
En novell av Nicole Gustavsson 

Jag förstår faktiskt inte varför just jag ska göra den här förbannade intervjun. För det första vet 

jag ingenting om Uppsala och för det andra har jag inget som helst intresse av hiphop. Jag trodde 

inte ens att de hade getton i en ansedd akademikerstad. Men ändå sitter jag nu här, på väg till det 

värsta gettot av dem alla . Jag hoppas verkligen att jag överlever… eller så gör jag inte det. Den 

där hiphopparen som jag ska träffa, han är väl medlem i något gäng som är i strid med ett annat 

gäng. Så hamnar jag mitt i mellan och blir ihjälskjuten mitt på öppen gata, lämnas att förblöda. 

Jag har ju läst en hel del om hur det går till i de där invandrartäta områdena. Men då får ju min 

chef en riktigt bra story – NBVs journalist ihjälskjuten mitt under en intervju. Vilket scoop, 

försäljningen av lösnummer skulle stiga avsevärt. De skulle kunna dra ut på det och publicera en 

ny artikel om det i varje nummer, under flera veckors tid. Då skulle jag i alla fall bli 

ihågkommen. För som det är nu är det väl ingen som kommer prata om journalisten som 

intervjuade en kriminell hiphoppare. Alla hiphoppare är ju kriminella så det blir knappast en unik 

intervju.  

       Tåget bromsar in och jag väcks ur mina tankar. Genom fönstret ser jag hur tåget nu sakta 

rullar in på Uppsala centralstation. Här ska jag gå av, och sedan ta stadsbuss 14 vidare mot 

Gottsunda. Jag reser mig och lyfter ner min väska från hatthyllan, sedan går jag mot utgången 

och vad som kan bli mina sista timmar i livet.   

 

  

Betong så långt ögat kan nå, här kan ingen vilja bo frivilligt. Usch, varför gick jag med på att 

göra det här reportaget? Jag tycker att man ska låta båda sidor av en historia komma till tals, men 

det här? Inget positivt kan komma utav detta.  

      Labyrint: hiphopgruppen som titt som tätt får sina spelningar inställda, på grund av att de 

anses vara drogliberala och uppmana till ett kriminellt liv. Trots det, säljer de fler skivor än 

någonsin, och fansen tillsammans med bandet menar att de inställda spelningarna inte beror på 

texter om knark, utan att det snarare handlar om obekväma samhällskritiska texter. Jag har själv 

inte lyssnat på Labyrint, det är inte riktigt min musiksmak, men jag har ju tagit del av vad de 

skriver och en del intervjuer man hittar på nätet och liknande. Det har stärkt mig i min slutsats att 

en korrekt bedömning har gjorts i att ställa in deras spelningar. Jag kan inte komma på ett enda 
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argument varför vi skulle ha artister som sjunger positivt om cannabis för barn, och jag kan 

faktiskt inte förstå att bandet eller deras fans blir upprörda över de argument som ges för att ställa 

in spelningar. Det är ju faktiskt för deras eget bästa, för att skydda barnen från att göra något 

dumt. Förhindra att de går ett kriminellt liv till mötes. Man kan ju bara se sig omkring här: knark, 

arbetslöshet, kriminalitet och så vidare. Inte blir det bättre av att man låter ett band ställa sig på 

en scen framför barn, och propagera för hur kul det är med droger och hur glamoröst det 

kriminella livet är. Visserligen har ingen spelning i Uppsala eller Gottsunda ställts in, men det är 

härifrån Labyrint kommer, och härifrån de hämtar inspiration till sina texter. Och nu är jag här för 

att göra en intervju med ett av deras fans. Ett fan som menar att Labyrint och deras texter behövs, 

och att kritiken mot dem endast är ett populistiskt drag av högerpolitiker. 

       I mina ögon är hiphop inte ens musik, det är dravel. Man hör inte vad de sjunger… eller 

sjunger? Man hör inte vad de pratar om, har de hört talas om punkt och att andas? Sedan ser de ut 

som idioter i sina alldeles för stora kläder, stora guldkedjor och bandanas. För att inte tala om hur 

löjliga de ser ut när de framför det som de kallar musik – de viftar med armarna, hytter med 

näven, tar sig i skrevet… Varför gör de det, tar sig i skrevet gång på gång? Måste de känna efter 

så att kronjuvelerna inte försvunnit i de stora luftiga salarna? Mitt förslag är: köp byxor i din egen 

storlek så slipper du problemet med letandet.  

       Får se nu, var är jag och hur kommer jag till Banstolsvägen? Vi skulle mötas på restaurang 

Verona. Men allting ser likadant ut, höghus på höghus och någon liten gräsplätt här och där. Ska 

jag fråga någon om vägen? Men kan de svenska? Än så länge har jag inte hört någon prata 

svenska här, det är som att komma till ett annat land. Vågar jag ta fram mobilen och sätta på 

GPS: en? Risken är väl att jag blir överfallen och rånad om de ser min splitter nya iPhone 6s plus. 

Nä, jag får helt enkelt fråga någon. 

 

 

Jag måste ha sett ut som ett fån… en idiot med ett stort, rött frågetecken mitt i pannan. Det första 

han säger med ett stort leende är: ”du hade väntat dig något annat, va? Någon med baggy jeans, 

stora guldsmycken och som ser hård ut?” Så skrattar han och sträcker fram handen, ”John Al-

Faisal. Det är du som är journalisten från NBV, va? Vi skulle ses och snacka om Labyrint.”  

Han drar ut stolen på andra sidan bordet och sätter sig mittemot mig. Sedan ler han sitt stora vita, 

blände leende igen och säger ” välkommen till vår betong”. Den första chocken börjar släppa. 
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Bara för att han inte ser ut som en hiphoppare, behöver det inte betyda att han är en och beter sig 

därefter. Jag får tillbaka talförmågan och ställer den första frågan, som jag skrivit ner i blocket 

som ligger framför mig på bordet. 

– Hur länge har du lyssnat på Labyrint?  

– Oj, får se nu. Det måste vara sådär tio år. De var ju kända här i Gottsunda innan de blev 

kända för allmänheten. Tror jag var elva första gången jag såg dem spela på fritidsgården där 

jag hängde. Och jag vet vad du tänker, men nej; jag har aldrig testat droger och jag har inte 

gjort något kriminellt. I alla fall inte mer än vanligt tonårsbus som alla små killar gör. 

Är människan tankeläsare? Hur kan han svara på frågor som jag inte ställt ännu? Men han är väl 

medveten om hur det ligger till; Labyrint är kriminella, deras fanns är kriminella och de flesta i 

Gottsunda är kriminella. Det finns säkert undantag, men de är få. Killen här framför mig är 

kanske ett undantag, eller så vill han bara utge sig för att vara ett. Kanske har han kommit på 

bättre tankar efter att media uppmärksammat om hur Labyrint förhärligar droger i sina texter, och 

driver en normaliseringskampanj för cannabis.  

– Ska vi gå en runda? Jag kan visa dig runt, så att du får en riktig bild av Gottsunda. För du 

tror väl inte på allt du läser? 

– Tror och tror. Men någon sanning måste det ligga bakom, annars hade man ju aldrig 

skrivit om det. Men klart vi kan gå en runda.  

Men jag tror ju knappast att jag kommer ändra uppfattning, varken om Labyrint eller Gottsunda. 

Vi går ut från restaurangen och svänger runt hörnet. Efter cirka 500 meter kommer vi fram till en 

liten asfalterad plan med en trasig basketkorg. Han stannar och börjar peka ut platser runt planen. 

– Här gittade vi runt som barn och gjorde bus. Till allvarligt knas, som man tagit sig ur. Och 

där festade vi i orten, eftersom ingen av oss kom in på nationen. Där är Senadersvägen där 

studenterna står och väntar, för att köpa knäbi så de kan hålla sig vakna och skriva tenta. 

Journalister skriver så mycket om att det är droger i förorten, men de skriver aldrig vilka 

det är som köper av oss gettokids, vilka det är som gör att affärerna blomstrar.  

Han ser glad ut. Precis som om han drömmer sig tillbaka till en lycklig barndom. Men han pratar 

ju som om han var langare. För jag antar att knäbi är något sorts knark och han sa ju ”oss 

gettokids”.  

Kommenterad [NG8]: Låttext” Välkommen hem”. 



– Så du har själv varit langare? Är det därför som du kan identifiera dig med Labyrints 

musik?  

– Men du tror väl inte på fullaste allvar att alla som lyssnar på Labyrint är, eller blir 

knarkare och kriminella?  

– Nej, självklart inte. Nu var det mer det du sa om ”vi gettokids” och att affärerna 

blomstrar. 

 

Vilken försvarsposition han intog. Han gillar nog inte att jag är något på spåren. 

   

–        Jag förnekar inte att det säkert finns kriminella som lyssnar på Labyrint.  

Veronica Maggio, Gyllene Tider, Abba –  säkerligen har de alla något fan som är 

kriminellt. Varför skulle Labyrint vara något undantag? Man kan inte döma personer efter 

musik. Inte heller ta för givet att vissa är kriminella bara för att de lyssnar på en vis typ av 

musik. Medan de laglydiga bara lyssnar på annan musik. Det är väl knappast musiken 

som är problemet, utan den bakomliggande orsaken. Att ungdomar söker tröst och utlopp 

för sina känslor i musik, det är odiskutabelt. Det är ingen skillnad på Labyrints fans och 

musikälskare i alla åldrar, som hittar tröst i musik. Musik som uttrycker deras förluster, 

deras smärta och deras sorg. Det finns inga bevis för att Labyrints fans är knarkare, 

Kartellens fans är våldsamma, Kents fans är deprimerade tonåringar med 

självskadebeteende, eller att Lasse Stefanzs fans är dansglada pensionärer. Snarare är väl 

musiken ett uttryck för känslor.  

Inte hade jag väntat mig att jag skulle få en föreläsning av en 20-årig rappare från förorten. Men 

kanske ligger det något i det han säger. Kanske är musiken mer än knark och kriminalitet. 

– Så varför började du lyssna på Labyrint, vad var det som du behövde få utlopp för? 

– Nu för tiden är det lätt å bli ensam. Ingen som känner dig, ingen finns kvar, alla dina 

vänner dom har taggat av sig. Dom vandrar på den stigen eller vägen dom har valt, och i 

all den här ensamheten finns Labyrint. De förstår, de vågar stå upp och säga som det är. 

– Så du menar att musiken snarare är ett utlopp för känslor, än orsaken till känslor och 

handlingar? 
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–     Precis! Jag har som sagt aldrig gjort något kriminellt, men jag har vänner som gjort det. 

En blev en mördare , en blev mördad. En blev en tjuv å en annan blev bestulen, så han 

pepprade med tabanja på gården med kulor, å nu så sitter han på livstid , en annan han har 

näsan full, han älskar kokain. En skjuter sig i armen för han gillar hur man blir, förvandlar 

sig sakta men säkert till ett lik.  

– Men varför umgås du med såna människor? Varför gör ingen något? 

– Bra fråga, varför rapporterar inte media om det? Eller rättare sagt; varför skriver de bara 

om ett skeende? När något händer så rapporterar de om att det hänt. Men ingen bryr sig 

om att ta reda på den bakomliggande orsaken, hur det kunde hända. Istället hittar 

journalister och myndigheter på förklaringar: de har lyssnat på Labyrint och blivit galna.  

Varför gör ni det? 

– Frågar du mig?  

– Ja, du är väl journalist? 

– Jo, men jag har inte skrivit om Labyrint eller Gottsunda för den delen. 

– Labyrint är bara ett exempel i mängden. På 1930-talet ansågs jazzen vara skadlig då den 

var lössläppt och spelades på nattklubbar av svarta musiker. Under 1940-talet handlade 

debatten om dansbanorna som bidrog till att ungdomar drack mer alkohol. Under 1970-

talet förflyttandes oron till punken, som ansågs förstöra världen med sina tuppkammar, 

piercings och samhällskritiska texter. Hårdrocken var det som skapade debatt under 1980-

talet, då musiken ansågs inspirera ungdomar till våldsdåd. Behöver du fler exempel? 

– Ja, men det var ju förr när vi bara hade tillgång till två tv-kanaler och enstaka 

nyhetstidningar. Idag har vi ju internet och alla möjliga nyhetskällor. 

– Så du tror att folk inte påverkas av det du och dina kollegor skriver? Varför tror du då att 

folk påverkas av det Labyrint skriver? 
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Äntligen är texten klar och inskickad för tryck.. Det är nog den svåraste texten som jag skrivit. 

Jag hatar att ha fel och jag erkänner sällan när jag har det. Men när det gäller hiphop och Labyrint 

kan jag inte annat än erkänna att jag hade fel. Kanske har vi journalister bidragit till Labyrints 

och hiphopens dåliga rykte. Vi har inte gjort allt på egen hand, men våra artiklar ligger nog till 

grund för en del negativa åsikter.  

Det blev ett lågt och ingående samtal med John. Resultatet blev en artikelserie där hiphop och 

samhällsproblem belyses från flera olika håll. I morgondagens tidning kommer intervjun med 

John att publiceras – fanets syn på det hela. Sedan kommer vi att publicera intervjuer med 

Labyrint, polisen, politiker och föräldrar. Våra läsare har tidigare inte visat intresse av 

djupgående analyser av samhällsproblem och vi skriver för dem. Vi måste ge läsarna vad de vill 

ha och på detta sätt blir alla tillfredsställda och kanske kommer fler än jag att få upp ögonen för 

sanningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor – De tänkta länkarna i en eventuell e-bok 

 



 
 

Textstorlek: 

   

Sebastian Stakset "Sebbe Staxx", rappare i Kartellen.Foto:  

Kartellen avbokade från 
festival 
”Ett populistiskt drag” säger Sebastian Stakset 
Kartellen har blivit avbokade från festivalen Keep It Loud i Linköping. 

Kommunen anser att de glorifierar våld och drar in finansieringen. 

– Jag tror att det är ett populistiskt drag av en högerpolitiker under valåret 2014, säger 

Kartellens frontfigur Sebastian Stakset till Nöjesbladet. 

Kartellen var bokade till Linköpingsfestivalen Keep It Loud. 

Nu drar Linköpings kommun in pengarna till deras spelning – och festivalen tvingas avboka 

rapgruppen. 

Andreas Petersson är programchef på radiokanalen East FM, som har bokat Kartellen till festivalen. 

Han är kritisk mot kommunens beslut. 

– Vi står inte bakom det. Vi tror på yttrandefrihet och demokrati. Vi tycker att Kartellen är viktiga 

liksom. Framförallt är de bokade för att de är ett av de populäraste hiphopbanden i Sverige, det är 

därför de är bokade till festivalen, säger han. 

”Olämpligt att använda skattepengar” 
Kommunstyrelsens ordförande i Linköping, Paul Lindvall (M), berättar för Nöjesbladet att de inte dragit 

in finansieringen till festivalen i sin helhet utan bara till Kartellens spelning. 

– Vi tycker helt enkelt det är olämpligt att använda kommunala skattepengar till artister som inte tar 

tydligt avstånd från våld eller till och med glorifierar det, säger han till Nöjesbladet. 

Han påpekar att flera akter kommer uppträda på festivalen, men han vet inte vilka de är eller om de 

tar avstånd från politiskt våld. 

Lyssnar du själv på Kartellen? 
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– Jag har inte lyssnat på Kartellen, det är inte riktigt min musiksmak, men jag har ju tagit del av en 

del av vad de skriver och en del intervjuer man hittar på nätet och liknande. Det har stärkt mig i min 

slutsats att kultur- och fritidsnämnden har gjort en korrekt bedömning, säger Paul Lindvall. 

”Populistiskt drag” 
Sebastian Stakset, frontman i Kartellen, säger att de tagit avstånd från alla former av politiskt våld 

och att det är tydligt i medierna. 

– Då är den enda tanke jag kan komma på att det är ett politiskt beslut. Självklart då för att vi är på 

en annan sida av politiken än vad de är, säger han till Nöjesbladet. 

– Jag tror att det är ett populistiskt drag av en högerpolitiker under valåret 2014, säger han. 

Paul Lindvall känner inte till avståndstagandet. 

– Vi delar ju inte bedömningen, vi har inte sett något tydligt avståndstagande från politiskt våld, säger 

han. 

Omprövar beslutet i morgon 
Under torsdagseftermiddagen har Lars Vikinge på kommunens miljönämnd, som är den som utrett 

huruvida Kartellen ska finansieras eller inte, varit i kontakt med Sebastian Stakset. 

– Efter det la han ut på Instagram att han tar avstånd från alla sorters våld. Och nu har jag pratat 

med Paul (Lindvall, reds. anm) här precis också, och vi ska ta ställning till detta på nytt i morgon igen, 

säger han till Nöjesbladet. 

Blev avbokade från Peace & Love 
Tidigare i somras blev Kartellen avbokade från festivalen Peace & Love. Då var det Dalarnas tidningar 

som avbröt sitt samarbete med festivalen. 

– Det är mycket droger och kriminalitet kring dem, sa Peter Holmbom på Dalarnas tidningar då. 

Flera andra artister hoppade av i protest mot beslutet. 

Två dagar senare ändrade sig Peace & Love och bjöd in Kartellen igen – samarbetet med Dalarnas 

tidningar var dock fortfarande avbrutet. 

Matias Rankinen  
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Mitt i musiken 

 Alla avsnitt 

 Om… 

Hiphopgruppen Labyrint stoppades av 
Växjö kommun 
Publicerat torsdag 5 maj 2011 kl 14.01 

 

Labyrint var inte välkomna till fritidsgården. Foto: David Jonsson. 

Den senaste tiden har det stormat kring hiphopkollektivet Labyrint. 

Uppsalagruppen har stoppats från att spela i Växjö efter polisens inrådan. 

De tycker att tycker att texterna förhärligar knark. 

Labyrint skulle ha spelat på ett fritidsgårdsdisco i Trelleborgs centrum. Men när polisen 

uppmärksammade Växjö kommun på att Uppsalagruppens texter skulle vara drogliberala så 

ställdes spelningen in. Efter det stoppades också en Labyrintspelning i Värnamo. 

Växjö kommun hänvisar till att det förekommit mycket narkotika bland ungdomar i området 

de senaste veckorna. Skol- och barnomsorgsförvaltningens chef Thomas Berglund har 

http://sverigesradio.se/sida/kanal.aspx?programid=3632
http://sverigesradio.se/sida/kanal.aspx?programid=3632
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1012
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1012
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=3436469


tidigare sagt att han därför tycker att det är olämpligt att låta band som sjunger om att röka 

på uppträda för skolelever. 

Labyrint hävdar i sin tur att de inte förhärligar droger, utan att de bara skildrar en osminkad 

verklighet. Men närpolischef Ola Severinsson försvarar polisens agerande. 

– Jag kan inte komma på ett enda argument varför vi skulle ha artister som sjunger positivt 

om cannabis för barn, säger han till P3 nyheter. 

Nu kritiseras polisen och kommunens agerande på flera håll. Många tycker att det luktar 

censur, att yttrandefriheten inskränks utan att gruppen brutit mot lagen genom att 

exempelvis uppvigla till narkotikamissbruk. 

Flera svenska hiphopartister, producenter och journalister har nu dragit igång ett upprop mot 

att artister stoppas från att uppträda. En av dem är producenten och dj:n Salla. Han tror inte 

att de inställda spelningarna beror på låtar om knark, utan menar att det snarare handlar om 

obekvämt samhällskritiska texter. 

Mer om musik och censur i Mitt i musiken och Sveriges radio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kartellen får 56 000 kr för att 
inte spela något 
56 000 kronor plus moms. 

Så mycket får hiphopgruppen Kartellen. 

För att inte spela. 

Enligt Östgötacorrespondenten är det Linköpings kommun som står för notan. 

Östgötacorrespondenten uppger att Linköpings kommun betalar summan. 

Kartellen var bokad till Keep it loud-festivalen i Linköping nästa helg, men politiker i 

kommunen tyckte att gruppen glorifierade våld och ville dra in finansieringen av 

spelningen för att stoppa framträdandet. 

Betalning inom en vecka 
För arrangören, radiokanalen East FM, var det för sent att avboka bandet, men då valde kommunen 

att i stället betala kartellen sitt gage mot att East FM garanterar att hiphopgruppen inte kommer att 

spela på festivalen. 

Enligt Östgötacorrespondenten beslutade Linköpings kommun under måndagskvällen att betala totalt 

56 000 kronor plus moms för att slippa Kartellen-spelningen. 

Betalningen ska göras senast måndagen den 18 augusti. 

”Populistiskt drag” 
Kartellens frontman Sebastian Stakset har tidigare sagt till Nöjesbladet att de tagit 

avstånd från alla former av politiskt våld och kallat den inställda spelningen i Linköping för ”ett 

politiskt beslut”. 

– Självklart då för att vi är på en annan sida av politiken än vad de är, sa han till Nöjesbladet förra 

veckan. 

– Jag tror att det är ett populistiskt drag av en högerpolitiker under valåret 2014. 

Torbjörn Ek  
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Välkommen hem Lyrics 

by Labyrint 

(Dani M) 

Det här är vår big up, vår uppsalatribut. 

Kommer älska 018, ända till sagan är slut. 

Alla dagar tills nu, som man gittat runt som barn och gjort bus. 

Till allvarliga knas, som man har tagit sig ur. 

Taggar in centralt 

Meckar upp vid Fyrisån 

Älska stan, fastän vi har en korrupt poliskår. 

Reggaefestival, fullt med GLG, men vi går. 

Valborg är flipp, som slottet, vid nyår. 

Växte upp i Blattehagen, festade på Flogstataken 

Haffa kunder bland studenter, här är numret brushan ta det. 

Men inge gol. 

Uppsala nojja bror. 

Lär studenterna att Ainatown är staden där vi bor. 

(AKI) 

Föddes Akademiska, växte upp innan gängen fanns. 

I Gottsunda, där det var som ingen annanstans. 

Mina grabbar var knas, vi sprang från bängen snabbt. 

När vi rökt Linnes plantor, och klippt... Pelles svans. 

Uppsala, torska på festivalen är tradition. 

Som forsränning, fyller koppen med urinprov. 

Gottsunda, 

Gränby, 

Stenhagen, 

Sävja, 

Där blattarna bor. 

Festar i orten, för ingen av oss kommer in på nation. 

Vill ha guld och para, ungarna hungrar efter mycket. 

Becknar giftet, gör pundare dumma efter fixen. 

Guldkedja, för några hundra lax men rullar kärringcykel. 

Han måste vara från Uppsala som den bästa musiken. 

Välkommen till Uppsala, 

Välkommen hem. 

Flogsta, 

Stenhagen. 

Hela vägen till Luthagen. 

Tillbaka på våran gata, nice att se er igen. 

Nyby, 

Gränby, 

Heidenstam. 



Rullar ner. 

Cyklar fram. 

Skönt att vara tillbaka. Där jag blev den jag är. 

Sävja till Rackarbacken. 

Årsta och Salabacke. 

Välkommen Till Uppsala där jag bott sen barnsben. 

(Följ med på en runda, i G-Sunda.) 

Yeah 

(Dajanko) 

Uppsala, BB. 

Växte upp, GRB. 

Torsk på THC. 

Så det blev torsk med GLG. 

Kenneth Olsson med sin kikare i trädet, det är det. 

Uppsala, 

Från Gottsunda till Årsta, häng med. 

Studenter, vågar inte hämta i vår centa. 

Så jag tar min bag till Senandersväg. 

De står och väntar. 

Och allt försvinner, 16 höghus ska mättas. 

Huh. 

Måste va vakna va? Måste va tenta. 

Älskar Uppsala även om man blev förstörd. 

Breaka lite, rhymade, graffiti. 

Jag var skön. 

Torska nästan mille-skadestånd, jag var nervös. 

Våran hyllning till staden som vi älskar tills vi dör. 

(Jacco) 

Eyo, jag vet inte om jag är född på BB. 

För min födelsebricka säger Gottsunda C. 

Oja ja är från Uppsala så jag är naturligt skev. 

Har ett språk som ni inte förstår, Yo det är det. 

Ere launa med grauna, i ditt kvarter? 

Låt mig krirron en chamsi, snälla bror jag ber. 

Det var torka i G men, vi får se. 

Hörde något om en, tung osprejad i Sala B. 

Ska du med? 

Vart? 

Vi ska till Lenna och fiska med vännerna. 

Eeeeeey! 

Senare ikväll ingen BJ, det är sound i boländerna. 

Oooooh! 

Hela stan är där, allihopa, både blattarna och svennarna. 

Eyyyyyy! 



Så välkommen till vår stad, Brushan, 

Känn dig som hemma yaooo. 

Välkommen till Uppsala, 

Välkommen hem. 

Flogsta, 

Stenhagen. 

Hela vägen till Luthagen. 

Tillbaka på våran gata, nice att se er igen. 

Nyby, 

Gränby, 

Heidenstam. 

Rullar ner. 

Cyklar fram. 

Skönt att vara tillbaka. Där jag blev den jag är. 

Sävja till Rackarbacken. 

Årsta och Salabacke. 

Välkommen Till Uppsala där jag bott sen barnsben. 

(Följ med på en runda, i G-Sunda.) 

(Dani M) 

Från norra till södra. 

Östra till västra. 

Visa hur det går till häromkring när vi festar. 

Är ni med mig? 

Uppsala, är ni med mig? 

Oh yeah! 

Hämta dina grabbar och benäris och kom 

Och hälsa hela ligan vi har cok med knäbi till dem 

Så är ni med mig? 

Uppsala är ni med mig? 

Oh yeah, yeah! 

 

 

 

 

 

 

 



As for the insidious claim that rock music causes teen suicide, here, too, it would seem that the 

1980s-era censorship lobby has prevailed, subtly recasting its own baseless hysteria into the 

popular psychology of the turbulent 1990s. That some troubled youths have taken comfort in the 

'darker' forms of rock music is indisputable - just as music lovers of all ages find consolation in 

the music that seems to articulate their losses, their pain and their grief. But the clinical evidence 

on teen suicide confirms what common sense has suggested from the outset: that young people's 

sometimes obsessive identification with violent themes in rock music is, if anything, 

symptomatic of deeper and far more profound social and psychic dislocation in their lives. That 

the advocates of censorship continue to con- fuse a passion for 'dark' music with a disposition to 

suicide is a measure not only of their ideological tenacity but - even more pitifully- of a more 

generalised refusal to admit that the lives of young people are highly stressful, and that their 

problems truly have become critical. It may be comforting to retreat into a 1950s-era fantasy of 

well-adjusted children, untroubled families and happy schools, or to take refuge in the wistful 

nostalgia that now passes for mainstream musical culture in North America but, in the meantime, 

the evidence that young people are in serious trouble mounts inexorably. For anyone who might 

be listening, Marilyn Manson really means it when he sings, 'You've poisoned all your children/ 

To camouflage your scars'. 
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Ensam Lyrics 
by Labyrint 

Jacco : 

Nu för tiden är det lätt å blii 

Nu för tiden är det lätt å bliii 

Nu för tiden är det lätt å bli ensaaam 

Ingen som känner dig , ingen finns kvar 

Å alla dina vänner dom har taggat av sig av 

Dom vandrar på den stigen eller vägen dom har valt 

å du e ensaaam , Eyy 

En blev en mördare , en blev mördad 

en blev en tjuv å en annan blev bestulen 

så han pepprar med tabanja på gården med kulor 

som rensaaar. 

å nu så sitter han på livstid , en annan han har näsan full, han älskar kokain 

en skjuter sig i armen för han gillar hur man blir, 

förvandlar sig sakta men säkert till ett lik. yeyy 

En dog på grund av sjukdom , han vakna upp en morgon å sa han hade ont 

En krockade med aina när han rymde ifrån, 

han rymde för dom tvinga honom att göra rån. 

Hans sjuka mamma blev ensaaam 

å lämnad ensam med känslaaaan , att nu är deras liv förlorade nejej 

för vilsna själar i vår stora värld yeyey 

Jacco , Dajanko: 

Du är helt ensaaam 

Dom som var där igår , dom är borta idag 

helt ensaaam 

Vänner från förr försvann och bara minnen finns kvar, 

helt ensaaam 

ingen e lojal som nu har barnfalskhet e normalt 

helt ensaaam 

ingenting är längre som det ska , ja svär längtar tillbaks 

Aki : 

En gång i tiden var vi alla av samma sort 

hängde tillsammans , yo , å alla hade de soft 

så många valde fel väg å har fallit bort 

tillsammans är vi starka , e du ensam e du svag, 

vi brukar ha gemnskap i vårt utanförskap, 

men nu har så många försvunnit och kommer aldrig tillbaks 

så stå upp för din vän å vägled din kamrat 

tillsammans är vi starka , e du ensam e du svag 

ensam när du föds, ensam när du dör 

eyo de bara gilla läget 

falsk vänskap i din hemstad , en kall kram och ett handslag utan kärlek 



en gick bort snabbt , en fick lång straff , på kåken med lås i vägen 

en var vän , för länge sen och tände sen psykosen 

en gola som fanns å polare försvann 

bror inte han kunde tro det är sant 

en shuno med kall med pistolen i hand 

med din bror pang pang å han dog din famn 

minnen av forns stora dar, då han skor var kvar , är allt shuno har 

solo kvar , känner obehag , lämnar oss i (kvar massiv)? broder grav helt ensam 

Jacco , Dajanko 

Du är helt ensaaam 

Dom som var där igår , dom är borta idag 

helt ensaaam 

Vägen från förr försvann och bara vinden finns kvar 

helt ensaaam 

ingen e lojal som nu har barnfalskhet e normalt 

helt ensaaam 

ingenting är längre som det ska , ja svär längtar tillbaks 

 

 

 


