födelsedag.

mig för Eagles, visste ju om Despera-
do och Hotel California, men inget 
annat. Den här dagen hittade jag en 
ny idol, Joe Walsh, en underbart ga-
len människa. Det tog en evighet att ta 
sig ut från Malmö när alla skulle hem 
samtidigt.

Kim Larsen och Mats Ronander skul-
le spela på Sundspärlan i Helsingborg 
på min födelsedag, Sabine hade köpt 
biljetter och lurade mig att vi skulle 
åka tåg men det skulle vi inte. Under-
bar kväll.
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Mammut i Budapest. 
Stans varmaste ställe.

En bedagad Peter Green från 
Fleetwood Mac i Köpenhamn.

Ännu en gång var vi sent ute. Peter 
Green från Fleetwood Mac skulle spe-
la på Amager Bio i Köpenhamn i ok-
tober och vi skulle givetvis dit. På scen 
satt en fet Peter Green på en stol med 
gitarren i knät och ett notställ framför 
sig. Han kunde alltså inte sina egen-
skrivna låtar! Vi skulle ha gått direkt.

Vi blev sugna på julmarknad, det är 
inte ofta! 

I Budapest har de snö i december, så 
dit gick färden. Vi lånade en lägenhet i 
centrum och gick på julmarknad. När 
det är kallt i Budapest, går man in på 
varuhuset Mammut. Därinne är det 
40 grader +. Det måste vara uppvärmt 
av varma källor. På tal om varma käl-
lor, så gick vi på det berömda Géllert-
badet och bastade, badade och fick 
massage. En kväll hittade vi en Rocka-
billyklubb, där vi festade hela natten. 
Jag gillar Budapest – bra mat, god öl, 
gott vin och trevliga människor. För-
sta gången vi var där träffade jag Gab-
or i en vin-/ölkällare med Led Zep-
pelin i högtalarna. Vinet tas upp med 
soppeslev under ett lock i bardisken, 
ett lock för vitt och ett för rött. Gabor 
pratar bara ungerska och jag kan två 
ord, hej och skål, men det räcker ju. 
Jag går alltid till den baren när jag är 
i Budapest och Gabor har suttit där 
varje gång. Det går lättare att kom-
municera på Facebook med trans- 
late-funktion numera.

Julspårvagn i Budapest.
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Rockabilly i en källare 
i Budapest.



121

Jag i mitten, dom andra två är dockor.

Året 2010 började med Louise 
Hoffsten på The Tivoli i Hel-

singborg i januari. Bra musik men 
lite tråkig att höra på mellan låtarna. 
Hårdrockarna 8-STONE spelade på 
Rockbåten M/S Harmony i Helsing-
borgs centrala hamn – killar som varit 
på PON och spelat in.

I februari åkte jag och Sabine till Viet-
nam. Fassan hade fått styr på sig och 
börjat träffa nya människor så det 
skulle vara lugnt. Vi landade i Saigon 
efter en lång resa via Köpenhamn 
och Stockholm. Man kunde flyga via 
Frankfurt också men de hotade med 
strejk där. När vi kom fram till hotellet 
startade jag min mobiltelefon, som ge-
nast ringde. Det var Li, som berättade 
att hennes farfar låg på sjukhuset ef-
ter en stroke. Kollade på flyg tillbaka, 
men i Frankfurt hade de börjat strejka 
och resan via Stockholm och Köpen-
hamn är lång, cirka ett dygn. Jag be-
slöt att sova på saken och bestämma 
mig dagen efter. Till frukost den 12 
februari fick jag ett nytt samtal från 
Li som berättade att farfar dött. Hon 

Vietnam, Europa runt... 

...och 50 år i Prag
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Tempel i Po Nagar, Vietnam.
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Stranden på Evason Ana Mandara i Nah Trang, Vietnam.
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Vietnamesisk gatumusikant.

Antonio med familj,
han var italienare
så man kunde få
riktig mat och riktigt
vin på deras 
restaurang. 
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Min far ung...

Nej han är inte nedgrävd, han gömmer sig i en av de många tunnlar som användes under inbördeskriget.

...och gammal.
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PON Get Together - Dan, Mac och Bosse.

En konsert med Robert Broberg glömmer man aldrig.

Jag och Janne.

och jag bestämde då att det fanns 
ingen anledning för oss att åka hem 
till Sverige i förtid, jag gav henne in-
struktioner och hon skötte kommu-
nikationen med begravningsbyrån, 
och det gjorde hon med bravur. Jag 
har givetvis fått kritik från släkting-
ar att vi gjorde på detta sätt, men det 
skiter jag i. 

Tillbaka i Helsingborg gick vi på 
Konserthuset och såg och lyssnade 
på den fantastiska artisten Robert 
Broberg. Det var i mars och då var 
det också dags för begravning, som 
skedde den nionde på Helsingborgs 
Krematorium.

Jag satt i juryn för musiktävlingen 
POPKORN, som avgjordes på The Ti-
voli. Unga band som försökte slå sig 
fram. Skoj och varierande. Detta år 
vann gruppen Rise Milton och ett av 
priserna var en inspelning i min studio.

Ett återkommande evenemang föddes 
i Hasslarp – PON Get Together med 
Loppis. Alla som ville fick komma och 
spela ensamma eller ihop med andra. 
Skoj med countrygänget som kom, 
men inte hade gitarrist med sig så en 
hårdrockare hoppade in och hjälpte 
till. Det blev helt andra gitarrsolon än 
vanligt.

Sardinien med Roy Rogers
Roy Rogers hade vi sett förr på jazz-
klubben i Helsingborg, men när jag 
läste att han skulle spela på Sardinien 
i juni, tänkte jag att där har vi ju inte 
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Garibaldis grav på Capresa, 
Sardinien, Italien.

La Pelosa strand, Sardinien.

En annan grej som man inte får mis-
sa på Sardinien, är en del av Italiens 
historia. Giuseppe Garibaldi, som 
föddes i Nice, dog på sin lilla ö Capre-
ra nordost om Sardinien. Han var 
den som krigade för att alla småsta-
ter skulle enas och bilda Italien 1861. 
Givetvis körde vi dit och såg hans hus 
och grav.

varit än och detta kan ju vara en bra 
anledning att åka dit. Jag bokade om 
flygbiljetten till Nice så att vi kom 
till Olbia istället. Hyrbil och iväg till 
Sassari, där Roy skulle spela på jazz-
klubben dagen efter. Jag hade inte hit-
tat hur man skulle köpa biljetter till 
konserten eller något telefonnummer 
till jazzklubben, så det var lite som 
ett skott i luften. Jag frågade recepti-
onisten på hotellet i Sassari om han 
kunde hjälpa mig. Det kunde han och 
trollade fram ett telefonnummer som 
jag ringde och fick reda på att det var 
en privat klubb som bara medlemmar 
hade tillgång till, (SKIT OCKSÅ), 
men han tyckte att det var skoj att vi 
hade kommit från Sverige för att gå på 
hans klubb för att lyssna på Roy, så gi-
vetvis var vi välkomna!

När vi kom till klubben fick man 
knacka på den låsta porten. En liten 
lucka öppnades för att dom skulle 
kontrollera vem det var. Vi blev in-
släppta och välkomnade med ett glas 
vin. Ryktet hade gått så alla ville veta 
varför ”svenskarna” kommit dit. Så var 
det dags för musik. Det var sittande 
och ätande som gällde, ett extra bord 
hade satts in till oss, precis framför 
scenen, så vi satt en meter ifrån Roy.

Efter konserten bjöd Roy oss till sitt 
bord och frågade varför vi var där. Vi 
satt och småsnackade lite och kom på 
att vi hade en gemensam kompis i Kö-
penhamn. Världen är liten. 

När vi nu var på Sardinien måste vi ju 
åka till Europas finaste strand, La Pel-
osa vid Stintino. Fantastiskt fin.
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AIDA i Prag.

AC/DC med Slash och hans band som förband, Nice, Frankrike.

Pojk- och flickövergångsställe i östra Tyskland.

Vi satt i vårt hus i Ligurien när jag 
fick reda på att AC/DC skulle spe-
la på Stade Charles Ehrman – Nik-
kaia i Nice. Nice är ju bara 70 km 
från vårt hus så givetvis skulle vi 
dit. Man kunde köpa biljetterna på 
internet, men utvecklingen hade 
inte kommit så långt att man kunde 
printa dem själv. Alltså, kom i tid 
och köa i en timme för att hämta 
ut dem, i det värsta ösregnet sedan 
Lanzarote. När vi väl fått biljetterna 
och gick in så hörde vi en gitarrist 
spela. Det lät suveränt. Vi hade bil-
jetter för att stå framme vid scenen, 
så när vi kom fram såg vi en kille i 
hög svart hatt och förstod varför det 
lät bra – Slash!

AC/DC, ett klassiskt arenaband, le-
vererade som fan. Fantastisk kon-
sert trots regn och rusk.

Augusti 2010 och tillbaka i Sverige, 
C.C.Waterback spelade på Coun-
tryfestivalen i Killhult och vi var 
där. Queen Anne spelade på Rock-
båten i Helsingborg och TeleKaj vill 
man inte missa.

Till Mali, men först Europa runt 
och 50 fyllda
Vi hade fått en broschyr från re-
sebolaget Kon-Tiki Resor, som vi 
hade varit på Galàpagos med och 
oberoende av varandra, hade vi 
båda fastnat för en resa till Mali och 
Tuaregfestivalen i en oas utanför 
Timbuktu.
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Röstade i Wien.

För att åka dit måste man ha ett visum 
och i Berlin har Mali en ambassad. Jag 
skulle fylla 50 och vi tänkte då göra 
denna resa.

Först till Berlin, bodde på Propeller 
Island Hotel. Det är stängt nu, men 
googla det och se bilder därifrån. Det 
finns inget liknande i världen! Vi gick 
till Malis ambassad och fick reda på att 
det var för tidigt att söka visa. Häpp!

Drog vidare till Dresden och checka-
de in på Art Hotel. Speciellt det också, 
men mest speciellt är den gamla ciga-
rettfabriken Yenidze, som numera har 
en restaurang. Det är ett väldigt speci-
ellt hus. Sen står ju grillgubben Weber 
staty på torget.

Jag hade bestämt att jag skulle fira min 
femtioårsdag på Statsoperan i Prag. 
Bokat biljetter till Aida, köpt skivan, 
läst på texten så man förstod vad det 
handlade om. Jag kan ju italienska, 
som de sjunger på, men man kan ju 
glömma att man förstår ett ord av det 
som kommer ut. Fantastisk musik och 
skådespel, men bäst var Champagnen 
i pausen.

Vi avslutade resan till Italien med ett 
stopp i Wien, där jag passade på att 
besöka en ambassad – den svenska – 
för att rösta i Sveriges riksdagsval, nå-
got jag inte har varit så flitig med förr. 
Vi åt wienerkorv, som heter Frankfur-
ter i Österrike för att han som upp-
fann dom körvarna gjorde det i Wien, 
men kom från Frankfurt. Vi besökte 
också Pratern, som är Österikes svar 
på Köpenhamns Bakken.
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The Refreshments med Nisse Hellberg och Sven Zetterberg. 
Bättre än julmusik.

Li’s smyckesverkstad i Italien.

Italiensk keltisk musik, underbart.

I september flyttade dottern till Flo-
rens för att gå en smyckesdesignskola.

I november 2010 kom Alan Haynes 
från Texas på besök i Köpenhamn för 
att spela på Mojo, så givetvis åkte jag 
dit med bland annat Bo Wilson.

Senare samma månad hade vi vårt sis-
ta PON Get Together innan vi stängde 
ner och sålde allt.

I december blev det julcountry med 
julmat på JA RANCH i Gunghylt. 
C.C.Waterback spelade.

Vi såg Refreshments X-mas Show 
2010 med Nisse Hellberg och Sven 
Zetterberg som gästartister på Kon-
serthuset i Helsingborg.

Tillbaka till Italien. Birkin Tree, en ita-
liensk grupp som spelar keltisk musik. 
Kelterna bebodde trakter från Turkiet 
via Italien, Frankrike och de brittiska 
öarna. Dem såg vi på Cinema Centra-
le i Porto Maurizio, Imperia.
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Basilique du Sacre Coeur, Montmartre, Paris.

En konsert till på samma gata, snett 
över på Teatro Cavour. Där spelade 
och sjöng Danielle Wilson and The 
True Gospel. Fantastiskt gung !

Li fyllde år, så vi åkte till Florens och 
firade henne på restaurang CIBREO. 
Underbar mat!

Vi firade nyår i Paris för att dagen ef-
ter skulle flyget gå från min inte favo-
ritflygplats Charles de Gaulle till Ba-
mako.
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Året 2011 började med ett flyg från 
Paris Charles de Gaulle till Bama-

ko, huvudstad i Mali. 

Målet var Festival Au Desert i öknen.
Detta är en fest som Tuaregerna an-
ordnade från 2001 tills 2012, innan 
det blev för farligt med inbördeskri-
get. Både traditionell Tuaregmusik och 
musik från hela världen spelas ute i 
Sahara, i en oas utanför Timbuktu. Tu-
aregerna är ett nomadfolk som känne-
tecknas av sina indigoblå turbaner. Ti-
digare visade männen bara sitt ansikte 
för den närmsta familjen och de red 
alltid kamel. Numera visar de ansiktet 
och kör offroad motorcykel ibland.

Resan varade två veckor och jag gick 
ner sex kilo. Födan består av fisk, fångad 
i floden Niger, som inte är den renaste 
i världen. Jag smakade, men tyckte inte 
det var gott. Det blev kött från get, det 
segaste man kan hitta! Och omelett, två 
typer, naturell eller espanol. Espanol är 
som den förra, men med lök. Lök od-
las i vissa dalar, så är man i närheten av 
en sådan, blir det lökomelett. Chilisås 

Del 5 

Musikfestival i Mali

fanns på vissa ställen, men inte alltid så 
jag frågade vår inhemska guide Adama 
om han kunde fixa en flaska till mig 
och det gjorde han. 15 dagar med om-
elett blir man inte fet på och nu har jag 
äntligen förstått var engelsmännen har 
fått ordet sandwich ifrån. Allt i Mali 
byggs av lera (adobe) – hus, moskéer, 
ugnar och så vidare. Alltså är brödet 
fullt med sand!

Vi besökte många byar och fick se 
tama krokodiler, som kom när medi- 
cinmannen ropade på dem (jag tror 
maten han gav dem spelade en viss 
roll). Vi sov under bar himmel en natt 
och så många stjärnor har jag aldrig 
sett. När solen gick upp var det inte 
tuppen som gol, utan åsnan som yla-
de. Kvinnorna gjorde allt arbete och 
männen satt i skuggan och rökte. Jag 
försökte vara snäll och sa till en kvin-
na vid brunnen i byn att jag kunde dra 
upp vattenspannen. Hon hade ju fak-
tiskt ett litet barn på ryggen. Jag tog i 
det bästa jag kunde, men fick inte upp 
spannen. Alla kvinnorna skrattade 
och gör det kanske fortfarande.



134

Kamelrace i oasen.

Sahel.

Turareg Hans.
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Mali-tjej som diskar i floden Niger där dom tvättar 
sig själva, sina bilar och gissa var avloppen går?
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Henna-tatuering måste man ha.
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Cool.
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Musikfestival i en oas utanför Timbuktu.

Fetischmarknad.
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När det regnade mjuknade husen och 
moskéerna, och rann iväg. Så efter 
regnperioden så fick de lappa ihop 
byggnaderna igen.

Musikfestivalen var fantastisk. Janu-
ari, 30 grader varmt på dagen och 
tretton på natten. Vi sov i tält och i 
en sovsäck för att hålla värmen. Hur 
Adama gjorde på natten, vet jag inte 
för han gick med täckjacka på dagen.

En flaska vin på två veckor. Öl fanns, 
men en regel var att: Såg du inga 
hundar i byn/stan, så fanns det ing-
en öl. Såg du hundar, fanns det öl. 
Hur, undrar du. Jo. muslimer har inte 
hundar. Alltså, muslimskt område = 
ingen alkohol. Jag hittade en flaska 
rom i en affär där vi skulle köpa vat-
ten, så det löste sig.

Tillbaka i Bamako skulle vi gå på 
marknad hela gruppen. Den låg mitt 
i stan vid regeringsbyggnaden. Fe-
tischförsäljning är förbjuden i Mali, 
alltså djurdelar från apor med mera, 
men det fanns. När jag tog upp ka-
meran skrek de att jag inte fick foto-
grafera, så jag tog upp en sedel och 
då gick det bra.

Jag blev lite uttråkad på marknaden, 
så jag gick med två lokala killar för 
att köpa en riktig afrikansk skjor-
ta och inte sånt kinaskit som var på 
marknaden. Sedan tog en av dem 
med mig till sin syster, som måla-
de min hand med henna. Resten av 
gruppen var lite irriterad på mig för 
att jag hade stuckit, men en av dem 
hade sett var jag var så de tog bussen 

till restaurangen och vi tog en taxi 
när min målning var färdig.

Normalt när man kommer till en 
huvudstad ser man höga hus och as-
falterade gator, men så är inte fallet i 
Bamako. De flesta husen var inte över 
två våningar och de flesta gator var 
sandvägar. Det finns en järnvägslinje 
i Mali, Bamako–Dakar. Mali har ing-
en kust, medan Dakar, i Senegal, är en 
hamnstad.

Återresa till Paris-Nice-Costarainera. 
Bytet i Paris var snävt, så våra väskor 
hängde inte med till Nice. Då slapp vi 
bära på dem på tåget till Costaraine-
ra. Väskorna kom dagen efter med bil 
hem till oss utan kostnad. Fantastiskt!

I februari hade svenska kompisar hyrt 
en buss för att ta sig till Livigno i Ita-
lien och åka skidor. Livigno är en skat-
tefri kommun i Italien, nära gränsen 
till Schweiz. Det betyder att du måste 
betala moms och skatt på det du för ut 
från Livigno till EU/Schweiz.
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Afrikansk himmel.
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Man kan bygga högt även om man bygger i lera.

Titt-ut.
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Floden Niger...
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...i Mali.
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Min lille guide med en annan resenär.

Taxi Mali.
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Coola pipor har dom i Mali.
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Livigno.

Hasse och Hannes från The Tivoli i Helsingborg 
på besök i Costarainera.

Bästa smuggelresan
Livigno var min bästa skidresa nå-
gonsin. Jag hade inte skidorna på mig 
en enda gång. Istället arrangerade jag 
luncher och middagar till hela gäng-
et, tog hand om ungdomar som hade 
justerat sig i skidbacken, åkte till vin-
gårdar utanför Livigno och chockade 
tullarna med att lämna Livigno med 
tom bil och komma tillbaka med en 
massa vin som sen smugglades hem 
till Sverige i bussen.

Sabine njöt och jag också – vi träffa-
des för att äta och sova.

Hotell Sonne är jättefint, men ägarin-
nan är lite jobbig. När vi hade tömt 
deras vinkällare, tyckte M. Pettersson 
och jag att vi kunde proviantera lite 
och ta med på rummet. Vi köpte en 
kundvagn full med vin och sprit, som 
vi körde hem till hotellet. Nu fick ju 
inte ägarinnan se detta så M. gick in 
på kontoret och snackade med henne 
medan jag tog vagnen upp i hissen. På 
väg till hissen mötte jag sommelieren, 
som bara skrattade.

På vägen hem till Sverige övernattade 
vi i Ulm, där Sabine har en moster.

Mars 2011 kom och vi gick på The 
Tivoli i Helsingborg för att lyssna på 
von Benzo, där Jay Smith var sånga-
re (också känd från Idol för er som 
tittar på sån’t). Magnus Betner upp-
trädde också på samma ställe samma 
månad.

Tillbaka till Italien i april, då The Ti-
voli Crew kom och hälsade på.
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Sabine och jag på Penny Lane i Liverpool, England.

I maj 2011 skulle vi flyga från Köpen-
hamn till Edinburgh. Vi flög hela vä-
gen till Edinburgh och vände eftersom 
ett askmoln från Island gjorde att man 
inte kunde landa där. Vi fick bo på ett 
hotell utanför Copenhagen Airport 
och morgonen därpå fick vi reda på att 
det fortfarande inte var landningsbart 
i Edinburgh utan planet skulle gå till 
Newcastle och sedan skulle vi få åka 
buss till Edinburgh och då komma 
fram när min planering var att vi skul-
le lämna stan. Vi åkte istället hem till 
Helsingborg och chockade vår dotter, 
som då hade lånat vår lägenhet. Jag 
sov en natt på soffan och flög till Lon-
don dagen efter. Målet var att se Wilko 
Johnson på York Fibbers i York, och 
det gjorde vi. När vi vaknade på ho-
tellet i York första morgonen, satte jag 
på tv:n och såg ett reportage om The 
Flying Scotsman, ett gammalt tåg som 
renoverats och nu stod på järnvägs-
museet i York. Jag tittade ut genom 
fönstret och såg samma byggnad som 
var på tv:n och vi gick dit. Cool! Vi var 
ju i närheten av Liverpool, så givetvis 
måste vi besöka Beatles hemstad. Vi 
åkte The Magical Mystery Tour och 
fick se alla berömda platser. På kvällen 
gick vi på freakshow på CIRCO. Svår-
förklarbart…

I juni 2011 tog vi en avstickare till 
Holm på väg till Italien. Sabines mam-
ma har en lägenhet där i denna lilla 
ort nära Kiel på nordkusten. Vi besök-
te också Trier för första gången. Det är 
Europas äldsta stad, grundad av kelter 
och utbyggd av romare till ett Rom 
norr om Alperna. Intressant stad, som 
även plundrats av Attila the Hun.
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Warren Haynes, Amager Bio, Köpenhamn.

I augusti var vi tillbaka i Sverige, vi 
såg Warren Haynes på Amager Bio i 
Köpenhamn. Jag blev världsmästare 
i Ukulele tillsammans med 1 546 an-
dra, som spelade och sjöng Leende 
Guldbruna Ögon tillsammans i Gry-
tan i Helsingborg, i Guinness Rekord-
bok, som numera är slaget av drygt 8 
000 personer i Hongkong.

8 Stones spelade i Metallbaren på The 
Tivoli i Helsingborg.
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ARRANGØREN GØR OPMÆRKSOM PÅ:
1. Kontroller venligst billetten for arrangement, dato og tidspunkt.
2. Billetten erstattes ikke ved bortkomst.
3. Billetter refunderes kun af arrangøren og kun i tilfælde af
aflysning.
4. Ekspeditions- og forsendelsesgebyr refunderes ikke.
5. BILLETnet A/S har intet ansvar over for kunden vedrørende
arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af
arrangement eller i øvrigt andre reklamationer vedrørende
arrangementet. Al henvendelse herom rettes til arrangøren.
6. Information om arrangørens fulde navn, adresse,
telefonnummer m.m. kan fås på tlf. 70 15 65 65.
7. Stregkoden tillader kun adgang for én person. Ulovlig kopiering
eller ulovligt videresalg af billetter kan betyde, at du ikke får
adgang til arrangementet. Opbevar billetterne på samme måde,
som du vil gøre med almindelige billetter eller penge. BILLETnet
A/S og/eller arrangøren har intet ansvar for problemer, som
skyldes ulovlig kopiering eller videresalg af billetter.
8. Moms udgør 20 % af det samlede beløb.
9. Våben, drikkevarer, dåser, flasker, mad, kamera og videoudstyr,
laserpinde, stole, paraplyer og fyrværkeri må ikke medbringes.

Hans Nilsson
hans@pon.se
+46 4642184006

Ståplads

Dette ark er din billet
Medbring hele arket til arrangementet

Eventkode:

Kundenummer:

Ordrenummer:

Købsdato:

AMA0708V

1391921

9243719

6. august, 2011

søndag 7. august 2011 kl. 20:00

Billetpris:
Gebyr:
I alt:

Standard

Tak fordi du valgte TicketFast ™

- Stregkoden tillader kun adgang for én person.
- Ulovlig kopiering eller ulovligt videresalg af billetter kan
betyde, at du ikke får adgang til arrangementet.

17421897 188 AMA

Opbevar billetterne på samme måde, som du vil gøre med almindelige billetter eller
penge. BILLETnet A/S og/eller arrangøren har intet ansvar for problemer, som
skyldes ulovlig kopiering eller videresalg af billetter.

275.00 kr
20.00 kr

295.00 kr

www.amagerbio.dk

Warren Haynes (US)

Dørene åbnes kl.19:00

Amager Bio
Øresundsvej 6

2300 København S
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Siena, Toscana, Italia.

September 2011 kom och jag sålde 
borgen i Hasslarp. Mixerbordet gick 
till Frankfurt och allt annat såldes till 
olika delar av världen. 

PON tog slut.

Andra projekt tog fart istället. Ska vi 
inte flytta till Nice/Nizza? Vi hyr först 
och kollar. Två veckor i musikkvarte-
ren i Nice och vi insåg att vi inte kan 
bo där dom fina damerna med sina 
små hundar bor och inte plockar upp 
bajset för att dom är för fina i kanten!

Vår dotter hade en lägenhet i Florens 
och hade skollov, så vi åkte dit en 
vecka för att utforska staden med om-
nejd. Vi åt och drack i Florens, Fieso-
le, San Gimignano, Siena med flera 
städer. Underbart!

Tillbaka i Helsingborg gick vi och 
såg Katzenjammer på The Tivoli – en 
norsk kvinnlig musikgrupp, som stän-
digt byter instrument med varandra.


