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Kent går snart i graven, men deras förmåga 
att vända mörker till ljus dör aldrig. Tydli-
gen inte heller missuppfattningen om dem 
som ”deppiga”.

M ina föräldrar berättar med jämna 
mellanrum om sitt första möte 
med Kent: ”Musik non stop” i en 
liftkö i norska Trysil vintern 1999. 

Mellan stapplande försök att åka skidor fick 
jag, fem år gammal, Eskilstunarocken injice-
rad rakt in i blodet. Jag minns ingenting av 
det, men jag blev beroende direkt.

Ända sen dess har bandet varit mitt skydd 
mot omvärlden. När högstadieåren kändes 
som mest ensamma, när första kärleken 

plötsligt lämnade, de gånger jag själv har så-
rat andra. När jag behövt krypa ihop i ett hårt 
skal, men också när jag stått stark och velat 
omfamna det. Kent är inte bara ett band: de är 
medicin.

Förra veckan publicerade DN Kultur en in-
tervju med delar av den så kallade Kentfamil-
jen, ett nätverk som gjort till sport att närmast 
maniskt besöka varje turnéstopp och andra 
nedslag. Familjemedlemmen Jonna Lilje-
holm berättar om när hon upptäckte bandet: 
”Det var första gången i livet som jag inte blev 
påverkad av någon annan. Jag vågade inte 
sticka ut – vågade knappt välja en annan glass 
än min kompis. Så kom Kent, och plötsligt vå-
gade jag ha en jättestark åsikt.”

Det må vara en egenskap som tillskrivs de 
allra flesta musikupptäckter i tonåren, men 
vad som utmärker Kent är att de lyckas få den 
kraften att stanna. Många har försökt att kny-
ta känslor av utanförskap, sorg och ilska till 

just labila tonår som passerar, men faktum är 
ju att de känslorna aldrig lämnar oss. Oavsett 
vad vi försöker göra av dem. 

Jocke berg plockar upp energin som finns 
däri och gör om det till något stärkande och 
livsbejakande. Ett sätt att ta skydd, men också 
en megafon. En röst som aldrig velat skrika ut 
obstinata, revolutionära eller aggressiva bud-
skap. En röst som bara velat berätta hur det är 
att vara människa.

Därför är det obegripligt att Kent stämplats 
som ”deppiga”. Trots att de blivit folkkära och 
generationsöverskridande blir man som lyss-
nare förvånansvärt ofta mött av ”jag förstår 
inte hur du orkar med det där ältande gnäl-
let”. Den som säger så har hört utan att lyssna.

Kent är nämligen det motsatta: ett sätt att ta 
sig an världen med rakryggad stolthet. Den 
bästa present man ge sina barn, med andra 
ord. Tack, mamma och pappa!

reflektion

”Kent är min sköld mot  omvärlden”

”Därför är det obe-
gripligt att Kent 
stämplats som ”dep-
piga”. Trots att de bli-
vit folkkära och gene-
rationsöverskridande 
blir man som lyss-
nare förvånansvärt 
ofta mött av ”jag för-
står inte hur du orkar 
med det där ältande 
gnället”. 
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Sex kroppsdelar som 
Kent sjunger om:
1. Hud
Det finns nästan löjligt många exempel på 
texter om hud i Kents katalog. Det täcker 
hela karriären: från den förhistoriska 
demolåten som helt enkelt heter ”Hud” till 
texterna om hud som liknar vitt porslin i 
”Sjukhus”. Däremellan är hjärtskärande 
B-sidan ”Din skugga” och ”Pojken med 
hålet i handen” några av bandets bästa hud-
låtar.

2. Mun
”Jag misstänker att Jocke Berg har en oralfix-
ering”, sa TT-reportern Patrick Stanelius i 
Sveriges Radios Kentpodden. Han har en po-
äng. Då gällde det bland annat ”10 minuter 
(för mig själv)”, där frontmannen sjunger: 
”Tänk om vi skulle vakna/utan läppar/med 

hela munnen fylld av jord”. Även ”Ingen kom-
mer att tro dig” befäster denna fixering: ”Jag 
har väl aldrig kommit närmare än så här?/
Kom in i min mun.”

3. Tunga
Nästan samtliga låtar om munnen zoomar 
sen in på tungan. Exemplen är flera, framför 
allt på albumet ”Verkligheten” från 1996. 
”Kräm/så nära får ingen gå” innehåller den 
mest kända raden: ”Jag vill ha min tunga där/
du är, så nära att du blir våt/men så nära får 
ingen gå…” Vad som åsyftas tvista de lärde 
om. I onödan.

4. FöTTer
Även fötter är ett återkommande tema, fram-
för allt under 90-talet och de tre skivor som 
kan kallas Kents kroppssvit: ”Kent”, ”Verklig-
heten” och ”Isola”. Men också senare i karriä-
ren handlar det om fötter. I ”Egoist” sitter fo-
ten i graven (bland syrener och studenter) och 

i ”Vals för Satan (din vän pessimisten)” tram-
par de stövlar i förstamaj-tåg.

5.  rygg
Det här är en kroppsdel som passar in otroligt 
bra i Kents estetik. Ryggen är karg, mänskligt 
skev och samtidigt väldigt stark. Jocke Berg 
verkar hålla med. Ryggen används för att 
symbolisera tillgivenhet respektive svek i ”Vy 
från ett luftslott” och ”December”. I ”400 
slag” blir den istället ett sätt att beskriva stolt-
het. Till skillnad från fler av de andra kropps-
delarna, som ofta representerar just kropps-
lighet, används ryggen till ganska konventio-
nella liknelser och metaforer.

6. Lungor
Ett hedersomnämnande måste utgå till lung-
orna. Precis som hos inspiratörerna i Radio-
head spelar lungor en central roll i en av 
Kents tidiga hits: ”Utan dina andetag”. Åter-
finns även i ”En helt ny karriär”.

% fakta

Kent

Startår: 1990, de första 
åren under namnen Jones 
& Giftet och Havsänglar.
Medlemmar: Jocke Berg, 
sång och gitarr, Sami Sir-
viö, gitarr, Martin Sköld, 
bas, Markus Mustonen, 
trummor.
Genombrott: 1995 med 
debutalbumet ”Kent”. Har 
sedan dess vunnit otaliga 
priser. Valdes in i Swedish 
Music Hall of Fame 
2016.
Aktuella: Ute på sin 
avskedsturné. Spelar på 
Scandinavium i Göteborg 
29 och 30 september 
samt 1 oktober. Allra sista 
konserten sker på tele 2 
Arena i Stockholm 17 
december 2016.

SVT gör film
om Kent
nöje. Kent sista år som 
band filmas och visas som 
dokumentär i SVT. Bakom 
projektet ligger journalis-
ten Per Sinding-Larsen.

”Vi gör en film till. Om 
Kents sista år. Visas i vin-
ter i SVT”, skriver han på 
Instagram.

Det blir den andra Kent-
dokumentären för Sin-
ding-Larsen, som gjorde 
”Så nära får ingen gå – ett 
år med Kent” tillsammans 
med Mathias Engstrand 
2001. Den nya dokumen-
tären är just nu under pro-
duktion och sänds senare i 
höst.

Det var i våras som Kent 
aviserade att de lägger ned 
efter 26 år tillsammans. 
Avskedsturnén inleddes i 
Linköping i helgen. (TT)

Foto Stina StjernkviSt / tt 
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”kent är min sköld mot  omvärlden”

Karolina Pahlén, 
Borås Konstmuseum.

”Kulturhisto-
ria i ny rörlig 
form”

@ Hallå där

Sjuhärad har fått ett nytt 
stipendium. Två unga fil-
mare kan få 20 000 
kronor.

1  Vem står bakom sti-
pendiet?
– Det är en del av ett 
större projekt, Open 
Up, som Textilmuseet 
är huvudman för men 
som Konstmuseet nu 
samarbetar med. Sti-
pendiet är ett satellit-
projekt som vill fånga 
upp Borås och Sjuhä-
rads kultur- och indu-
strihistoria.
2  Vad krävs för att 

man ska få det?
– Att man bor eller är 
verksam i Sjuhärad och 
är 18–28 år och helst 
filmat lite tidigare. Fil-
men kan vara en inter-
vju, en karaktär, en 
plats eller en berättel-
se. Formen och inne-
hållet är öppet, vi vill 
ha in det oväntade men 
i modern form. Film, 
stop motion, anima-
tion, datorspel - men vi 
har inte spikat längd. 
Ansökan ska vara inne 
14 oktober. 
3  Vad händer med 

resultatet?
– Det ska vara klart sis-
ta januari nästa år. Det 
kommer att visas i nå-
gon form av utställ-
ning.

Inger MeLIn

Axel von  
Fersen  
i Gustav Adolf
KonserT. Söndag 2 ok-
tober spelas ”Vem äls-
kade Axel von Fersen?” 
i Gustaf Adolfkyrkan. 
En musikföreställning 
som tidigare visats i 
Rydal. Medverkar gör 
Inger Jullander, Staffan 
Biörklund Jullander, 
Leif Olsson, Gloria Joy-
ce Burt, Ingrid Anders-
son, Anna-Lena Nilsson  
och Aino Ahlström.


