
”Energi, hunger och rock”

En intervju med Manne Olander, sångare och gitarrist i Deadheads

 
Hej Manne! Tack att du tog dig tid för det här! Kan du börja med att presentera dig och bandet 
kort och berätta lite hur ni lärde känna varandra?
Jag sjunger och spelar gitarr i Deadheads. Sen har vi Rickard Hellgren som också spelar gitarr, Tim 
Ferm som spelar trummor och Sigge Christoffer Palmén som spelar bas. Och sen ibland tar vi även 
in en kille som heter Nils Dahls som spelar piano med oss. Vi brukar säga att vi spelar energisk rock. 
Det går ju att kategorisera musik på jättemånga olika sätt men kort fattat spelar vi energisk rockmusik 
(skrattar).
Vi började spela ihop för ungefär tre år sen lite drygt. Och det var så att jag och Rickard är gamla 
vänner. Vi har känt varandra sen vi var 16 år tror jag och nu är vi i 30års åldern. Så vi har känt varandra 
länge, men vi har spelat i olika band. Vi hade ett annat band en gång i tiden som hette Four Flamingos 
som vi släppte bara en singel med och vi höll inte på med det så länge men det var så vi började spela. 
Och sen blev det till slut så att vi tröttnade på de banden vi spelade i och så startade vi Deadheads 
tillsammans.

Angående bandnamnet. Ni syftar ju inte på Greatful Dead-fans, varför har ni valt namnet ändå?
Vi får ofta den frågan eftersom Greatful Dead-fans kallas för ”Deadheads”, men bandnamnet är inte 
tagit därifrån. Jag gillar absolut Greatfuld Dead, men bandnamnet är en flört med 70-talets Hard Rock- 
och Punk-band; många band som typ Dead Boys, Dead Moon, Death, Motörhead och så där. Så 
hittade vi ett eget namn som vi tyckte var ganska roligt och det finns liksom en parallell till den musiken. 
Vi är ganska inspirerade av den musiken och det är så det kom fram. 
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Sen när det gäller ert debut. Grattis till det, det blev ju svinbra och ni överöses med beröm...
Tack så mycket, tack så mycket!

Hur känns det att bara få – så vitt jag har sett och hört – positiva reaktioner?
Det är oerhört roligt, vi är väldigt glada! Det är klart att vi har lagt en hel del tid på våran debutskiva. 
Vi spelade in den i två omgångar vid två olika studiotillfällen i samma studio med samma producent 
och så. Men vi arbetade med den ganska länge även om vi kanske spelade in den väldigt fort när vi 

väl kom till skott då. Men det är jätteroligt att den 
är uppskattad och folk tycker om den. Jag hoppas 
verkligen att det är en skiva som folk kan plocka 
fram om tio år och tycka att den fortfarande är 
väldigt bra.

Det tror jag faktiskt. 
Men ni väckte också ganska stora förväntningar 
på nästa skivan. Är det inte lite skrämmande 
inför släppet av den andra? 
Du menar att vi får prestationsångest över att den 
andra skivan ska vara minst lika bra?
Jo, det har man väl alltid. Men vi har haft ganska 
lång tid ändå att komma med nytt låtmaterial till den 
kommande skivan. Hade det varit så att vi hade 
tidspress på oss och behövde släppa någonting 
ganska snart efter att första skivan hade släppts, 
hade vi nog säkert löst det på ett bra sätt, men man 

hade nog känt lite mer prestationsångest då. Det ska ju hända någonting – man vill väl att andra skivan 
inte ska låta precis som första skivan och samtidigt vill man inte presentera någonting som är något 
helt annat heller. 
Men jag tycker att andra skivan känns väldigt bra. Jag tycker att låtmaterialet är ännu starkare. Jag 
hoppas väl att den kommer bli omtyckt i medier så där också.

Om du skulle presentera Deadheads och er musik till någon som inte känner till er, vilken låt 
skulle du då välja och med vilka tre ord skulle du beskriva er?
(Skrattar) Det var en svår fråga. Men ”energiskt” är ju ett nyckelord för oss, så jag skulle säga ”energi”, 
”hunger” och ”rock”. Det är väl de tre orden som är nycklarna till vårat sound, kan man säga. Vad var 
det mer?

Om du bara fick välja en enda låt för att presentera er musik...
Ja, jag tror att jag skulle välja ”My Demons” som vi gjorde en musikvideo till. Delvis för att den är en bra 
låt men också för att det känns som om den sammansätter våran helhet på ett sätt. Vi har punkenergin 
där fast det finns också hinter av lite mörkare toner och även då en ganska melodisk eller hit-vänlig 
refräng kan man säga. Så jag tror jag definitivt skulle välja den låten till något sådant.

Och finns det en låt som har särskild personlig betydelse för dig?
Egentligen nästan alla låtar för att jag skriver mycket av texterna, eller i stort sett alla texter. Men när jag 
skrev ”Venom” mådde jag väldigt dåligt. Jag hade varit i en relation som var ganska turbulent och jag 
gick ner i en depression och sådant där... Så den låten – även om det kanske låter lite pretentiös – den 
låten och texten betyder väldigt mycket för mig, absolut!
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Är ni egentligen heltidsmusiker?
Nej, ingen av oss.

Men musiken är ändå mer än en hobby antar jag.
Vi skulle gärna vilja vara heltidsmusiker, men vissa av oss har familj och barn så det är inte möjligt att 
leva på existensminimum.

Kanske innebär det också en viss frihet att man inte måste leva på musiken?
Absolut, jag tror att det kreativt är bra att inte arbeta som heltidsmusiker för att man får väldigt mycket 
genom den vardag som man har, jobb och allt vad det innebär. Men det är klart att det är en dröm man 
har sen man var ung, att kunna satsa på musiken och försörja sig genom den. Absolut!

Kommer du ihåg om det fanns en viss låt eller ett visst band som fick dig att tänka ”det är precis 
det jag vill göra, jag vill bli musiker”?
Jag kommer ihåg när jag var ungefär 15 år och började spela i band då tyckte jag och mina närmaste 
vänner väldigt mycket om 90-tals vågen, hela den Punk- och Action-Rock-vågen som var med band 
som New Bomb Turks och Turbonegro, Gluecifer, tidiga Hellacopters, Turpentines, The Nomads och 
alla de där. Vi kände ganska tidigt att vi verkligen ville satsa på den typen av energisk rockmusik som 
vi älskade att se live och som vi älskade att framföra live också.

Med vilket band eller i vilket land skulle ni gärna lira?
Vi har spelat med några band som jag faktiskt är väldigt glad för att vi har fått spela med. Till exempel för 
ett tag sen så öppnade vi för Monster Magnet och det var ju verkligen en dröm! Och sen har vi öppnat 
för Turbonegro och det har ju också varit en gammal pojkdröm som gick i uppfyllelse. Sen öppnade vi 
för Datsuns och det var också jätteroligt. Så det skulle vara jättekul att få öppna för Motörhead eller AC/
DC också, men det är kanske inte lika roligt nu som det kanske hade varit på slutet av 70-talet.
Jag skulle jätte gärna åka till Japan. Det är många som har varit i Japan som säger att det är något över 
det vanliga. Så det vore jätte kul att turnera i Japan. Sen absolut USA. Men jag tycker jätte mycket om 
att resa så jag är lika glad om jag får komma till Berlin som att komma till Uppsala och spela (Skrattar). 
Nej, det är roligare att komma till Berlin, absolut! Men det finns ju bra klubbar och människor överallt 
liksom så det är kul att bara får träffa nya människor som gillar ens musik och som älskar Rock‘n‘Roll.

Har ni planer att komma till Berlin?
Just nu innan sommaren tror jag inte det blir någonting men förhoppningsvis i höst. Vi ska till Spanien 
en sväng och det blir säkert så att vi åker till Tyskland också. Kanske inte i samma väva men till slutet 
på hösten kanske.

Ofta när man hör om ett nytt, bra Rockband så kommer det från Sverige. Har du en förklaring till 
varför det finns så många bra band från Sverige eller är det bara en tysk uppfattning?
Du, vi har så jävla dåligt väder här – det finns inte så mycket annat att göra än att spela i band tror jag 
(skrattar).

Kan du rekommendera några svenska band du tycker om?
Främst får jag då nämna mina vänner, för det är ju de man träffar och ser och spelar med mest. Min 
kompis Thomas spelar i ett band som heter Monolord som är ett Doom band. De är väldigt duktiga, 
de turnerar rätt mycket nu och det går bra för dem. Sen har jag ett sidoprojekt, ett hårdrocksband som 
heter Wolves in Haze och det har jag tillsammans med två killar som spelar i bandet Långfinger. Vi är 
goda vänner till Graveyard, jätteduktiga också. Honeymoon Disease, som också är från Göteborg och 
kommer ut med en skiva ganska snart.
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Det finns hur mycket som helst. Våra vänner från Stockholm Dead Lord och Black Trip är jätte bra.
Ikväll ska jag gå och kolla på Morbus Chron, Vampire och Tribulation och de är alla tre helt fantastiska! 
Och sen är ju Spiders bra också givetvis. Ja, det finns en uppsjö med bra band och bra folk.

Skulle du säga att Göteborg är en bra stad för Rock‘n‘Roll? Är det en R‘n‘R-stad?
Nej, inte mer än Stockholm. Det är klart att man pratar mycket om Göteborg som en Metal-stad, det 
finns ju Rock‘n‘Roll här också, kanske det är mer av en Metal-stad egentligen. Men det inte spelar stor 
roll var man bor i Sverige, det finns bra band i de mesta städerna.

Det ska finnas en viss rivalitet mellan Göteborg och Stockholm. Gäller den också inom 
musikscenen?
Nä. Det är klart att man skämtar om det där och ofta härmar vi varandras dialekter... Men rivalitet skulle 
jag inte säga, det är bara på skämt. Vi är goda vänner med många band från Stockholm.

Hur ser den närmaste framtiden för Deadheads ut?
Andra skivan är färdig inspelad men den mixas fortfarande. Men den kommer vara färdig inom de 
närmaste veckorna. Sen kommer vi spela lite i sommar. Rickard kommer få barn nu i maj så vi kommer 
inte spela så mycket i sommar. Om det nu inte är så att vi får förfrågningar från större festivaler kommer 
vi nog ta det ganska lugnt i sommar.
Men vi kommer spela in en musikvideo när skivan är klar. Annars skriver vi nya låtar, låtar till tredje 
skivan och repar mycket.

Har du annars några sista ord, någonting våra läsare ska veta om er?
Ja, jag hoppas att vi får komma till Tyskland snart och man borde verkligen se Deadheads live! För 
även om man tycker att det är bra på skiva så kommer det vara ännu bättre live.
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