
10 11

”Att spela inför 
publik är oslagbart”
1 Om du måste välja – Abba  

eller Electric banana band?
– Det var svårt. Men  

eftersom Electric banana band 
fortfarande existerar väljer jag 
det. Abba finns ju inte längre. 

2  Du har ju spelat med ett gäng 
stjärnor, vem har varit coolast 
att hänga med?

– Jag följde Ted Gärdestad hela 
vägen fram till sista skivan, och 
spelade med Abba fram till 1981 
eller 1982. Bob Marley dök upp 
som låtskrivare vid ett tillfälle och 
Lasse Åberg har betytt väldigt 
mycket. Björn J:son Lindh hängde 
jag mycket med. Han var en fan-
tastisk musiker och kompositör, 
och jag är otroligt tacksam över 
att jag fick lära känna honom. 
Han har lärt mig oerhört mycket 
om musik. 

3 Blir du någonsin star- 
struck?

– 1977 spelade jag in en 
skiva i Hollywood. Skivbolaget 
CBS ville se om jag platsade och 
gav mig som gesällprov att spe-
la på jazzfestivalen i Montreux. 
Det var en konsert med Ameri-
kas absoluta bästa jazzmusiker, 
som Stan Getz, Dexter Gordon 
och George Duke. Då var jag oer-
hört nervös och undrade om jag 
skulle klara av det. Hade jag inte 
gjort det hade jag bytt jobb, fak-
tiskt. 

4  Vad gillar du bäst, att köra solo 
eller jobba med andra?

– Jag gillar det kreativa, 
den skapande delen av musik, när 
man får komma med idéer själv. 
Musik för mig har alltid varit lust-
betonat, vilja och kraft. Den ska ge 
en känsloupplevelse och att spela 
inför publik är en direktupplevelse 
som är oslagbar.

5 Som 12-åring byggde du din 
första gitarr, bygger du fortfa-
rande dina instrument själv?

– Jag var intresserad av träslöjd 
och hantverk och jag kände direkt 
att det här ska jag spela på, det var 
så jag hittade mitt instrument. 
Men jag byggde bara en. Sen bör-
jade jag köpa elgitarrer.

6  Hur lät den?
– Inte som de värsta  

gitarrerna, men den lät  
och den gick att spela på.

7 Din röda, ikoniska gitarr  
blev stulen förra året, fick du 
någonsin tillbaka den?

– Nej, och det är lite trauma-

tiskt. Det var dessutom fyra gitar-
rer som blev stulna vid tre olika 
inbrott, så numera är hela huset 
larmat. Men de där regalierna 
från Strängnäs kom ju tillbaka,  
så det finns kanske en chans. Det 
vore fint om jag fick tillbaka dem, 
jag saknar en axelrem som var ett 
handarbete av en samiska från 
Klimpfjäll. 

8  Har du någonsin stulit något?
– Nej, det kan jag inte  

påstå. Jag är väldigt noga 
med att göra rätt för mig.

9 Hur många gitarrer har du? 
– 16–17 stycken. Jag har 

en dyrgrip, förmodligen 
trodde tjuvarna att de tagit den, 
men den vågar jag inte ha hem-
ma och jag talar inte om var 

den finns. Den hade jag på alla 
Ted Gärdestad- och Abba-inspel-
ningar. 

10  Vad är det för gitarr?
– En Gibson Les 

Paul, årgång 1959. Den 
köpte jag 1966 för 1 200 kronor 
och den är oerhört värdefull i dag. 

11 Vilka är dina tre största 
gitarrförebilder?

– Rune Gustafsson 
var min mentor. Han var oerhört 
skicklig och jag lärde mig jätte-
mycket av honom. Jimi Hendrix 
träffade jag en gång i en loge på 
Sveriges television och jag såg 
även den klassiska konserten på 
Gröna lund när de släckte ner allt 

men han inte slutade spela. Jeff 
Beck beundrar jag oerhört myck-
et, han gestaltar musik på ett så 
fint sätt.

12  När började du spela  
med volympedal?

– Det var på 
1970-talet, jag hade en Morley-
pedal, med både volym, wawa 
och eko. Ekot kan man höra i int-
rot till Abba-låten So long. Det 
finns ju volymratt på gitarren, 
men jag har svårt att spela på 
strängarna och samtidigt vrida 
på volymspaken. Det är skönt 
när man kan använda både hän-
der och fötter.

13 Vilken låt är du mest stolt 
över att ha medverkat på? 

– Det är svårt att  
säga, men kanske att Björn J:son 
Lindh lät mig spela melodistäm-
man på Brusa högre lilla å. Han 
gav mig noten men jag förstod 
inte hur han tänkte. ”Jag tänkte 
att du skulle räkna ut det själv”, 
sa han, och det gjorde jag ju.

14  Hur orkar du turnera  
så mycket?

– Jag tar det väldigt 
lugnt mellan varven, jag festar  
inte på och så tycker jag det är 
vansinnigt roligt.

15 Knäppaste turnéminnet?
– När jag spelade 

med de amerikanska 
världsmusikerna på Montreuxfes-
tivalen var jag så nervös. När jag 

Volympedaler, en gömd Gibson Les Paul och ett trä-
slöjdsbygge som blev startskottet för musikkarriären.

Gitarrer, gitarrer, gitarrer är förstås det enda Janne 
Schaffer pratar om.

Vem? Janne Schaffer, 74.
Varför? För att han aldrig 
slutar briljera på gitarr.

Alla som jobbar aktivt 
på att lösa mijlöproble-
men. 

De som försöker lösa  
konflikter med våld. 

Text: Nina Jakobson

 Diggar  Dissar

Det är den här plattan 
som ett norskt produk-

tionsbolag har gjort en dokumen-
tärfilm om nu. Det är fler ameri-
kanska hiphoppare än Lady of Ra-
ge som har samplat från den. En 
del blir sura över sånt, men jag 
känner mig hedrad. Senast det 
hände var när Christina Aguilera 
förra året samplade från min för-
sta platta. Jag är stolt över det.

 Men vad händer här?

går in på scenen hör jag en röst 
som skriker ”Heja Janne”. Det  
hade en otroligt lugnande effekt 
på mig.

16  Vad är det första du gör 
när du kommer in i ett 
hotellrum?

– Går fram och knäpper på tv:n.

17 Vad gör du när ingen  
annan ser dig?

– Läser väldigt 
mycket nyheter. Jag är väldigt  
intresserad av vad som händer  
i världen och av miljö, så jag följer 
miljödebatten noga. 1966 skrev 
jag en studentuppsats om boken 
Tyst vår av Rachel Carson, där 
man larmar om att vi lever över 
våra tillgånger. Så det engage-
manget har jag haft sen dess. 

18  Vad är det konstigaste 
du läst om dig själv  
i tidningen?

– Jag får svara med en twist. 
Nyligen landade jag i Salzburg 
när en kille kom fram och frågade 
om han fick ta en selfie med mig. 
Han hade också tagit en selfie 
med mig i Lerum fyra år tidigare 
och och sen gått tillbaka till sko-
lan där han jobbade som musik-
lärare och visat bilden för sina 
elever. ”Vet ni vem det här är?”, 
hade han frågat och en elev svara-
de: ”Är det din farmor?”

19 När blir du riktigt arg?
– Av orättvisor och 

när folk blir  
anklagade för saker som aldrig 
har hänt. 

20  Vilken är din  
favoritsvordom?

– Fan också! 

21 När gapskrattade  
du senast?

– Jag är väldigt för-
tjust i Kalle Sändare, och går ut 
och googlar honom och upp-
täcker nya samtal. Även Will 
Ferrell är en favorit. När han 
kommer in i Saturday night li-
ve i tajta badbrallor med ame-
rikanska flaggan och man ser 
att medspelarna har så svårt att 
hålla färgen är det så roligt. Ja, 

det är en favorit.  

Fakta
Namn: Jan ”Janne” Schaffer.
Ålder: 74. Bor: I Bromma. Familj: 
En son. Gör: Musiker och låtskri-
vare. Aktuel: Turnerar med Janne 
Schaffer music story och Electric 
banana band. Hyllningskonserter 
till Björn J:son Lindh som skulle 
ha fyllt 75 i år, bland annat med 
Västerås Sinfonietta. Norska doku-
mentärfilmen Gnisten om fjärde ski-
van Earmeal som spelades in i USA 
1977 med Toto-medlemmarna som 
studiomusiker. Sverigepremiär på 
Nalen i Stockholm den 29 septem-
ber i samband med konsert. 
Läs mer: www.janneschaffer.se.
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Electric banana band 
bildades 1977 och 

består av Klasse Möll-
berg, Lasse Åberg 

och Janne Schaffer.
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