
„För att vi vill och det känns rätt“

En intervju med Satan Takes A Holidays sångare och gitarrist Fred Burman

Hur bildades Satan takes a holiday? Hur lärde ni känna varandra?

Jag och Johannes hade känt varandra i några år från olika band, men aldrig spelat tillsammans.
Våren 2006 stod vi båda utan band och var sugna på att göra något utan krav på framgång eller utan 
krav alls egentligen - för att ha roligt bara.
Vi startade STAH med intentionerna att bara spela stökiga versioner av andras låtar, lite som the 
Cramps. Ganska snabbt blev det något annat med eget material och spelningar både i och utanför 
Norden. Men, vi försöker alltid påminna oss om varför vi startade bandet och göra saker för att vi vill 
och det känns rätt.

Kan ni berätta hur ni har kommit till musiken och var det alltid klart att det är det som ni vill göra 
i livet?

Det har funnits med sedan jag var barn. Redan när jag var 7-8 år spelade jag min pappas LP’s med 
Deep Purple o.s.v. och han tog med mig på arena-spelning med Twister Sister.
Mitt första egna band startade jag när jag var 13 och träffade likasinnade i skolan. Jag kan nog säga att 
den här bakgrunden stämmer på alla i bandet. Och när vi väl valt den banan har vi aldrig tittat bakåt.
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Vilka reaktioner får ni på ert bandnamn?

Ja, det får alltid en reaktion åtminstone haha. Jag tror att de flesta är roade över det, så då har väl det 
uppfyllt sitt syfte. Vi la ingen stor vikt på det när vi startade utan ville bara ha något som lät som oss och 
som ett band vi skulle bli nyfikna på.

Vad höll ni på med sedan ni släppte ”Who Do You Woodoo”?

Vi gjorde mycket spelningar i Norden och var även på turné med Imperial State Electric i Tyskland, 
Italien, Schweiz och Spanien.
Innan vi, för ett år sedan, började jobba på det senaste albumet var vi även support till KISS på 
Sveriges nationalarena. Det största som hänt oss, förstås.

Nu kommer det ett nytt album. Vad kan ni berätta om det? Hur skulle ni beskriva det - också i 
jämförelse med de tidigare album?

Jag skulle absolut säga att det är vårt starkaste hittills. Vi har varit mycket måna om att inte ha någon 
dödvikt den här gången. Alla låtar ska ha en plats och kännas i hela kroppen.
Vi ville, mer än tidigare, fånga den känslan som hittills bara kunnat upplevas när man ser oss live och 
spelade in skivan hos Stefan Brändström (Henry Fiat‘s Open Sore) av den anledningen.

Jag är också mer nöjd med material i sig och 
texterna. Allt har, som sagt, en plats och en 
betydelse. Förhoppningsvis framgår det även 
för lyssnaren.

Vi har ett par spännande gästmusiker också. 
Rudolf de Borst (the Datsuns), Vanja Renberg 
(the Vanjas) och Stefan Brändström, förstås.

Kan du förklara albumets namn?

Titeln, ”Animal Man Woman”, är tagen ur låten 
”the Prince” (Spår 2 på skivan) som handlar 
om att fostra sitt barn till en ledare. Animal, 
Man and Woman är dina undersåtar - D.v.s. 
alla.

Idén är bara ett koncept som föddes ur tanken, 
och kanske rädslan, som förstagångsförälder att få ett barn som växer upp och blir en ond människa.
Lägesrapport: Min son är nu ett år gammal och visar inga tecken på att vilja ha världsherravälde.

Vad har ni för förhoppningar omkring albumet? Vilka reaktioner eller känslor vill ni framkalla?

Förhoppningsvis spritter det i fötterna och rycker i övriga lemmar. Hjärnan kan nog också förtjusas, 
men det funkar lika bra utan.
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Vad handlar ”This microphone” och ”Talk of the town” om?

De går i samma tema och är en känga mot hela Amercian Idol-kulturen. ”Bara jag får synas i TV löser 
det sig” o.s.v.
Det har förstört en hel generation av musiker, om jag får tillåta mig själv att vara gubb-bitter, hehe.

Ska ni komma till Tyskland igen?

Det är tanken. Vi kommer att göra en ordentlig lansering av skivan för Europa och kasta oss ut på 
vägarna så snart det bara går.

Finns det några länder som ni helst spelar i? Och i så fall varför?

Nej, alltså jag vill spela överallt. Vi hade en fantastisk kväll förra året i Berlin. Och året innan det i 
Hamburg. Skulle älska att komma tillbaka.

Ni har också ett café på Södermalm. Vad heter det och kan ni berätta lite om det?

Det stämmer. Det heter Louie Louie, som låten, och drivs av mig och Johannes i bandet sedan 9 år 
tillbaka. Det är där vi är när vi inte är på turné. Kom och hälsa på oss på Bondegatan 13 i Stockholm.

Skulle kunna musiken vara en anledning för att sluta med caféet?

Jag ser ingen anledning till att det inte skulle funka med båda - hur stort något av det skulle bli.

Vilka framtidsplaner har Satan takes a holiday?

Spela, spela, spela… Göra nya skivor och spela, spela, spela.

Har ni några avslutande ord, något som ni vill att våra läsare ska veta om er?

Snart kommer vi till din stad! Brace youselves o.s.v. 

Tack för intervjun!

Tack själv!
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