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Sammandrag 
Håkan Hellström är en av Sveriges största artister och mest prisbelönade låttextförfattare. Syftet 

med studien är att undersöka hur Hellström använder intertextualitet i sitt textförfattande samt vilka 

effekter som uppnås. Metoden är en beprövad språkvetenskaplig textanalysmetod, med stöd i 

tidigare forskning, kallad textsamspel. Materialet för studien utgörs av sex av Hellströms 

studioalbum – de tre första och de, till dags dato, tre senaste. Resultatet visar vilka typer av 

intertexter som förekommer, där de flesta är implicita sådana. Slutsatsen visar att åtskilliga röster 

förekommer intertextuellt i Hellströms texter, och vidare att dessa skapar en komplexitet, tillika 

”ekon”, genom den intertextuella dialogen med, bland annat, andra artister. Dessa textförfattare och 

deras alster ”färgar av sig” intertextuellt, inte minst genom Hellströms sätt att skapa låtar utifrån 

kärnfulla intertexter, exempelvis genom att bygga låtar kring redan existerande titlar (dock av 

Hellström översatta), och hela ”lapptäcken” av sådana.  

 

Nyckelord: Håkan Hellström, intertextualitet, textsamspel, röster.  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1 Inledning 
”Ta mig till kärlek, ta mig till dans, ge mig nåt som tar mig någonstans, för jag vill veta om kärlek 

finns, känn ingen sorg för mig Göteborg …”  

 

Så sjunger Håkan Hellström i sin första singel Känn ingen sorg för mig Göteborg från sitt första 

album med samma namn från år 2000. Låten har blivit en slags hymn för Göteborg och var 

startskottet på en karriär utan dess like. Från Jazzhuset i Göteborg, via otalet scener i Skandinavien, 

till publikrekord på Ullevi med inte mindre än fyra utsålda konserter (även det ett rekord) och fyra 

kommande spelningar där. Bland alla priser och utmärkelser finns rekorden nitton rockbjörnar och 

tre grammis för bästa textförfattare. Grammis anses för övrigt av många vara Sveriges tyngsta 

musikpris. 
Vad är det då som gör Hellström till en så bra textförfattare? Antagligen är det många aspekter, 

varav alla inte är mätbara. Dessutom har Hellström under hela sin karriär anklagats för att ha stulit 

både text och musik från andra artister. Ett språkvetenskapligt uttryck för denna typ av ”textstöld” 

är intertextualitet. I det korta citatet från låten Känn ingen sorg för mig Göteborg finns inte mindre 

än två intertexter. Den första är raden ”Ta mig till kärlek, ta mig till dans, ge mig nåt som tar mig 

någonstans” vilken är en närapå ordagrann kopia av raden ”Ta mig till kärlek, ta mig till dans, spela 

ett nummer som tar mig nånstans” ur det svenska rockbandet Eldkvarns låt Djungel från 1981. 

Vissa kallar detta stöld, andra lån, hyllning eller inspiration. Otvivelaktigt är det dock en annan röst, 

än Hellströms egen, som kommer till tals intertextuellt. 

Den andra intertexten är raden i refrängen, låt- och albumtiteln ”Känn ingen sorg för mig 

Göteborg”. Om än ingen karbonkopia likt den tidigare raden finns här en intertextuell koppling till 

Andrew Lloyd Webbers och Time Rice låt Don’t Cry For Me Argentina ur musikalen Evita från 

1976. Vid översättning av raden och utbytande av Argentina mot Göteborg får vi ”Gråt inte för mig 

Göteborg” vilket skapar ett slags intertextuellt band mellan dessa texter. Kanske hörs, medvetet 

eller undermedvetet, ekot av Madonnas röst någonstans i bakhuvudet från filmatiseringen av 

musikalen när Hellström sjunger raden. Kanske inte. I vilket fall som helst finns den där som ett 

slags fundament på vilket Hellström stod då han påbörjade sin musikaliska resa och karriär. 

Och det slutade inte där. Hellström har under hela sin karriär använt intertextualitet på olika vis i 

sina texter. Inte minst genom att översätta hela låtar till svenska och, mer eller mindre, presentera 

dem som sina egna. Detsamma gäller fraser och satser. Detta har lett till en debatt om huruvida 

Hellström är en bra textförfattare eller inte då han ”stjäl” från andra artister. Jag upptäckte själv 
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tidigt att Hellström, bland andra artister, använder sig av dessa typer av ”lån” och referenser. Det 

katalyserade ett intresse för saken vilket mynnar ut i denna undersökning.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Hellström använder intertextualitet i sitt textförfattande 

samt vilka effekter han uppnår. Detta genom att besvara samt diskutera kring följande frågor: 

1. Vilka musikaliska, litterära, filmiska och berättande verk, tillika upphovspersoner går 

Hellström i intertextuell dialog med? 

2. Hur för Hellström intertextuella dialoger med sig själv genom sitt användande av 

återkommande karaktärer? 

3. Hur har Hellströms användande av intertextualitet förändrats över tid? 

 

1.1 Disposition  
Uppsatsen är uppdelad i sex avsnitt. Den börjar med en introduktion till studien och en beskrivning 

av ämne, syfte och frågeställningar. I avsnitt 2 beskrivs bakgrundsforskning om intertextualitet, dito 

i låttexter, och dito i Hellströms låttexter. I avsnitt 3 beskrivs metod och material. I avsnitt 4 

redovisas studiens resultat album för album. I avsnitt 5 besvaras och diskuteras frågeställningarna 

utifrån resultatet, och i avsnitt 6 avslutas uppsatsen med en diskussion med utgångspunkt i 

uppsatsens syfte. 

 

2 Bakgrund  
Intertextualitet löper som en röd tråd i detta kapitel där första delen förklarar begreppet. Andra delen 

förklarar och exemplifierar intertextualitet i låttexter i allmänhet, och tredje delen i Hellströms 

låttexter i synnerhet. 

 

2.1 Intertextualitet  
Intertextualitet innebär i mångt och mycket förhållandet mellan texter. Ordet text betyder ”att väva” 

eller ”vävd” på latin (Cuddon 1992:963, citerad i Allen 2011:227). 

Björkvall (2009:7) talar om ett så kallat utvidgat textbegrepp med vilket han menar att en text är/

kan vara mer än bara de skrivna orden, att exempelvis bilder i anslutning till orden tillhör själva 
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texten. Ja, han menar faktiskt att skrivna ord inte ens är nödvändigt för att något ska kunna kallas 

text. Som synes är det inte helt lätt att definiera något så ”vardagligt” som en text. För 

uppsatsformatets skull väljer jag i denna undersökning att utgå från Hellströms skrivna låttexter så 

som de står att läsa i konvolut och på diverse hemsidor. Således bortser jag från sådana aspekter 

som att texterna sjungs och förekommer i musikvideor med exempelvis rörliga bilder. 

Det är heller inte helt lätt att definiera begreppet intertextualitet. Allen (2011:2) hävdar att ett 

försök att slutligt definiera begreppet vore dömt att misslyckas. Han beskriver vidare intertextualitet 

som det faktum att ingen text står för sig själv utan alltid är uppbyggd av tidigare texter och på så 

sätt står i dialog med dessa. Han menar att läsande är en process där man utifrån en särskild text 

egentligen rör sig mellan olika texter, att det är på så sätt den aktuella texten får mening. Den blir en 

intertext i nätverket av texter. 

Ledin (1997:63) beskriver intertextualitet som en mötesplats för röster. Begreppet har sitt 

ursprung inom litteraturvetenskapen men är numer aktuellt även inom språkvetenskapen. I sin 

uppsats undersöker Ledin en broschyr från apoteket och finner att den innehåller ett antal röster 

genom sitt sätt att möta läsaren. Exempelvis finns där en säljande röst, en distanserad 

läkemedelskunnig röst, och en mer vardaglig, inkluderande röst. 

Ajagán-Lester et al. (2003:204) beskriver hur begreppet intertextualitet myntades av den 

bulgariska litteraturfilosofen Julia Kristeva mot slutet av 1960-talet. Hon använde begreppet som 

beskrivning av den ryske litteraturvetaren och filosofen Michail Bachtins språksyn, vilken hävdar 

att det finns en korrelation mellan texter och historien. Ledin (1997:64) sammanfattar Bachtins syn: 

”Att historien påverkar en text beror på att texten på olika sätt besvarar och omarbetar, samtidigt 

som den tilltalar och föregriper framtida texter”. En text kan alltså ses både som en egen röst i en 

konversation med andra röster/texter, men också innehålla många röster i sig själv. Bachtins 

dialogism är en term som innebär att själva jaget är dialogiskt, och vidare att hela vår existens är 

dialogisk. Vi existerar i relation till andra människor, våra röster existerar i relation till andra röster, 

och våra texter existerar i relation till andra texter. 

Då Bachtins verk var mer eller mindre abstrakta, utan systematiska teorier eller metoder, försökte 

Norman Fairclough konkretisera sådana utifrån Bachtins dialogism, och vidare Kristevas 

intertextualitet (Ledin 1997:64). Ledin (1997:67) samlar Faircloughs termer under två typer av 

intertextualitet: Textsamspel och normsamspel. De av Faircloughs termer som Ledin samlar under 

textsamspel är manifest intertextuality, intertextuality och chain-relations. De han samlar under 

normsamspel är constitutive intertextuality, interdiscursivity och Choice relations. 
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För denna uppsats är jag intresserad av den mer konkreta av de två: textsamspel. Dock börjar jag 

här med att ytterst kort förklara begreppet normsamspel: Det är mer abstrakt än textsamspel på så 

sätt att det handlar om hur den röst som har ordet talar (Ledin, 1997:72). Ledin utgår här från 

begreppen genrer, diskurs och röst. 

 Textsamspel handlar snarare om vem som har ordet (Ledin, 1997:70). Ledin (1997:67) 

menar att begreppet innebär hur faktiska, fysiska texter innehåller, mer eller mindre synligt, andra 

texter och röster. Manifest intertextualitet innebär texter som finns inbäddade i texter genom 

exempelvis citattecken och källhänvisning. Utifrån Fairclough talar Ledin även om 

kommunikationskedjor (chain-relations) vilket innebär de kontexter en särskild text kan ingå i. 

Rahm & Sandell (2016:29) talar om en typ av manifest intertextualitet utan markeringar eller 

hänvisningar till källa. De kallar detta implicita textsamspel. För tydlig- och enkelhetens skull 

använder jag själv de mer övergripande begreppen intertext och explicit intertext, detta för att det i 

tidigare undersökningar (exempelvis Ringby, 2017:16) syns att det i Hellströms fall handlar om 

låttexter där det implicita är ”regeln” och det explicita ”undantaget”.  

 

2.2 Intertextualitet i låttexter  
Intertextualitet i låttexter har hittills främst intresserat litteraturvetenskapen. Därför torde det vara 

intressant och relevant att undersöka denna typ av material utifrån språkvetenskapen. 

Kjersén Edman (2011:7) menar att en författare som medvetet arbetar intertextuellt ”går i dialog” 

med sina föregångare, exempelvis genom sequels och/eller prequels (2011:7), gärna då verket i 

fråga blivit fritt att använda sjuttio år efter författarens död. Men så är det absolut inte alltid, och 

intertextualitet kan se ut på så många olika vis. Hon inleder sin bok med rubriken Att knycka är att 

skapa. Hon nämner till och med Håkan Hellström vid namn (2011:227) och bland annat intertexter 

till Andrew Lloyd Webber och William Shakespeare. 

I sin bok räknar Kjersén Edman upp hundratals intertexter, framförallt inom litteratur, vilket är 

relevant för denna studie då det finns en tydlig intertextuell korrelation mellan Hellströms texter, 

och litteratur. Bland annat talar hon om en slags tematiska intertexter där historier återanvänds men 

i nya tappningar. Exempelvis drar hon liknelser (2011:152) mellan Bret Easton Ellis roman 

American Psycho (1991) och Fjodor Dostojevskijs roman Brott och straff (1866, svensk 

översättning 1884) som båda handlar om unga män som tror sig stå över andra människor och lagar 

och regler. Hon menar vidare att hon i sin egen bok både lånat och stulit från andra författare 
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(2011:13), ja till och med av sig själv. Inte helt olikt Hellström, vilket denna studie kommer att 

påvisa. 

Jag använder i min undersökning den typ av definition på intertext som Kjersén Edman gör, det 

vill säga att även om måltexten (Hellströms låttext i fråga) är en text, kan källtexten vara både texter 

så som musik (låttext) och litteratur, men även film och folksaga. Den senare är på sätt och vis 

relaterad till litteratur då sagorna är nerskrivna, men då upphovspersonerna är okända använder jag 

folksaga som ett eget medium. Att undersöka intertextuella kopplingar till andra medium än de rent 

textmässiga är relevant då de förekommer frekvent i Hellströms sätt att skriva låttexter och rent 

konstnärligt abstrakt i hans sätt att bygga världar och berättelser, och skapa känslor. 

Kjersén Edman (2011:227) exemplifierar intertexter där låttitlar är baserade på litteratur med, 

bland annat, Björn Ulvaeus och Benny Anderssons texter i musikalen Kristina från Duvemåla som i 

mångt och mycket är baserade på Wilhelm Mobergs utvandrarromaner. Hon drar paralleller mellan 

Leonard Cohen och Bibeln, samt författaren John Ajvide Lindqvists skräckroman Låt den rätte 

komma in och Morrisseys låt Let the Right One Slip In (1988). I Ajvide Lindqvists roman figurerar 

dessutom spöken som frekvent citerar Morrissey och hans band The Smiths texter. Exempel på 

andra intertextuella kopplingar hon drar är:  

 

Kate Bush – Wuthering Heights (1978) – Emily Brontë – Svindlande höjder (1847)  

Jakob Hellman – Vackert väder (1989) – Gustaf Fröding – Vackert väder (1989)  

Bob Dylan – Desolation Row (1965)  – T.S. Eliot – Det öde landet (1922)  

 

I sin kandidatuppsats om medveten intertextualitet i sex av Bob Dylans texter når Forsberg 

(2017:30) fram till slutsatsen att Dylan använder intertextualitet medvetet i samtliga låtar i hans, 

Forsbergs, material. Där finns referenser till, bland mycket annat, Bibeln, författaren Edgar Allan 

Poe, aktivisten (bland annat) Martin Luther King Jr, författaren Ernest Hemingway och Dylan själv. 

I sin kandidatuppsats om, bland annat, intertextualitet i tre av det svenska rockbandet Kents 

låttexter når Öhman (2020:31) fram till slutsatsen att intertextualitet förekommer i samtliga låtar i 

materialet. Där finns intertextuella kopplingar till, exempelvis, författaren William Shakespeare, 

poeterna Bruno K. Öijer och Per Lagerqvist, Bibeln och Alfons Åberg.  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2.3 Intertextualitet i Håkan Hellströms låttexter  
Intertextualitet hos Håkan Hellström har tidigare undersökts dels av Kjersén Edman, dels i ett antal 

kandidatuppsatser. Nedan presenteras slutsatser som är relevanta för min egen undersökning. 

Kjersén Edman (2011:227) drar intertextuella kopplingar mellan Hellströms låt Känn ingen sorg 

för mig Göteborg och Andrew Lloyd Webbers Don’t Cry For Me Argentina ur musikalen Evita. Hon 

drar dito kopplingar mellan Hellströms låt Hurricane Gilbert (2005) och både Bob Dylan och 

Bruno K. Öijer. 

I sin kandidatuppsats om, bland annat, intertextualitet i ett urval av Hellströms texter når Olander 

(2016:38) fram till slutsatsen att Hellström skapar ett slags eget ethos genom manipulerade citat och 

intertextualitet. Bland annat att han på sitt debutalbum endast samspelar intertextuellt med vita, 

västerländska män. 

Ringby (2017:32) konkluderar, i sin kandidatuppsats som, bland annat, jämför Hellströms första 

album Känn ingen sorg för mig Göteborg (2000), och åttonde album Du gamla du fria (2016) 

intertextuellt, att Hellström använder en slags ”ihoplappningsteknik’ vilken över tid på sätt och vis 

förändrats. Ringby menar att intertexterna på första albumet handlar mer om Hellströms personliga 

sida medan intertexterna på Hellströms åttonde album är mer utmanande och experimentella. 

Slutligen gör Samuelsson i sin kandidatuppsats en uttömmande intertextuell undersökning om 

Hellströms låt Kom igen, Lena! (2002). Exempel på intertextuella kopplingar hon drar är 

(Samuelsson, 2020:21): 

 

”Åh gud det gör så ont att   –  Tom Petty – American Girl (1976): ”God, 

nåt så nära kan va så långt bort”   it’s so painful when something that’s so close 

       is still so far out of reach”  

”Allt är falskt och bedrägeri men   – Cornelis Vreeswijk – Visa till Veronica  

det struntar jag i för vi dansar och   (1972): ”Allt är bedrägeri men det struntar  

du har så mjuka läppar  […] Kom   struntar jag i för att du har så mjuka läppar  

igen Lena! Vad skulle vi annars göra?”  […] Det är natt och vad skulle vi annars  

       göra?” 

”Men det äter upp dig när du ligger  – Håkan Hellström – Öppen genom hela natten 

i din säng, åh Gud det gör så ont att    (2016): ”Lena är 40 och ligger vaken i sängen, 

nåt så nära kan va så långt bort”   hon vet att Godot aldrig kommer, låter ändå  

       balkongdörren va öppen genom hela  natten”  
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Trots att Samuelsson fokuserar på att argumentera för att Hellströms låt Kom igen, Lena! kan/bör 

användas i svenskundervisning på gymnasiet, finns där ändå, vid sidan av ovan nämnda intertexter, 

några  slutsatser  som  är  relevanta  för  min  egen  undersökning.  Bland  annat  nämner  hon  hur 

Hellström skapar ett intertextuellt band med den amerikanske artisten Tom Petty: Dels finns den 

tydliga intertexten ovan, dels är frekvent återkommande teman i dessa artisters texter kärlek, ”vilt 

liv” och känslighet.

Detsamma menar Samuelsson gäller Hellström och Vreeswijk: Intertexten ovan dem emellan är 

dels en teknik som enligt Samuelsson kallas apostrofering, det vill säga där en person blir tilltalad i 

en text. Dels handlar båda låtarna om flyktig kärlek. Det sista exemplet ovan skiljer sig som synes 

från de övriga då det här inte handlar om att Hellström återanvänt rader från andra artister utan har, 

här i låten Öppen genom hela natten (2016), berättat vidare om karaktären Lena som presenterades 

fjorton år tidigare. Något Samuelsson menar är ett grepp Vreeswijk ofta använde.

Denna undersökning kommer att ta ett bredare perspektiv än tidigare forskning på området, dels 

genom att  undersöka  ett  större  material,  dels  genom att  försöka  hitta  samtliga  intertexter  och 

undersöka dessa med avseende på verk och upphovsperson/er.  Fokus ligger på att  utifrån dessa 

undersöka  både  Hellströms  textförfattarhantverk  och  dess  effekter,  samt  förändring  över  tid. 

Mönster som uppdagas kommer att undersökas närmare.  
 

3 Metod och material  
Här beskriver jag till att börja med metoden, vilken är den som kallas textsamspel. Därefter följer en 

beskrivning av det det material jag undersökt.  
 

3.1 Textsamspel 
Min metod har varit att använda den språkvetenskapliga textanalysmodell som kallas textsamspel 

(Ledin 1997:70). Nyckelordet i modellen är röst och att finna sådana inbäddade i texten i fråga.

Jag har närläst samtliga låttexter i materialet ett flertal gånger och antecknat alla intertexter jag 

hittat. I många fall var det lätt att hitta dessa, särskilt de mer explicita som mer eller mindre har en 

slags källhänvisning direkt i texten. I andra fall var det svårare då det handlar om att ”känna igen” 

återanvända  textrader.  Min  kunskap  om andra  låttexter  och  (exempelvis)  litteratur  är  självklart 

relativ – Det är mycket möjligt att Hellström skrivit en rad som jag aldrig tidigare hört och således 

inte antecknar som intertext, när den i själva verket är återanvänd från en låt jag aldrig hört eller 

roman jag aldrig läst. Således är mina fynd i viss mån subjektiva. Vidare har jag letat upp källan till 
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den intertextuella relationen för att jämföra käll- och måltext. Därefter har jag lagt in ”relationen” 

och dess information i tabellen för albumet i fråga.

Jag har utgått från en subjektiv bedömning i mitt fastställande eller avfärdande av intertexter. Där 

jag upplever att jag med rimlig säkerhet kan fastslå att något är en intertext har jag antecknat den 

och lagt in i tabellen i fråga. I osäkra fall har jag lagt in dessa intertexter i tabellerna tillsammans 

med ett frågetecken vilket jag senare kommenterat.

I  ett  andra steg har jag gått  igenom kandidatuppsatser framlagda av Olander (2016),  Ringby 

(2017)  och Samuelsson (2020).  Detta  för  att  dessa  uppsatser  tar  upp intertextualitet  i  delar  av 

Hellströms textkatalog. Där jag i detta steg funnit relationer jag inte hittat tidigare har jag undersökt 

dem på samma sätt som i steg ett och därefter lagt in dem i tabellerna.

Jag har haft stor hjälp av information från artikeln ”44 låtar Håkan Hellström har ’lånat’ utan att 

göra rätt för sig” från nyheter24.se. Ett problem är att denna information publicerades i juni 2016 

och uppdaterades i juni 2018. Således omfattar den bara Hellströms tre första album, och möjligtvis 

fjärde albumet (av albumen i mitt material). Med möjligtvis menar jag att uppdateringen i juni 2018 

gör  att  artikeln  tidsmässigt  omfattar  fjärde  albumet  i  mitt  material,  men  då  ingen  intertextuell 

relation från detta album nämns kan det handla om att artikelförfattaren inte försökt att hitta några 

relationer från detta album, alternativt försökt men inte lyckats. Mest sannolikt är att det har gjorts 

mindre redaktionella ingrepp i texten 2018 utan att läggas till ny information. Vidare har jag även 

gått igenom artikelns samtliga relationer och kontrollerat att dessa stämmer, och därefter lagt in 

dessa i tabellerna.

I ett sista steg har jag översatt samtliga låttitlar i mitt material till engelska för att se om det finns 

låtar med samma namn, vilket jag fann att det gjorde.

Ett nämnbart problem med undersökningen är att jag inte kan påstå att jag hittat alla intertexter 

då ett sådant arbete skulle kräva en särskild analys av – och sökning på varje fras eller sats (eller 

ord) Hellström skrivit. Formatet och omfattningen för en kandidatuppsats tillåter inte detta.

Jag kommer att tolka materialet försiktigt men det torde inte finnas några grova, systematiska 

missar.  
 

3.2 Texturval 
Mitt texturval, tillika material, är låttexterna på Hellströms tre första – och tre, till dags dato, senaste 

studioalbum (av sammanlagt tio). Jag har gjort detta urval dels för att få ett stort material till ett 

brett  perspektiv,  dels  för  att  kunna jämföra Hellströms tidigare texter  med de senare för  att  se 

förändring över tid. Urvalet består av följande album och resp. låtantal:  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Känn ingen sorg för mig Göteborg (2000) – 10 låtar  
Det är så jag säger det (2002) – 10 låtar  
Ett kolikbarns bekännelser (2005) – 10 låtar  
Du gamla, du fria (2016) – 13 låtar  
Illusioner (2018) – 9 låtar (av 10 spår varav 1 intro)  
Rampljus (2020) – 13 låtar (av 14 spår varav 1 mellanspel)

 
Texterna har jag tagit från hemsidan AZLyrics.com och jag har lyssnat igenom samtliga för att se att 

de  stämmer,  vilket  de  gör.  Jag har  gjort  detsamma gällande de texter  och andra  verk som har 

intertextuella relationer med Hellströms texter. Jag har tagit denna information där jag funnit den på 

nätet – AZLyrics.com, genius.com och liknande hemsidor med låttexter.  
 

4 Resultat 
Jag går här igenom tabellerna med intertexter för varje album och kommenterar dessa. 

Kommentarerna använder jag sedan som underlag för diskussion i kapitel 5. 

Tabellerna är utformade enligt följande: Med Måltext menas Hellströms album- (i versaler) och 

låttitel (i gemener) i fråga. Med Mål-intertext menas det textsjok av Hellström som innehåller den 

aktuella intertexten. Med Källtext menas det verk inom musik, litteratur, film eller berättande som 

Hellström för en intertextuell dialog med. Med Käll-intertext menas det textsjok som Hellström på 

något sätt har ”återanvänt”. Med Medium menas den typ av medium som intertexten gäller: musik, 

litteratur, film, folksaga eller återkommande karaktär. Det kan nog diskuteras huruvida 

”återkommande karaktär” är ett regelrätt medium, dock behandlar jag det så och kallar det för 

medium för att det ska finnas en tydlighet i tabellerna (och kommentarer och diskussioner). 
Ett frågetecken inom parentes vid numret på intertexten i fråga indikerar att jag inte med rimlig 

säkerhet kan fastställa att fallet är en intertext eller ej. Dessa fall kommenterar jag med motivering 

om varför de är osäkra.  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4.1 Känn ingen sorg för mig Göteborg (2000)  
Tabell 1: Intertexter i albumet Känn ingen sorg för mig Göteborg (2000)  

På detta, Hellströms första, album förekommer fjorton rimligt säkra intertexter spridda över sex av 

albumets tio låtar. Samtliga inom mediumet musik. Utöver dessa finns tre möjliga intertexter som 

inte faller inom ramen för rimlig säkerhet, nämligen intertext 9, 10 och 15. Intertext 9 är osäker på 

så sätt att trots de rojalistiska titlarna ”prinsessan” och ”queen”, och den ordagranna avslutningen i 
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Måltext Mål-intertext Källtext Käll-intertext Medium

1
KÄNN INGEN 
SORG FÖR MIG 
GÖTEBORG

”Känn ingen sorg för mig 
Göteborg”

Andrew Lloyd Webber och Tim 
Rice – Don't Cry For Me 
Argentina (1976)

”Don't cry for me Argentina” Musik

2 Känn ingen sorg 
för mig Göteborg

"Ta mig till kärlek, ta mig 
till dans, ge mig nåt som tar 
mig någonstans”

Eldkvarn – Djungel (1981)
”Ta mig till kärlek, ta mig till 
dans, spela ett nummer som tar 
mig någonstans”

Musik

3 En vän med en bil

"Vi kanske till och med 
lämna Sverige, det är ett 
nytt spel och jag vill inte va 
med ”

Canned Heat – Going Up The 
Country (1968)

”We might leave the USA ’cause I 
gotta brand new game I wanna 
play”

Musik

4 Vi två, 17 år Outro: ”Men du sover ju, du 
hör ju inte på”

The Smiths – Rubber Ring 
(1986)

”You are sleeping, you do not 
want to believe” Musik

5 Uppsnärjd i det 
blå

Intro: ”Men du sover ju, du 
hör ju inte på”

The Smiths – Rubber Ring 
(1986)

”You are sleeping, you do not 
want to believe” Musik

6 Uppsnärjd i det 
blå ”Uppsnärjd i det blå” Bob Dylan – Tangled Up In Blue 

(1975) ”Tangled up in blue” Musik

7 Uppsnärjd i det 
blå

”Du har vart ute i världen i 
flera år när jag stanna på 
mitt rum och såg dagarna 
gå”

The Waterboys – The Whole of 
the Moon (1985)

”I wandered out in the world for 
years while you just stayed in 
your room”

Musik

8 Uppsnärjd i det 
blå

”Den här stan drar ner oss 
till botten av ån”

The Smiths – William It Was 
Really Nothing (1984)

”This town has dragged you 
down” Musik

9(?) Uppsnärjd i det 
blå

”Prinsessan Eva i 
nylackerade skor, hon är 
min vän”

Bob Dylan – Just Like a Woman 
(1966) ”Queen Mary, she’s my friend” Musik

10(?) Uppsnärjd i det 
blå

"Och jag står framför 
spegeln, jag vill förändra allt 
och allt som jag ser i den”

Bruce Springsteen – Dancing in 
the Dark (1984)

”I check my look in the mirror, 
wanna change my clothes, my 
hair, my face”

Musik

11 Uppsnärjd i det 
blå

"En dag kommer jag och du 
verkligen bli gamla men jag 
älskar dig nu”

Morrissey – Disappointed (1990) ”One day you will be old but the 
thing is I love you now” Musik

12
Jag var bara inte 
gjord för dessa 
dar

”Jag var bara inte gjord för 
dessa dar”

The Beach Boys – I Just Wasn’t 
Made for These Times (1966)

”I just wasn’t made for these 
times” Musik

13
Jag var bara inte 
gjord för dessa 
dar

"Jag dansade när jag var 
tolv"

Marc Bolan – Cosmic Dancer 
(1971)

”I was dancing when I was 
twelve” Musik

14
Jag var bara inte 
gjord för dessa 
dar

”Dom måste lära sig gå, det 
är vad folk säger om oss två, 
vi måste gå härifrån innan vi 
ligger på kyrkogårn som alla 
innan oss”

Håkan Hellström – Uppsnärjd i 
det blå (2000)

”Dom måste lära sig gå, det är 
vad folk säger när det är vi två, vi 
måste härifrån, den här stan drar 
ner oss till botten av ån”

Musik

15(?) Magiskt men 
tragiskt

”För inget är logiskt, för att 
inget är magiskt och det är 
så tragiskt så jag springer 
tillbaks till dig”

Jimmy Buffett – He Went To 
Paris (1973)

”If he likes you he'll smile and 
he'll say ”Some of it's magic and 
some of it's tragic but I had a 
good life all the way””

Musik

16 Atombomb ”Kom atombomb/
armageddon”

Morrissey – Everyday Is like 
Sunday (1988)

”Come armageddon/nuclear 
bomb” Musik

17 Atombomb
"Dom har gått för att leva 
sina liv och gud vet att jag 
måste leva mitt"

The Smiths – William It Was 
Really Nothing (1984)

”Oh, no and everybody's got to 
live their life and God knows I’ve 
got to live mine”

Musik

18 Atombomb

”Jag står i Vasaparken, ser 
pojkar och flickor gå 
igenom kärlekslunden, jag 
skulle byta plats med vem 
som helst på sekunden om 
jag kunde”

Bob Dylan – Highlands (1997)

”I see people in the park 
forgetting their troubles and 
woes, they’re drinking and 
dancing, wearing colored clothes, 
I’d trade places with any of 'em 
in a minute if I could”

Musik



båda fall,  ”hon är min vän” och ”she’s my friend”, upplever jag att  det här kan handla om en 

slumpmässig likhet. Inte minst i och med Hellströms fras ”i nylackerade skor”.

Intertext  10  är  osäker  då  den  inte  är  ordagrann  samt  att  korrelationen  spegel  –  förändring 

förekommer  även i  andra  verk,  exempelvis  Michael  Jacksons  Man in  the  Mirror  (1988):  ”I’m 

starting with the man inte mirror, I’m asking him to change his ways”. Dock upplever jag en större 

likhet mellan Hellströms och Springsteens rader, därav Springsteen i tabellen.

Intertext 15 är osäker då det enda som egentligen förenar Hellström och Buffets rader är orden 

”magiskt” (magic) och ”tragiskt” (tragic), vilket å ena sidan kan handla om en intertext, och å andra 

sidan om en ren slump sprungen ur det faktum att orden rimmar på varandra.

Samtliga resterande intertexter är inom mediet musik varav intertext 1 är Hellströms album- och 

låttitel,  och  refrängrad  ”Känn  ingen  sorg  för  mig  Göteborg”.  Här  torde  finnas  en  intertextuell 

relation med Andrew Lloyd Webber och Tim Rice låt Don't Cry For Me Argentina  (1976) från 

musikalen Evita. Vid översättning av källtexten till svenska, och genom att byta ut Argentina mot 

Göteborg,  får  vi  ”Gråt  inte  för  mig  Göteborg”  vilket  ju  är  en  närapå  direkt  översättning  av 

måltexten.  Intertexten innehar  en slags  kärnfullhet  då  det  handlar  om både album- och låttitel, 

refräng och tema.  Således  är  Hellströms första  album på sätt  och vis  sprunget  ur  en  intertext. 

Möjligtvis finns vidare en parallell mellan Hellströms – med texter om fest och knark (inte minst på 

detta album) – åtminstone dittills vilda liv i hemstaden Göteborg, och Webbers rader: ”Don't cry for 

me Argentina, the truth is I never left you, all through my wild days, my mad existence, I kept my 

promise, don’t keep your distance”.

Intertext 2 är raden ”Ta mig till kärlek, ta mig till dans, ge mig nåt som tar mig någonstans” som 

i det närmaste är en karbonkopia på det svenska rockbandet Eldkvarns rad ”Ta mig till kärlek, ta 

mig till dans, spela ett nummer som tar mig nånstans” vilket bildar ett intertextuellt band artisterna 

emellan. Hellström och Eldkvarn (särskilt sångaren Plura Jonsson) har för övrigt senare samarbetat 

vid ett flertal tillfällen, bland annat genom att uppträda live tillsammans.

Ett band och en artist som återkommer intertextuellt är det engelska rockbandet The Smiths och 

dess sångare Morrissey. Intertext 4 och 5 är raden ”Men du sover ju, du hör ju inte på” vilken är ett 

outro till låten Vi två, 17 år och intro till nästa låt Uppsnärjd i det blå. Orden uttalas av en kvinna 

vilket bär likhet med outrot ”You are sleeping, you do not want to believe” till  The Smiths låt 

Rubber Ring (1986) som också uttalas av en kvinna. Andra intertexter som refererar till The Smiths 

är 8, 11 och 17 varav 8 och 17 refererar till samma låt: William It Was Really Nothing  (1984). 

Dessutom refererar Hellström intertextuellt till Morrissey i intertext 11 och 16 där den senare även 

ger upphov till låttiteln. Som soloartist rör sig Morrissey inom genrerna indie/alternativ.

Som nämnt  för  Hellström även  en  återkommande intertextuell  dialog  med den  amerikanske 

rockmusikern (bland andra genrer) Bob Dylan. Intertext 6, 9(?) och 18 visar på detta. Intertext 6 är 
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låttiteln och refrängraden ”Uppsnärjd i  det blå” vilken är en direktöversättning av Dylans diton 

Tangled Up In Blue  (1975) vilket återigen visar hur en låt är sprungen ur intertextualitet.  Detta 

gäller även intertext 12 som är exempel på ett fynd genom min strategi att översätta Hellströms 

låttitlar till Engelska för att hitta intertexter. Låttiteln och refrängraden ”Jag var bara inte gjord för 

dessa dar” är i det närmaste en direkt översättning av det amerikanska rockbandet The Beach Boys 

diton ’I just wasn’t made for these times’.

Genom intertext 14 för Hellström en slags intertextuell dialog med sig själv genom att raden 

”Dom måste lära sig gå, det är vad folk säger om oss två, vi måste gå härifrån innan vi ligger på 

kyrkogårn som alla innan oss” bär uppenbara likheter med raden ”Dom måste lära sig gå, det är vad 

folk säger när det är vi två, vi måste härifrån, den här stan drar ner oss till botten av ån” från låten 

Uppsnärjd i det blå. Detta skapar ett slags band mellan låtarna.

Överlag för  Hellström intertextuella  dialoger  med engelskspråkiga pop- och rockartister  från 

sextio-, sjuttio-, åttio- och nittiotalet. I synnerhet använder Hellström, vilket nämnts, textrader från 

The Smiths och Morrissey, och Bob Dylan vilket torde ge Hellströms texter en slags popkulturell 

”tyngd”. Kanske en något samhällskritisk sådan då nämnda artister är kända för sin samhällskritik. 

Noterbart är att Hellströms låt Uppsnärjd i det blå i det närmaste är ett lapptäcke av intertexter 

medan andra låtar innehåller färre sådana och fyra låtar inga alls. Noterbart är också att fyra låttitlar 

bygger  på  intertexter  medan  andra  intertexter  rör  sig  från  korta  och  närapå  ordagranna  (dock 

översatta från engelska till svenska) till längre och mindre ordagranna men mer tematiska.  
 

4.2 Det är så jag säger det (2002) 
Tabell 2: Intertexter i albumet Det är så jag säger det (2002)  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Måltext Mål-intertext Källtext Käll-intertext Medium

1
Mitt 
Gullbergs 
Kaj paradis

"Bortsprungna katter ropar, 
bortsprungna katter ropar tillbaks, 
musiken rullar, dom har glömt 
allt dom saknar på dan”

Cyndi Lauper – All Through the 
Night (1983)

”Stray cat is crying so stray cat 
sings back, all through the night, 
they have forgotten what by day 
they lack”

Musik

2
Den fulaste 
flickan i 
världen

”Den fulaste flickan i världen” Bob Dylan – The Ugliest Girl In 
the World (1988) ”The Ugliest Girl In the World” Musik

3
Den fulaste 
flickan i 
världen

”Du vet hon har skeva framtänder 
och hon går som en studsande 
boll, hennes ögon svänger åt 
olika håll och folk vänder sig om 
för hennes panna är så blek och 
näsan är sne och jag rår inte för 
det men jag är kär i den fulaste 
flickan i världen”

Bob Dylan – The Ugliest Girl In 
the World (1988)

”The woman that I love she got a 
hook in her nose, her eyebrows 
meet, she wears second hand 
clothes, she speaks with a stutter 
and she walks with a hop, I don't 
know why I love her but I just 
can't stop, I’m in love with the 
ugliest girl in the world”

Musik

4
Den fulaste 
flickan i 
världen

”Jag är inte kär i henne för vad 
hon e utan för vad hon inte e,  jag 
vet det låter konstigt när jag säger 
det”

Bob Dylan – I'll Keep it With 
Mine (1964)

”I can't help it if you might think I 
am odd, if I say I'm not loving you 
for what you are but for what 
you're not”

Musik

5 Kom igen 
Lena! "Kom igen Lena" Dexys Midnight Runners – 

’Come On Eileen (1982) ”Come on Eileen” Musik

6 Kom igen 
Lena!

"Sluta drömma om det ljuva livet, 
vi kommer aldrig va med om det 
och be aldrig mer om ursäkt för 
sakerna du aldrig gjorde”

The Jam – Town Called Malice 
(1982)

”Better stop dreaming of the quiet 
life, cause it’s the one we’ll never 
know […] And stop apologizing 
for the things you’ve never done”

Musik



Även på detta, Hellströms andra, album förekommer fjorton rimligt säkra intertexter spridda över 

sex av albumets tio låtar. Även här är samtliga inom mediet musik. Utöver dessa finns en möjlig 

intertext som inte faller inom ramen för rimlig säkerhet, nämligen intertext 10 som trots likheter 

möjligtvis handlar om slumpen. Dock finns möjligheten att låttiteln och raden ”Gråsparven när hon 

sjunger” är, om inte annat, inspirerad av låttiteln och raden ”Eagle when she flies”. En översättning 

av Partons rad blir ”(En) örn när hon flyger” vilket både tematiskt (fåglar) och ordföljdsmässigt har 

stora likheter. 

Även på detta album återkommer Dylan intertextuellt vid ett flertal tillfällen, detta i intertext 

2,3,4 (samtliga i samma låt) och 9. Intertext 2 är en direkt översättning av Dylans låttitel. Intertext 3 

är intressant på det viset att låten inte är en cover, varken en ”direkt” eller översatt sådan, utan 

snarare återanvänd som koncept utan att vara ordagrann. Den ”fula flickan” (ugly girl) har i 

Hellströms text andra ”oattraktiva” drag (bortsett från hennes sätt att gå) än i Dylans text: ”Du vet 

hon har skeva framtänder och hon går som en studsande boll, hennes ögon svänger åt olika håll och 

folk vänder sig om för hennes panna är så blek och näsan är sne” kontra ”The woman that I love she 

got a hook in her nose, her eyebrows meet, she wears second hand clothes, she speaks with a stutter 

and she walks with a hop”. Båda textsjoken avslutas icke-ordagrant men konceptuellt lika genom 

raderna ”jag rår inte för det men jag är kär i den fulaste flickan i världen” och ”I don't know why I 

love her but I just can't stop, I’m in love with the ugliest girl in the world”. Det faktum att även 

intertext 4 är en intertextuell referens till Dylan stärker inte bara det intertextuella bandet mellan 
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7 Kom igen 
Lena!

"Åh, gud det gör så ont att nåt så 
nära kan va så långt bort"

Tom Petty – American Girl 
(1976)

”God it's so painful, something 
that's so close and still so far out 
of reach”

Musik

8 Kom igen 
Lena!

"Allt är falskt och bedrägeri men 
det struntar jag i för vi dansar och 
du har så mjuka läppar”

Cornelis Vreeswijk – Visa till 
Veronica (1972)

”Allt är bedrägeri men det struntar 
jag i för att du har så mjuka 
läppar”

Musik

9
Rockenroll, 
blåa ögon – 
igen

”Jag går genom löven som faller 
ifrån träden, känner mig som en 
främling ingen ser”

Bob Dylan – Mississippi 
(1999)

”Walking through the leaves, 
falling from the trees, feeling like 
a stranger nobody sees”

Musik

10(?)
Gråsparven 
när hon 
sjunger

”Gråsparven när hon sjunger” Dolly Parton – Eagle When She 
Flies (1991) ”Eagle when she flies” Musik

11 Minnen av 
aprilhimlen

"Det här har växt i mig åh, så 
länge"

The Beach Boys – Don't Worry 
Baby (1964)

”Well its been building up inside 
of me for oh I don't know how 
long”

Musik

12 Minnen av 
aprilhimlen

"Du var full och jag var full i 
aprilsolen, du är den sortens 
flicka jag gillar för du är tom och 
jag är tom”

Pavement – Gold Soundz (1994)

”So drunk in the August sun and 
you're the kind of girl I like 
because you’re empty and I’m 
empty”

Musik

13 Minnen av 
aprilhimlen

"Ge mig en kyss innan du går att 
bygga en dröm på"

Louis Armstrong – A Kiss to 
Build a Dream On (1952)

”Give me a kiss before you leave 
[…] to build a dream on” Musik

14
Det är så 
jag säger 
det

"För den här gången krävs det 
mer innan jag öppnar armarna, 
förlorar mig och känslorna faller 
fritt på midnattsgatorna för vem 
skulle bry sig om våra hjärtan 
blev förstörda?”

David Grey – This Year's Love 
(1998)

”Cause it takes something more 
this time than sweet, sweet lies oh 
now,  before I open up my arms 
and fall, losing all control, every 
dream inside my soul when ya kiss 
me on that midnight street […] 
cause who’s to worry if our hearts 
get torn?”

Musik

15
Det är så 
jag säger 
det

"Jag vänder om, hon bara ler, 
allén är inte så dålig ändå” Elton John – Tiny Dancer (1971) ”Turning back, she just laughs, the 

boulevard is not that bad” Musik



Hellström och Dylan, utan gör kanske låten till en slags implicit Dylan-hyllning. Detta är ytterligare 

ett exempel på en låt sprungen ur intertexter både vad gäller titel, refrängrad och tema. 

Intertext 11 är ytterligare en referens till The Beach Boys (se intertext 12 i tabell 1) och stärker 

det intertextuella bandet artisterna emellan.

Även på detta album för Hellström överlag intertextuella dialoger med engelskspråkiga pop- och 

rockartister från sextio-, sjuttio-, åttio- och nittiotalet. Men här finns även ytterligare (se intertext 2 i 

tabell  1)  en  svensk  referens  i  intertext  8:  vissångaren  Cornelis  Vreeswijk.  Dessutom  finns  en 

referens  till  jazz  (från  femtiotalet)  i  intertext  8,  nämligen  den  amerikanske  jazzsångaren  Louis 

Armstrong.  Nog  säger  Hellströms  val  av  referenter  något.  Jag  upplever  återigen  att  de  ger 

Hellströms texter en slags tyngd, och möjligtvis djup, kontra hur det hade varit om han refererat till 

exempelvis schlager eller dansband som inte torde ha samma ställning inom populärmusiken och -

kulturen.  Vidare  har  två  av  låtarna  intertextuella  titlar:  Vid  sidan  av  nämnda  intertext  2  finns 

intertext 5 där Hellström översatt en befintlig rad (Come on Eileen) och använder som titel, kärna 

och refräng i Kom igen Lena!. Likt Hellströms första album rör sig annars intertexterna här mellan 

korta och närapå ordagranna till längre och mindre ordagranna men mer tematiska.  
 

4.3 Ett kolikbarns bekännelser (2005) 
Tabell 3: Intertexter i albumet Ett kolikbarns bekännelser (2005)  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Måltext Mål-intertext Källtext Käll-intertext Medium

1(?)
ETT 
KOLIKBARNS 
BEKÄNNELSER

”Ett kolikbarns bekännelser” En vampyrs bekännelse (1994) ”En vampyrs bekännelse” Film

2 Jag har varit i 
alla städer

”Jag erbjöd någon handen […] 
tillsammans flyger vi söderut”

Bob Dylan – As I Went Out 
One Morning (1967)

”I offered her my hand […] 
together we'll fly south” Musik

3 Jag har varit i 
alla städer

”Snälla rör inte min väska, 
tulltjänstemannen såg på mig 
och jag såg på han”

Arlo Guthrie – Coming Into 
Los Angeles (1969)

”Don't touch my bags if you 
please, mister customs man” Musik

4 Jag har varit i 
alla städer

”Jag har fortfarande inte hittat 
vad jag letat efter”

U2 – I Still Haven’t Found 
What I’m Looking For (1987)

”I still haven’t found what I’m 
looking for” Musik

5 Brännö serenad "Jag blir hellre ensam än 
lycklig med nån annan"

Gus Kahn – Love Me or Leave 
Me (1928)

”I'd rather be lonely than happy 
with somebody else” Musik

6 Brännö serenad ”Förrän du mött varje morgon 
med sömnlösa ögon”

Don Raye – You Don't Know 
What Love Is (1941)

”Until you’ve faced each dawn 
with sleepless eyes” Musik

7 Brännö serenad

”Och vad vet du om hur hjärtat 
kan bränna för kärlek som 
aldrig kan dö men inte heller 
leva”

Don Raye – You Don't Know 
What Love Is (1941)

”You don’t know how hearts 
burn for love that cannot live yet 
never dies”

Musik

8 En midsommar-
nattsdröm ”En midsommarnattsdröm” William Shakespeare – En 

midsommarnattsdröm (1595) ”En midsommarnattsdröm” Litteratur

9 En midsommar-
nattsdröm "Johnny var Evas hjärtas låga” Håkan Hellström – Uppsnärjd 

i det blå (2000)

”Prinsessan Eva i nylackerade 
skor, hon är min vän, lever och 
hänger mig för kärleken, var inte 
så högtidlig, du med din 
dramatik och stesolid men en 
dag kommer jag och du 
verkligen bli gamla men jag 
älskar dig nu, jag har aldrig sett 
nån så uppsnärjd i det blå, men 
Eva, Eva Eva, Eva, vi måste 
börja leva”

Karaktär



På detta, Hellströms tredje, album förekommer sexton rimligt säkra intertexter spridda över åtta av 

albumets tio låtar, vilket är något fler intertexter spridda över något fler låtar än tidigare. De flesta 

intertexterna härstammar från mediet musik men här finns även intertexter från medien litteratur 

och återkommande karaktär. Utöver dessa finns tre möjliga intertexter som inte faller inom ramen 

för rimlig säkerhet, nämligen intertext 1, 13 och 15. Intertext 1 är möjligen en intertext men jag kan 

inte med rimlig säkerhet säga att så är fallet. Nog liknar titeln Ett kolikbarns bekännelser filmtiteln 

En vampyrs bekännelse men då jag upplever att ”någons bekännelse” är ett så pass allmänt uttryck 

(exempelvis boken Berts bekännelser) låter jag denna stå som osäker.

Även intertext 13 är möjligtvis en intertext men då uttrycket i fråga är så pass allmänt väljer jag 

att markera den som osäker. Slutligen, angående osäkra intertexter, är intertext 15 svårdefinierad: 

Dylans låt Hurricane (1976) handlar om boxaren Rubin ”Hurricane” Carter som satt i fängelse för 

ett  mord han inte  begått.  Hellströms låt  handlar  om hans  gitarrist  och vän Daniel  ”Hurricane” 

Gilbert och jag har inte funnit några likheter låtarna emellan. Dessutom är det möjligt att Gilbert fått 

sitt smeknamn från en orkan med samma namn. Det som talar för att detta ändå är en slags intertext 

är det faktum att Hellström återkommande använder sig av Dylan som intertextuell källa.

Här förekommer tretton, något lägre antal, musikaliska intertexter spridda över sju, något högre 

antal, låtar vilket är jämförbart med motsvarande antal på Hellströms tidigare album.

Bob  Dylan  (intertext  2  och  15(?))  och  The  Beach  Boys  (intertext  17)  är  artister  som  här 

återkommer intertextuellt. Den amerikanske textförfattaren Don Raye förekommer för övrigt två 

gånger med rader ur samma låt: You Don’t Know What Love Is (1946) i intertext 6 och 7, båda i 

samma låt: Brännö Serenad.
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10 En midsommar-
nattsdröm "Bängen trålar än" Nationalteatern – Bängen 

trålar (1974) ”Bängen trålar” Musik

11 En midsommar-
nattsdröm

”Satte mig i baksätet och tog 
mig på en tur, radion var på, 
kan du digga det är 
locomotion?, för mycket 
revolution”

Blue Oyster Cult – Dominance 
and Submission (1974)

”Put me in the backseat and they 
took me for a ride, yeah the 
radio was on,  can’t you dig the 
locomotion? […] too much 
revolution”

Musik

12 En midsommar-
nattsdröm

"Du betydde inte allt men det 
blåste aldrig kallt"

Ted Gärdestad – Helt nära dej 
(1976)

"Du betydde inte allt men det 
blåste aldrig kallt" Musik

13(?) Dom kommer 
kliva på dig igen

”Dom kommer kliva på dig 
igen”

John Kongos – He’s Gonna 
Step On You Again (1990) ”He’s gonna step on you again” Musik

14 Bara dårar rusar 
in ”Bara dårar rusar in” Elvis Presley – Can’t Help 

Falling In Love (1961) ”Only fools rush in” Musik

15(?) Hurricane 
Gilbert ”Hurricane” Bob Dylan – Hurricane (1976) ”Hurricane” Musik

16 Hurricane 
Gilbert

”Och trogen min väg bort hade 
jag lika långt till stjärnorna som 
stjärnorna till mig”

Bruno K. Öijer – Dikten Väg 
bort ur Det  förlorade ordet 
(1995)

”Nu är det lika långt till 
stjärnorna som stjärnorna till 
dig”

Litteratur

17 Gårdakvarnar 
och skit

”Det kommer kanske inte alltid 
va vi två, bara så länge det 
finns stjärnor över oss”

The Beach Boys – God Only 
Knows (1966)

”I may not always love you, but 
long as there are stars above 
you”

Musik

18 Vaggvisa för 
flyktbenägna ”Vaggvisa för flyktbenägna” Björn Olsson – Lullaby For 

Escapists (1999) ”Lullaby for escapists” Musik

19 Låt oss fly precis 
som Gil Hela låten Gilberto Gil – Vamos fugir 

(1984) Hela låten Musik



Tre svenska artister får ta intertextuell plats i det annars näst intill helt engelskspråkiga artistfältet, 

varav Nationalteatern är en av dessa: I intertext 10 får låttiteln och refrängraden ”bängen trålar” en 

slags fortsättning i Hellströms låt En midsommarnattsdröm  genom att ”bängen trålar än”. Även 

intertext 19 skiljer sig åt från de engelskspråkiga artisterna genom att Hellström gör en svensk cover 

på den brasilianske artisten Gilberto Gils låt Vamos Fugir (1984) som sjungs på portugisiska.

Två av Hellströms låtar bygger titelmässigt på intertexter: Intertext 14 och 18, där den förra är 

raden ”Only fools rush in’ som Elvis Presley sjunger i låten Can’t Help Falling In Love (1961), och 

den senare Björn Olssons Lullaby For Escapists  (1999). I båda dessa fall översätts raderna och 

används som låttitlar. Dock sjungs raderna aldrig i låtarna.

Återigen  domineras  de  musikaliska  intertexterna  av  musik  från  sextio-,  sjuttio-,  åttio-  och 

nittiotalet, men här finns även referenser till musik från tjugo- (intertext 5) och fyrtiotalet (intertext 

6 och 7).

Ett  nytt  intertextuellt  medium  uppenbarar  sig  i  intertext  8,  nämligen  litteratur.  Titeln  En 

midsommarnattsdröm  är  otvivelaktigt  en anspelning på Shakespeares roman med samma namn. 

Utan att gå in allt för mycket på romanens handling så behandlar den ”stora” ämnen så som kärlek, 

avundsjuka och sorg. Möjligtvis vill Hellström ge låten en”episk prägel” genom att använda sig av 

denna intertext.  Låten i  sig  berättar  en slags  historia  vilket  styrker  denna tanke.  Vidare  vittnar 

möjligen en litterär intertext om en ”mer mogen” Hellström, alternativt viljan att framstå så. Även 

intertext  16  är  en  litterär  sådan,  nämligen  en  dikt  av  poeten  Bruno  K.  Öijer.  Dessa  litterära 

intertexter torde skänka ett slags ytterligare djup och kulturell bredd till Hellströms texter.

Även intertext 9 är av nytt slag, nämligen mediet återkommande karaktär. Hellström återvänder 

här till karaktären Eva från låten Uppsnärjd i det blå från första albumet. Således går dessa låtar 

och, möjligtvis, album i dialog med varandra: ”Textjagets” vän (och föremål för romantisk kärlek?) 

Eva återkommer här i raden ”Johnny var Evas hjärtas låga”. Möjligtvis finns här en koppling till 

intertext 8 (samma låt) och Shakespeares teman om kärlek, avundsjuka och sorg. Hellström verkar 

här, genom intertextualitet, måla upp ett triangeldrama som spänner över två låtar (och album) och 

fem år.

Dessa nya slag av intertexter ökar komplexiteten i Hellströms texter. Från att, på de två tidigare 

albumen, enbart ha gått i dialog med andra musiker och textförfattare breddas här referenterna med 

andra medium och företeelser. En förändring i Hellströms sätt att skriva tycks begynna.

Låten En midsommarnattsdröm ter sig för övrigt vara, likt Hellströms intertextuella lapptäcke 

Uppsnärjd i det blå (2000), ett slags kollage av intertexter.  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4.4 Du gamla du fria (2016) 
Tabell 4: Intertexter i albumet Du gamla du fria (2016)  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Måltext Mål-intertext Källtext Käll-intertext Medium

1 DU GAMLA DU 
FRIA ”Du gamla du fria” Sveriges nationalsång – Du 

gamla, du fria ”Du gamla, du fria” Musik

2(?) #10 Dream ”#10” Bob Dylan – I Shall Be Free 
No 10 ”No 10” Musik

3 I sprickorna 
kommer ljuset in

”I sprickorna kommer ljuset 
in”

Leonard Cohen – Anthem 
(1992)

”There is a crack, a crack in 
everything, that’s how the light gets 
in”

Musik

4 I sprickorna 
kommer ljuset in

"Adam och Eva körde över 
kanten av Eden” Bibeln ”Adam och Eva” Litteratur

5 I sprickorna 
kommer ljuset in

”På nästa båt till Sodom och 
Gomorra” Bibeln ”Sodom och Gomorra” Litteratur

6 I sprickorna 
kommer ljuset in "Romeo gömmer sina tårar" William Shakespeare –  Romeo 

och Julia (1597) ”Romeo” Litteratur

7 I sprickorna 
kommer ljuset in "Easy Riders rullar" Easy Rider (1969) ”Easy riders” Film

8 Runaway (fri 
som en byrd) ”Hon är en runaway” America – She’s A Runaway 

(1983) ”She’s a runaway” Musik

9 Runaway (fri 
som en byrd) ”Fri som en byrd” The Byrds och Les Big Byrd ”The Byrds” och ”Les Big Byrd” Musik

10(?) Öppen genom 
hela natten ”Öppen genom hela natten” Bruce Springsteen – Open All 

Night (1982) ”Open all night” Musik

11 Öppen genom 
hela natten

”Och att även en prins kan 
vänta på att bli kysst för att 
bli groda igen”

Grodprinsen Groda förvandlas till prins Folksaga

12 Öppen genom 
hela natten

”Lena är 40 och ligger 
vaken i sängen, hon vet att 
Godot aldrig kommer, låter 
ändå balkongdörren vara 
öppen genom hela natten”

Håkan Hellström – Kom igen, 
Lena! (2002) och Tro och 
tvivel (2008)

”Men det äter upp dig när du ligger 
i din säng, åh gud det gör så ont att 
nåt så nära kan va så långt bort” och 
”Lena ville ifrån kranarna och 
indieklubbarna, det var då Lena, nu 
vill jag aldrig stanna”

Karaktär

13 Öppen genom 
hela natten

"Hon vet att Godot aldrig 
kommer"

Samuel Beckett – I väntan på 
Godot (1953) ”I väntan på Godot” Litteratur

14 Öppen genom 
hela natten

"Säg till Fernando att 
behålla sina stålar"

Håkan Hellström – Inte skyldig 
nån nåt längre (2008) och 
Dom där jag kommer från 
(2010)

”Fe-Fe-Fernando är på telefonen, 
svarar inte, jag är inte skyldig han 
ett skit längre” och ”Fernando har 
ingen klass men jag gillar han ändå,  
och han har ingen klass för klass är 
det enda som han försöker få”

Karaktär

15(?) Jag utan dig ”Jag utan dig” TobyMac – Me Without You 
(2012) ”Me without you” Musik

16 Jag utan dig "Piff utan Puff" Disneys Piff och Puff ”Piff och Puff” Film

17 Jag utan dig "Mio utan Jum-Jum" Astrid Lindgren – Mio, min 
Mio (1954) ”Mio och Jum-Jum” Litteratur

18(?) Pärlor ”Pärlor” Sade – Pearls (1992) och Kent 
– Pärlor (2002) ”Pearls” och ”Pärlor” Musik

19 Pärlor "Och från golgator hala av 
spottloskor" Bibeln ”Golgata” Litteratur

20 Pärlor "Tusen David mot en 
Goliat, så oönskad, så stor" Bibeln ”David och Goliat” Litteratur

21

Du gamla 
(That’s Alright 
Since My Soul 
Got a Seat Up in 
the kingdom)

”Du gamla” Sveriges nationalsång – Du 
gamla, du fria ”Du gamla” Musik

22

Du gamla 
(That’s Alright 
Since My Soul 
Got a Seat Up in 
the kingdom)

Hela låten
Laura Rivers – That’s Alright 
(Since My Soul Got a Seat Up 
In the Kingdom) (1990) 

Hela låten Musik

23(?) Din tid kommer ”Din tid kommer”

Amy Macdonald – Your Time 
Will Come (2010) och/eller 
Iron Maiden – The Wicker Man 
(2000)

”Your time will come” Musik

24 Din tid kommer "Jag ser fågeln som river 
upp världen"

Haruki Murakami – Fågeln 
som vrider upp världen (1994 
el. 1995)

”Fågeln som vrider upp världen” Litteratur



På detta, Hellströms åttonde, album förekommer tjugotre rimligt säkra intertexter spridda över elva 

av albumets tretton låtar, vilket är betydligt fler intertexter spridda över fler låtar än tidigare. De 

flesta intertexterna härstammar från mediet musik men här finns även flertalet intertexter från 

mediet litteratur, och några från mediumen film, folksaga och återkommande karaktär. Utöver dessa 

finns fem möjliga intertexter som inte faller inom ramen för rimlig säkerhet, nämligen intertext 2, 

10, 15, 18 och 23. Intertext 2 är osäker då jag inte funnit någon annan koppling än det faktum att 

båda låtar har med nummer tio att göra, samt att Dylan ju är ständigt återkommande. Intertext 10 är 

osäker då ”Öppen genom hela natten” möjligtvis är en anspelning på Bruce Springsteens låt Open 

All Night (1982), men samtidigt skulle en direktöversättning av Springsteens låt bli ”Öppen hela 

natten” vilket inte är titeln på – och raden i Hellströms låt ordagrant. Jag upplever dessutom att det 

här handlar om ett relativt vanligt uttryck. Dock har Hellström fört intertextuell dialog med 

Springsteen tidigare vilket ändå styrker tanken. Intertext 15 och 23 är oklara då jag upplever att 

dessa uttryck är relativt vanliga. Slutligen är Intertext 18 oklar då det är svårt att säga om ett enda 

ord kan antas vara en intertextuell anspelning. 

Angående musikaliska intertexter finns här några få sådana från femtio-, åttio- och nittiotalet. 

Dessa får här i mångt och mycket stå tillbaka för andra medium och företeelser och är överlag inte 

lika tydliga som tidigare. Intertext 1 är som sådan att Hellström kopierat namnet på Sveriges 

nationalsång, som då blir ett slags tema för hela albumet. Detta syns även i intertext 21 – titeln Du 

gamla och 28 Du fria. Intertext 3 är ytterligare av det slag att en intertextuell textrad utgör låtens 

kärna, både vad gäller titel, refrängrad och tema. Intertext 9 kan anspela på antingen det 

amerikanska rockbandet The Byrds eller det svenska bandet Les Big Byrd, alternativt båda. Kanske 

anspelar i sin tur det efterkommande svenska bandet på det amerikanska. Det som talar för att 

Hellströms låttitel anspelar på The Byrds är det faktum att detta band skapade ledmotivet (och 

albumet med samma namn) Ballad of Easy Rider (1969) för filmen Easy Rider (se intertext 7). Det 

som talar för att Hellström anspelar på Les Big Byrd är det faktum att hans vän och musikerkollega 

Joakim Åhlund ingår i nämnt band. Åhlund är medkompositör på låten Jag utan dig. Dessutom har 

han producerat två av Hellströms tidigare album samt Hellströms till dags dato senaste album 

Rampljus. Intertext 22 är en ren sampling av Laura Rivers gospel-låt That’s Alright (Since My Soul 
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25 Elefanten & 
sparven ”Elefanten och sparven” The Elephant and the Sparrow ”The Elephant and the Sparrow” Folksaga

26
Hoppas att det 
ska gå bra för de 
yngre också

Hela låten Den inre hamnen (1999) Ljudklipp från film Film

27 Ingen oro, tjabo! "Bara spela Now At Last för 
mig"

Blossom Dearie – Now At Last 
(1956) ”Now at last” Musik

28 Du fria ”Du fria” Sveriges nationalsång – Du 
gamla, du fria ”Du fria” Musik



Got a Seat Up In the Kingdom (1990). Slutligen, gällande musikaliska intertexter, är intertext 27 en 

ny företeelse på så sätt att Hellström här refererar explicit till en låt, snarare än att återanvända rader 

från den. 

Litteratur får ta allt större plats här än tidigare. Intertext 4 och 5 refererar till Bibeln vilket är nytt 

i Hellströms textvärd. Intertext 6 är ett intertextuellt återbesök i Shakespeares värld, nämligen 

genom den välkända tragedin Romeo och Julia (1597). Hellströms låt I sprickorna kommer ljuset in 

blir således ett slags lapptäcke av framför allt litterära intertexter men även av musikaliska och 

filmiska sådana. Intertext 13 är en explicit referens till teaterpjäsen I väntan på Godot (1953) av den 

absurdiske irländsk-franske författaren Samuel Beckett. Jag väljer att, utifrån att det i grund och 

botten handlar om ett teatermanus, placera intertexten under mediet litteratur. Intertext 17 är en 

intertextuell anspelning på svensk litteratur, nämligen Astrid Lindgrens Mio, min Mio. Intertext 19 

och 20 är ytterligare referenser till Bibeln där den senare är särskilt intressant genom att Hellström 

vänder på handlingen i en slags saga, om än en biblisk sådan. Antagonisten Goliat blir här 

protagonisten som är stor, oönskad och slåss mot tusen David, till skillnad från originalhistorien där 

lilla David slåss mot den ”övermäktige” jätten Goliat. Intertext 24 torde vara en smått modifierad 

anspelning på den japanske författaren Haruki Murakamis roman Fågeln som vrider upp världen 

vilken är en slags suggestiv deckare. Möjligtvis vill Hellström här, genom intertextualitet, addera en 

dimension av mystik. 

Mediumet film får för första gången ta intertextuell plats här, nämligen genom intertext 7, 16 och 

26. I intertext 7 anspelar Hellström på Easy Rider (1967) vilken är en roadmovie på motorcykel 

genom USA. Easy  Rider  verkar  för  övrigt  få  ta  relativt  stor  intertextuell  plats  på  detta  album. 

Möjligtvis finns här en vilja att väcka en slags ”free spirit”-känsla av att ge sig ut på vägarna vind 

för våg. Denna tanke kan styrkas av att ett av Hellströms genom karriären mest använda substantiv 

är  just  väg  (se  Konradsson  2021).  Intertext 16 är ytterligare ett besök i filmens värd. I detta fall 

gäller det de tecknade Disney-figurerna Piff och Puff. Slutligen, gällande film, samplas ljud från 

dokumentärfilmen Den inre hamnen (1999) i intertext 26. Göteborgska hamnarbetare talar om det 

hårda livet som sådana. Hellström stärker här sina band till både Göteborg och hamnen som tema. 

Ett flertal av Hellströms låtar handlar om hamnen och sjön, och inte minst känner många till honom 

som artisten i sjömanskostym. 

Intertext 11 är en ny företeelse på så sätt att Hellström här anspelar på ett nytt medium (om än 

angränsande  till  litteratur),  nämligen  folksagan.  Således  läggs  ytterligare  en  ”dimension”  till 

Hellströms intertextuella värld, vilket gör den än mer komplex. Möjligtvis finns här en vilja att 

skapa en känsla av tradition och/eller magi. Detta då folksagor är förankrade i muntlig tradition och 
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tenderar, inte minst Grodprinsen, att innehålla magiska element. Noterbart är att Hellström även här 

”vänder” på sagans handling genom att sjunga om en prins som vill bli groda, och inte tvärtom, så 

som sagan förtäljer. Intertext 25 handlar om folksagan The Elephant and the Sparrow där elefanten 

är antagonisten som dör i slutet. Hellström vänder ännu en gång på handlingen i en folksaga då han 

här gör elefanten till protagonist genom raden (och låtens tema) ”Om jag var liten som du är, sa en 

trött gammal elefant, när jag lägger mig ner krossar jag den jag älskar, det finns nåt litet i mig och 

jag tror det är fint men jag har gömt det så länge att jag glömt var det finns”. Detta är återigen en 

kärnfull intertext då den blir till både titel och tema.

Vidare finns här två exempel på mediumet återkommande karaktär. Båda i låten Öppen genom 

hela natten.  I  intertext 12 refererar Hellström bakåt till  karaktären Lena, från låtarna Kom igen 

Lena! (2002) och Tro och tvivel (2008). Även intertext 14 är av slaget återkommande karaktär. I 

detta  fall  Fernando.  Då fler  och fler  karaktärer  återbesöks  stärks  de  intertextuella  kopplingarna 

mellan de aktuella låtarna och albumen.

På detta album sker en explosion av intertexter jämfört med tidigare album. Både vad gäller 

antalet och deras natur. Det finns låtar utan synliga intertexter och låtar som i mångt och mycket är 

sammansatta av intertexter.  Det finns uppenbara paralleller till  engelskspråkig musik,  men även 

svensk. Det anspelas på amerikansk, engelsk, svensk och japansk litteratur.

På detta album framträder ett mönster där Hellström tar nya grepp på sagor genom att vända på 

handlingen i dessa, exempelvis genom att göra antagonisterna till protagonister.

Under  de  fyra  skivor  och  elva  år  som  skiljer  föregående  analyserat  album  (Ett  kolikbarns 

bekännelser (2005)) och detta har Hellströms intertextuella tillvägagångssätt både intensifierats och 

blivit mer komplext. Dels genom allt fler intertexter, dels genom att de musikaliska intertexterna i 

mångt och mycket får stå tillbaka för andra medium. Dessutom berör Hellström religion i allmänhet 

och kristendom i synnerhet vilket ger dessa texter en slags religiös och filosofisk prägel. Vidare 

figurerar både magi, mystik och en slags free spirit-känsla intertextuellt här.  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4.5 Illusioner (2018) 
Tabell 5: Intertexter i albumet Illusioner (2018)  

På detta, Hellströms nionde album, förekommer endast fem rimligt säkra intertexter spridda över 

fyra av albumets nio låtar. Utöver dessa intertexter finns tre osäkra sådana, nämligen intertext 1, 5 

och 7. Intertext 1 är osäker då att ”dö i någons armar” är ett så pass vanligt förekommande skeende 

och uttryck inom kultur. Intertext 5 likaså. Intertext 7 upplever jag vara en intertextuell referens till 

Frank Sinatra men då den är så pass icke-ordagrann väljer jag att markera den som osäker.

Angående musikaliska intertexter är intertext 4 en svensk cover på Joni Mitchells låt Both Sides, 

Now (1969) vilken blir ett slags tema för albumet då hon sjunger om ”illusions”, och Hellström i sin 

tur om illusioner vilket även är namnet på albumet. Intertext 6 torde vara en intertext som beskriver 

Nordhemsgatan som ”the stairway to heaven”. Intertext 8 är, i likhet med intertext 27 i tabell 4, ett 

tillfälle där Hellström nämner en låt explicit.

Två litterära intertexter figurerar här i samma låt, nämligen Vänta tills våren. Intertext 2 torde 

vara en referens till den amerikanske författaren John Fantes roman Vänta till våren, Bandini (1938) 

vilket även är titeln på – och refrängraden i låten. Intertext 3 är ytterligare en referens till Bibeln.

Om förra albumet var belamrat med intertexter sker här en tillbakagång i antalet sådana. Inte 

bara  jämfört  med  det  direkt  föregående  albumet  utan  även  tidigare  album,  vilket  är  ett  slags 

trendbrott. Dessutom börjar ett mönster, där Hellström nämner låtar explicit snarare än återanvänder 

ord från dem, framträda.  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Måltext Mål-intertext Källtext Käll-intertext Medium

1(?) I dina armar ”Men var skulle jag annars dö? Om 
inte i dina armar”

Cutting Crew – I Just Died In 
Your Arms Tonight (1987)

”I just died in your arms 
tonight” Musik

2 Vänta tills våren ”Vänta tills våren” John Fante – Vänta till våren, 
Bandini (1938) ”Vänta till våren” Litteratur

3 Vänta tills våren "Jesus skulle signera biblar i gallerian 
men han dök inte upp” Bibeln ”Jesus” Litteratur

4 Båda sidor nu Hela texten Joni Mitchell – Both Sides, Now 
– (1969) Hela texten Musik

5(?) Tro på livet ”Tro på livet” Eric Clapton – Believe In Life 
(2001) ”Believe in life” Musik

6
Nordhemsgatan 
leder rakt in i 
himlen

”Nordhemsgatan leder rakt in i 
himlen”

Led Zeppelin – Stairway To 
Heaven ”Stairway to heaven” Musik

7(?) I Love U Stupid ”I love you stupid” Frank Sinatra – Somethin’ 
Stupid (1966)

”And then I go and spoil it 
all by saying somethin' 
stupid like "I love you”"

Musik

8 Gott nytt "Jag gick i snön och det var början på 
en era, och den skrålade My Way" Frank Sinatra – My Way (1969)  ”My Way” Musik



4.6 Rampljus (2020) 
Tabell 6: Intertexter i albumet Rampljus (2020)  

På detta, Hellströms tionde och till dags dato senaste album, vänder Hellström tillbaka till att, med 

sina egna mått mätt, vara frikostig i användandet av intertexter med sjutton sådana spridda över åtta 

av albumets tretton låtar. Utöver detta finns tre osäkra intertexter: 7, 8 och 15 vilka alla innehåller så 

pass allmänna uttryck att jag väljer att markera dem som osäkra. 

Återigen dominerar de musikaliska intertexterna. Intertext 1 är ytterligare en referens till Elvis 

Presley, vilket återigen är den typ av intertext som inte bara blir låttitel utan även refrängrad. 

Intertext 2 är en explicit anspelning på Hellströms egen musik. Till skillnad från, exempelvis, 
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Måltext Mål-intertext Källtext Käll-intertext Medium

1
Alla 
drömmar är 
uppfyllda

”Alla drömmar är uppfyllda” Elvis Presley – Love Me Tender 
(1967) ”All my dreams fulfilled” Musik

2
Alla 
drömmar är 
uppfyllda

"Och till och med vaktparaden 
spelar Känn ingen sorg nu"

Håkan Hellström – Känn ingen sorg 
för mig Göteborg (2000)

”Känn ingen sorg för mig 
Göteborg” Musik

3
Alla 
drömmar är 
uppfyllda

”Som om Askungen på balen 
bara gått fram till prinsen och 
sagt Oh boy I need to win”

Askungen ”Askungen” Folksaga

4 Tillsammans 
i mörker ”Tillsammans i mörker”

Martin Hederos och Mattias 
Hellberg – Together In the Darkness 
(2001)

”Together in the darkness” Musik

5 Tillsammans 
i mörker

”Och sjöng med till radion: It's 
the end of the world as we 
know it"

R.E.M. – It's The End Of The World 
As We Know It (And I Feel Fine) 
(1987)

”It's the end of the world as we 
know it" Musik

6 Tillsammans 
i mörker

"Maria tryckte pistolen mot 
min panna och viskade: Älska 
mig, annars"

Håkan Hellström – Förhoppningar 
och regnbågar (2002)

”Maria säger: Jag ska gå ut och 
dansa varje kväll …” Karaktär

7(?)
Vägen med 
regnbågen 
över

”Vägen med regnbågen över” Joan Baez – Rainbow Road (1972) ”Rainbow Road” Musik

8(?) Bit dig i 
läppen ”Bit dig i läppen” Elton John – Bite Your Lip (1976) ”Bite Your Lip” Musik

9 Va inte född 
att följa efter ”Va inte född att följa efter” The Byrds – Wasn’t Born To Follow 

(1968) ”I wasn’t born to follow” Musik

10 Va inte född 
att följa efter

"Jamaica en för That Old 
Lucky Sun"

Beasley Smith och Haven Gillespies 
– That Lucky Old Sun (1949) ”That Old Lucky Sun” Musik

11 Va inte född 
att följa efter

"Jamaica en för Whiskey in the 
Jar-o"

Irländsk folksång/ The Dubliners/
Metallica – Whiskey in the Jar 
(1967)

”Whiskey in the jar” Musik

12 Snälla släck 
inte ljusen ”Snälla släck inte ljusen” Bee Gees – Please Don’t Turn Out 

The Lights (1972)
”Please don’t turn out the 
lights” Musik

13 Snälla släck 
inte ljusen

"Och det är bara Rock Me 
Amadeus" Falco – Rock Me Amadeus (1985) ”Rock Me Amadeus" Musik

14 Snälla släck 
inte ljusen

”För vi dansar framför stans 
bästa band, där Jussi Björling 
sjunger ”Du är hela min 
värld””

Jussi Björling – Du är hela min 
värld (okänt årtal)

”Jussi Björling” och ”Du är 
hela min värld” Musik

15(?) På väg upp ”Jag är på väg upp” Brian May – On My Way Up (1998) ”On my way up” Musik

16 Vita små 
moln

"With my mind on my honey 
and my honey on my mind"

Snoop Doggy Dogg – Gin & Juice 
(1993)

"With my mind on my money 
and my money on my mind" Musik

17 Rampljus ”Ingen märker när du är slut, 
nere och ute”

Bessie Smith – Nobody Knows 
When You’re Down And Out (1929)

”Nobody knows when you’re 
down and out” Musik

18 Verkar som 
vi klarat det ”Verkar som vi klarat det” Barry Manilow – Looks Like We 

Made It (1977) ”Looks like we made it” Musik

19 Ska flyga nu ”Ska flyga nu” Håkan Hellström – Bit dig i läppen 
(2020) ”Ska flyga nu” Musik

20 Ska flyga nu ”Ska flyga nu” Bill Conti – Gonna Fly Now (1976) ”Gonna fly now” Musik



intertext 14 i tabell 1, där Hellström återanvänder sina egna textrader, refererar han här explicit till 

sin egen låt. Intertext 4 är en närapå direkt översättning av Martin Hederos och Mattias Hellbergs 

låt- och albumtitel Together In the Darkness. Åtminstone Mattias Hellberg har för övrigt spelat 

mycket tillsammans med Hellström. Intertext 5 är ytterligare ett tillfälle där Hellström explicit 

refererar till en låt. Intertext 9 är en intertextuell återanknytning till The Byrds (se intertext 9 i tabell 

4) och filmen Easy Rider (intertext 7 i tabell 4). Intertext 10 och 11 är återigen av den art att 

Hellström refererar explicit till låtar. Det gäller även intertext 13 och 14. Denna företeelse, som 

tidigare var ett svagt mönster, cementeras här. Kanske vill Hellström inspirera till att lyssna på 

musik som inspirerat och influerat honom själv. Intertext 12 är en direktöversättning av Bee Gees 

låttitel Please Don’t Turn Out the Lights (1972) vilket ger känslan av att Hellström återigen byggt 

en låt utifrån en intertext. Intertext 16 är ny på så sätt att Hellström agerar intertextuellt med en 

(amerikansk) rap-artist vilket torde bredda hans textvärld och komplexiteten i den ytterligare. I detta 

fall handlar det om Snoop Doggy Dogg. Hellström återanvänder helt enkelt frasen men byter ut 

money mot honey. Intertext 18 är en direktöversättning av Barry Manilows låttitel Looks Like We 

Made It (1977). Intertext 19 kopplar ihop Hellströms låtar Ska flyga nu och Bit dig i läppen 

intertextuellt genom att använda samma fras. Intertext 20 är noterbar på så sätt att Hellström 

översätter och återanvänder titeln på Bill Contis låt Gonna Fly Now (1976) från filmen Rocky 

(1976). Denna melodi är välkänd inom populärkulturen då den spelas under montaget där boxaren 

Rocky Balboa tränar inför en match och avslutar med att springa upp för trapporna till Philadelphia 

Museum of Art. Dessa trappor har kommit att bli kända som ”The Rocky Steps” och ett slags 

underdog-perspektiv, vilket är en fras som figurerat kring Hellström hela hans karriär. Dels för att 

hans texter ofta behandlar detta ämne, och dels för att han av många ses som en underdog då han 

har lyckats inom musiken trots att han enligt många exempelvis inte kan sjunga. 

Detta album saknar litterära och filmiska intertexter men här finns en referens till mediumet 

folksaga: Intertext 3 är återigen ett tillfälle där Hellström anspelar på en folksaga men ändrar 

handlingen. Vad än Askungens ord ”Oh boy I need to win” betyder skiljer sig skeendet markant från 

originalhistorien där prinsen letar efter Askungen. 

Slutligen finns här ett exempel på mediet återkommande karaktär i intertext 6: Hellström 

återbesöker karaktären Maria från låten Förhoppningar och regnbågar från albumet Det är så jag 

säger det (2002). 

Engelskspråkiga artister dominerar återigen men här finns även kopplingar till både irländsk och 

svensk musik. Här finns, som nämnt, dessutom ytterligare exempel på en folksaga där Hellström 

ändrat på handlingen.  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5 Diskussion 
Tabellerna visar tydligt vilka musikaliska, litterära, filmiska och berättande verk, tillika 

upphovspersoner Hellström går i intertextuell dialog med. Musikaliska intertexter dominerar, 

särskilt engelskspråkiga sådana. Överlag handlar det om amerikanska och brittiska artister och band 

men här finns även en del svenska sådana samt en brasiliansk. De vanligast förekommande årtalen 

är sextio-, sjuttio- och åttiotalet men de musikaliska intertexterna sträcker sig från tjugo- till 

nollnolltalet. De genrer Hellström gärna använder intertextuellt är särskilt rock, men även pop, jazz, 

visor och rap. Andra genrer, så som exempelvis schlager och dansband lyser med sin frånvaro. 

Särskilt återkommande är välkända artister så som de amerikanska: Bob Dylan, The Beach Boys 

och Elvis Presley, och de engelska: The Smiths (och Morrissey). 

Angående litterära intertexter är det även här generellt engelskspråkiga författare som gäller, men 

även svensk och japansk litteratur förekommer. William Shakespeares verk återkommer 

intertextuellt, detsamma gäller Bibeln. Här finns genrerna tragedi och deckare men även poesi. 

En film som förekommer intertextuellt vid ett flertal tillfällen är Easy Rider (1969). Andra filmer 

är Rocky (1976) och dokumentärfilmen Den inre hamnen (1999). 

Folksagor som förekommer är Grodprinsen, Askungen och The Elephant and the Sparrow. 

Hellström för även en slags intertextuell dialog med sig själv, nämligen genom att fiktiva(?) 

karaktärer återkommer i texterna. Det första fallet är Eva som introduceras i låten Uppsnärjd i det 

blå (2000) på Hellströms första album. Där sjunger Hellström ”Prinsessan Eva i nylackerade skor, 

hon är min vän, lever och hänger mig för kärleken, var inte så högtidlig, du med din dramatik och 

stesolid men en dag kommer jag och du verkligen bli gamla men jag älskar dig nu, jag har aldrig 

sett nån så uppsnärjd i det blå, men Eva, Eva Eva, Eva, vi måste börja leva”. I låten En 

midsommarnattsdröm (2005) från Hellströms tredje album återkommer Eva i raden ”Johnny var 

Evas hjärtas låga”. Således går dessa låtar och, möjligtvis, album i dialog med varandra: 

”Textjaget”, vännen (och föremålet för romantisk kärlek?) Eva, och Johnny framstår som karaktärer 

i ett slags triangeldrama. Möjligtvis finns här en koppling till en, i samma låt, intertext om 

Shakespeares teman om kärlek, avundsjuka och sorg. Hellström verkar här, genom intertextualitet, 

måla upp detta triangeldrama som spänner över två låtar (och album) och fem år. 

Nästa gång en karaktär återbesöks handlar det om Lena i låten Öppen genom hela natten (2016) 

från åttonde albumet. Textraden går: ”Lena är 40 och ligger vaken i sängen, hon vet att Godot aldrig 

kommer, låter ändå balkongdörren vara öppen genom hela natten”. Lena introduceras i låten som 

bär hennes namn: Kom igen Lena! (2002) från andra albumet. Särskilt intressant är textraden ”Men 
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det äter upp dig när du ligger i din säng, åh gud det gör så ont att nåt så nära kan va så långt bort”. 

Dels befinner sig Lena återigen i sängen, dels verkar hon ha blivit äldre och upplever fortfarande 

någon slags längtan. Dessutom förekommer Lena i låten Tro och tvivel (2008) från Hellströms 

femte album, detta i raden ”Lena ville ifrån kranarna och indieklubbarna, det var då Lena, nu vill 

jag aldrig stanna”. 

I samma låt som introducerade textstycket ovan, Öppen genom hela natten (2016), återkommer 

även en annan karaktär: Fernando. Raden lyder: "Säg till Fernando att behålla sina stålar”. Denne 

karaktär introducerades i låten Inte skyldig nån nåt längre (2008) från femte albumet genom raden: 

”Fe-Fe-Fernando är på telefonen, svarar inte, jag är inte skyldig han ett skit längre”. Noterbart är att 

Hellström målar upp en liten historia om någon slags skuld. Fernando förekommer även i låten Dom 

där jag kommer från (2010) från Hellströms sjätte album genom raden: ”Fernando har ingen klass 

men jag gillar han ändå, och han har ingen klass för klass är det enda som han försöker få”. 

Slutligen återkommer karaktären Maria i låten Tillsammans i mörker (2020) på Hellströms 

tionde, senaste, album, i raden: "Maria tryckte pistolen mot min panna och viskade: Älska mig, 

annars”. Hon introduceras i låten Förhoppningar och regnbågar (2002) från andra albumet där 

Hellström sjunger ”Maria säger: Jag ska gå ut och dansa varje kväll …”. Hela denna låt utgår för 

övrigt från Marias perspektiv. 

Där både antalet intertexter och deras natur liknade varandra i början av Hellströms karriär, 

särskilt gällande de två första albumen, sker en förändring till den senare delen av densamma. 

Mönster luckras upp genom att åttonde albumet är, med Hellströms mått mätt, sprängfyllt med 

intertexter av olika natur, medan nionde albumet är det mest intertextuellt sparsmakade av samtliga. 

Tionde albumet är mer likt en tidig Hellström med den skillnaden att de musikaliska intertexterna är 

allt mer explicita. Det vill säga att Hellström nämner artister och låtar vid namn, snarare än att 

uteslutande använda deras texter. 

Vidare har Hellströms användande av intertextualitet förändrats på så sätt att det, kanske, blivit 

lite mer sofistikerat. Där början av karriären i princip uteslutande handlade om musikaliska 

intertexter sker en förändring mot mer litteratur, film och folksagor. Det intertextuella förfarandet 

blir allt bredare och mer komplext. 
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6 Avslutning 
Ett mönster som framträder i Hellströms användande av intertextualitet är greppet att översätta en 

annan artists (eller författares verk) låttitel eller rad från engelska till svenska, och sedan använda 

den som egen titel, refrängrad och/eller till och med albumtitel. På detta sätt blir intertexten i fråga 

väldigt kärnfull. Hellströms karriär tar på sätt och vis avstamp i en intertext genom att Andrew 

Lloyd Webbers låttitel och refrängrad ”Don’t Cry For Me Argentina” blir ”Känn ingen sorg för mig 

Göteborg” – refrängrad, låttitel och albumtitel. Kanske även tema. Detta grepp återkommer 

åtskilliga gånger genom Hellströms karriär. Ett urval av exempel är:  

 

Uppsnärjd i det blå (2000)   – Bob Dylan – Tangled Up In Blue (1975)  

Kom igen Lena! (2002)   – Dexys Midnight Runners – Come On   

       Eileen (1982)  

I sprickorna kommer ljuset in (2016)  – Leonard Cohen – Anthem (1992): ”There is a  

       crack, a crack in everything, that’s how the   

       light gets in”  

Vänta tills våren (2018)   – John Fante – Vänta till våren, Bandini (1938)  

Snälla släck inte ljusen (2020)  – Bee Gees – Please Don’t Turn Out The Lights  

       (1972)  

 

Det förekommer också att Hellström använder titlar och/eller rader intertextuellt enbart som titlar, 

det vill säga utan att sjunga dessa. Exempel på dessa typer är:  

 

Bara dårar rusar in (2005)   – Elvis Presley – Can’t Help Falling In   

       Love (1961): ”Only fools rush in” 

Vaggvisa för flyktbenägna (2005)  – Björn Olsson – Lullaby For Escapists (1999)  
 
Dessa typer av intertextuellt användande verkar vara ett kreativt grepp som Hellström tar till i sitt 

låtskrivande. I vissa fall översätter han hela låtar till svenska medan han i andra fall gör enligt ovan 

nämnt och, till synes, utgår från en intertext men skriver det mesta av låten själv. Således använder 

han ofta, men absolut inte alltid, en intertext som kärna i sitt textförfattande. Vilka effekter som 

uppnås med detta är bland annat att intertexten i fråga ”färgar av sig”. Nog hörs ekot av Bob Dylan i 

Uppsnärjd i det blå (2000) och detsamma av William Shakespeare i En midsommarnattsdröm 
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(2005). Och kanske förmedlas suggestiviteten och mystiken från Haruki Murakamis Fågeln som 

vrider upp världen (1994 el. 1995) i Din tid kommer (2016), free spirit-känslan från filmen Easy 

Rider (1969) i I sprickorna kommer ljuset in (2016), och underdog-perspektivet från filmen Rocky 

(1976) i Ska flyga nu (2020). Troligtvis finns även en slags samhällskritik intertextuellt inbakad 

genom referenserna till Dylan, The Smiths (och Morrissey) och andra artister med detta drag i sin 

musik. 

Dessutom är det vitt skilt hur Hellström använder sig av intertextualitet överlag: Vissa låtar är en 

slags lapptäcken av intertexter. Tydliga exempel (bland andra mer eller mindre tydliga) är just 

Uppsnärjd i det blå (2000) med fem rimligt säkra intertexter, och I sprickorna kommer ljuset in 

(2016) med dito antal sådana. Intertexterna i dessa fall samsas dock alltid med Hellströms egna ord 

vilket skapar något nytt men med ekon från andra tider, medium, upphovspersoner och verk. 

Ett annat intertextuellt grepp Hellström verkar använda sig av är att plocka kärnan ur välkända 

folksagor och vända på handlingen samt göra antagonisten till protagonist och vice versa. Hellström 

använder rader ur Grodprinsen, i låten Öppen genom hela natten (2016), men istället för att handla 

om en groda som vill bli prins handlar det här om en prins som vill bli groda. I låten Elefanten & 

sparven (2016), där Elefanten är antagonist i originalet, blir densamme här protagonist – stor och 

klumpig men med vetskapen om att ”det finns nåt litet i mig och jag tror det är fint men jag har 

gömt det så länge att jag glömt var det finns”. En liknande förvandling finns i Pärlor (2016) där 

handlingen i David och Goliat beskrivs: ”Tusen David mot en Goliat, så oönskad, så stor”. I Alla 

drömmar är uppfyllda (2020) behandlas Askungen intertextuellt: ”Som om Askungen på balen bara 

gått fram till prinsen och sagt Oh boy I need to win”. Kärnorna i dessa folksagor lever således 

vidare i nya tappningar genom Hellströms texter. 

Angående förändringen som nämns i kapitel 5 – hur Hellström uteslutande i början av karriären 

återanvänder rader från andra artister implicit, det vill säga utan att nämna källa, för att sedan 

nämna artister och deras verk mer explicit – är ett intressant trendbrott. Finns här en vilja att 

introducera dessa musiker, som uppenbarligen inspirerat Hellström själv, till hans egen publik? Är 

det månne ett slags uttryck så som: ”Tack för lånen. Nu ’betalar’ jag tillbaka”? Det som talar emot 

detta i dagsläget är att det inte finns någon direkt korrelation mellan vilka artister Hellström tidigare 

anspelat på implicit, och nu gör så explicit. Alltså nämns varken Dylan, The Smiths (eller 

Morrissey), Elvis eller The Beach Boys explicit. Således får framtiden utvisa om min tanke om 

detta har någon särskild substans. 
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Genom greppet att återbesöka och vidareberätta om karaktärer på det sätt som Hellström gör skapas 

band mellan låtar och album samtidigt som en känsla av att historierna spränger utanför sina 

textuella gränser infinner sig. 

Slutsatser från tidigare forskning syns även i detta bredare perspektiv. Särskilt syns Ringbys 

(2017) slutsatser om att Hellström ofta använder en slags intertextuell ihoplappningsteknik i sitt 

textförfattande samt att intertexterna över tid blir allt mer experimentella. Dessutom är det tydligt 

att, så som Ledin (1997:81) fann i sin undersökning om broschyren från apoteket, åtskilliga röster 

förekommer i en och samma text. Här är det sällan explicit likt det Ledin (1997:67) beskriver som 

manifest intertextualitet, även om det förekommer, utan oftare implicit textsamspel likt Rahm och 

Sandells beskrivning (2016:29). Bland andra ekar Dylans, Morrisseys och Shakespeares röster 

intertextuellt genom Hellstöms texter. Dessa typer av intertexter är en slags kommunikationskedjor 

(Ledin, 1997: 67) som syns, inte minst, i Hellströms sätt att berätta vidare om karaktärer i nya låtar, 

nya kontexter. 

Jag skulle själv vilja se mer uttömmande undersökningar, likt denna, av andra artister. Dels för 

att jag upplever att låttexten på sätt och vis är vår tids poesi, dels för att denna undersökning inte på 

något sätt är menad att spela Hellströms ”belackare” i händerna, med avseende på ”textstölder” och 

liknande. Frågan om huruvida Hellström arbetar mer intertextuellt än andra artister är på så sätt 

intressant. Och är Hellströms användande av intertextualitet en av anledningarna till att han är en av 

Sveriges mest prisbelönta textförfattare, tillika artist? 

I Hellströms fall är det tydligt att intertextualitet är ett grepp som används, mer eller mindre 

medvetet, och att det färgar av sig på olika sätt i texterna. Det kanske mest uppseendeväckande är 

hur texterna spränger utanför sina gränser. De är intertextuella.
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