
„Jag har aldrig haft nån plan B“

En intervju med Nicke Andersson

Som (grundande) medlem av flera välkända band spelar låtskrivaren, sångaren, gitarristen och 
trummisen Nicke Andersson sedan flera decennier en avgörande roll i den svenska musikscenen. 
Sedan det sena 80-talet gör han musik och har sedan dess producerat otaliga låtar och skivor av olika 
genre. Som musiknörd älskar han såväl Soul, R’n’B och Rock’n’Roll som Punk, Hårdrock och olika 
Metal-Subgenre.
Hans musikaliska karriär återspeglar hans stilistiska mångfald. Nicke Andersson började som trummis 
i det svenska death metal pionjärbandet Entombed. I mitten av 90-talet startade han The Hellacopters, 
som skulle bli ett av Sveriges viktigaste rockband. Två år efter att The Hellacopters slutade 2008 
startade han sitt nya bandprojekt Imperial State Electric.
Under hösten 2013 släppte ISE deras tredje studioalbum „Reptile Brain Music“. Med den nya skivan 
gick bandet på Europaturné. Innan konserten i Berlin pratade Nicke Andersson med „Besser Nord als 
nie!“ bland annat om turnén, det nya albumet och hans karriär.

Hej! Tack för intervjun! Hur många har det redan varit idag?
Ah, vad kan det var då? Fem? Ja, kanske. Jag har tappat räkningen.

Men är det nåt som du gillar att göra eller något som man helt enkelt måste göra om man vill 
eller inte?
Jaaa, alltså jag har aldrig tyckt att det är så speciellt kul att prata om mig själv. Men någon måste göra 
det och det brukar vara jag för att det är jag som skriver flest låter. Jag har inga problem med det, men 
jag tycker att spela är roligare.



Hur har turnén gått än så länge?
Det är bra! Det är kul att spela med Dregen eftersom vi är gamla vänner från Hellacopters-tiden. Det är 
ju fantastiskt. Jag önskade att jag kunde berätta massor incidenter hit och dit, men nej... Jag har slagit 
mig i huvudet (pekar på sin blåtira), men annars har det gått bra.

Hur känns det att spela på en måndag?
Ah just det, det är måndag! Ja precis. Nej för oss gör det ingenting, men det är ju en skillnad att spela 
en fredag eller lördag än en måndag. Folk har jobbat klart, folk kan dricka lite mer öl, blir lite mer 
avslappnade. Så det är klart det är lite bättre med en fredag 
än en måndag. Men igår var det söndag i Bochum och det 
fick vi till ganska bra ändå. Man får jobba lite mer bara. 
Det kommer bli bra! Det är ju fjärde gången i Berlin nu med 
ISE och det har varit bra hittills. Förra gången vill jag minnas 
att det var jätte bra! Vi ser fram emot det, det kommer bli 
bra!

Jag har läst från andra band att de tycker att publiken i 
olika länder eller städer reagerar alltid väldigt annorlunda. 
Tycker du det också?
Nej, alltså jag tycker att den största skillnaden är inte från 
land till land, utan det är snarare en veckodag. Om man 
spelar en tisdag i Göteborg kommer det inte vara lika bra 
som en fredag i Göteborg. Ja, alltså sist i Berlin var det riktig 
bra och jag minns faktiskt inte om det var en helg eller inte, 
men det kändes som en lördag.
Men annars gillar vi ju att spela i Tyskland, det brukar bli bra. Ibland måste man jobba lite hårdare. Men 
det är ju så: En bra spelning har inte bara med publiken att göra, det har ju också med oss att göra 
och tillsammans.

Du är ju väldigt produktiv. Det känns som om du oavbruten skriver låtar (han nickar) och jag 
har läst att du alltid först har musiken klar och att sedan kommer texten och att det är lite mer 
krånglig för dig att skriva texter, därför att engelska inte är ditt modersmål. Var det då aldrig en 
tanke att skriver på svenska?
Nej och det är ganska enkelt egentligen: Allt musik som jag gillar och jag lyssnar på är ju på engelska. 
Det är ju liksom det engelska uttrycket som jag har lärt mig att lyssna på. 
Skulle jag sjunga på svenska skulle jag inte spela i Berlin lika ofta och inte i Spanien och inte i Japan...
På något sätt har jag inte ens tänkt så mycket på det utan det känns så att musiken jag gillar ska 
sjungas på engelska. Men kanske får jag göra någon låt på tyska så får vi spela ännu mer i Berlin.

Jag verkligen gillar ert nya album jättemycket och också skivomslaget. Jag undrade också vem 
är det som har gjort det?
Det är en kille i Holland, Eric van den Boom, som hittade på sådana gitarreffekt-pedaler, som såg 
jättebra ut. Jag mejlade honom och frågade om han kunde göra ett omslag. Han är superduktig. Och 
det blev lika bra som jag hade hoppats på.

Du nämnde flera gånger ett KISS album som du tycker har ett av de snyggaste skivomslagen.
Ja, „Rock n Roll over“ tycker jag ser väldigt bra ut. Det visste Eric och han kände till den artisten också, 
Michael Doret heter han, som gjorde den där KISS-omslaget.



Det påminde mig faktiskt lite om det av „Reptile Brain 
Music“.
Jaaa, jag vet inte. De är ju egentligen inte lika, men jag förstår 
vad du menar. Att färgarna på något sätt liknar varandra. 
Och det var det jag tyckte om omslaget att den säger „Titta 
på mig“. Man kommer ihåg den.

Du nämnde att du gick på turné när du var 18 och så blev 
du ju framgångsrik med musiken när du var ganska ung.
Ja, det beror ju på hur man mäter framgång då, men ja visst...

Men behövde du då göra någon gång ett annat jobb än 
musiken för att tjäna pengar?
Ja! Efter jag har slutat skola. Jag slutade i nian och första 

jobbet var på ett tryckeri – det var egentligen bara för att får pengar – då jobbade jag ett halvår och sen 
tog jag ett jobb på ett annat tryckeri och sen har jag jobbat på posten också. Sorterade brev...
Och sen började vi att turnerar och då fanns igen tid till jobba. Då har det gått lite av sig själv. Jag har 
aldrig haft nån plan B eller inga framgångsplaner heller. Det har blivit som det blivit. Antagligen på 
grund av att jag har jobbat väldigt, väldigt hårt. Utan egentligen att ha tänkt varför jag har jobbat så 
hårt, utan jag ville hålla på med musik.

Och det gick ju bra!
Än så länge (knackar på bordet). Det går ju faktiskt väldigt bra. Men om det inte går bra då vet jag inte 
vad jag ska göra (skrattar). Då får jag vinna på lotto eller någonting...


