
För tre decennier sedan 
debuterade Jakob  
Hellman med albumet  
…och stora havet. Det 

blev en succé hos både kritiker 
och publik och albumet röstades 
fram som den bästa skivan genom 
tiderna av Nöjesguiden.

Sedan blev allt tyst. 
Nu sitter han i ett rum på skiv-

bolaget på Södermalm; rak blick 
och kortklippt hår med små grå 
stänk. Framför honom står en 
halvdrucken kopp kaffe. 

Sommaren har han tillbringat  
i Sverige men snart reser han till-
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En succéskiva. 
Sedan tre decennier av tystnad. 

Nu är Jakob Hellman tillbaka. Tror han. 

Text: Karin Herou
Foto: Andreas Renlund

Tack till Studio 144.
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”Ibland känner jag mig

”
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Namn: Jakob Hellman. Ålder: 55. Bor: 
Palma och Skåne. Familj: Frun Karolina, 
präst i Svenska kyrkan. Sönerna Olle, 
11, och Beppe, 8. Gör: Artist. Aktuell: 
Med turné, som startar den 6 oktober.



baka till Spanien, där han nu 
bor med familjen.

En promenad från hans 
hem väntar ”stora havet”.

– Den analogin har jag 
aldrig funderat över, men 
kanske är cirkeln sluten. Det 
blev Jakob Hellman och  
stora havet till slut. 

Sedan ändrar han sig. 
– Men jag förhåller mig 

inte så till den gamla skivan och 
det är så skönt att kunna säga att 
det finns en ny skiva. 

Varför är det skönt? 

– Jag ville inte bli han som bara 
gjorde en skiva. Jag försöker hålla 
mig kvar och vara artist. Men det 
är inte så lätt och det går ganska 
långsamt.  

Han är lågmäld men fullstän-
digt närvarande. Ibland snubblar 
han på orden och trasslar in sig  
i meningar lika långa som åter-
vändsgränder. Då tystnar han ett 

slag, men tystnaden tycks inte 
stressa honom. 

 
Jakob Hellman växte upp i Voul-
lerim, ett litet samhälle norr om 

1 … kvinnan bakom ”Hon har ett sätt”: ”Jag fick inspi-
ration av en kvinna på mitt jobb som jag aldrig prata-

de med. Hon var väldigt vacker. Låten handlar ju mycket 
om det ytliga. Jag träffade en tjej som jag var ihop med 
sedan som passade väldigt bra in i det röriga, bohemiga, 
och då kom låten att handla om henne också.”
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Jag ville inte bli han som bara 
gjorde en skiva. Jag försöker 
hålla mig kvar och vara artist.

2  … texterna: ”Det måste vara något kött med i anrättningen  
 så man inte går hungrig därifrån, och det är känslorna. Men 

jag har aldrig strävat efter att vara utlämnande i mina texter. Jag 
har nog någon sorts radar som säger: ”vänta, det här är jag inte 
ensam om att känna”. På den gränsen måste man balansera 
som artist om man vill nå fram, men inte ge allt av sig själv.”

3 … turnén: ”Jag trivs på scen,   
 men det är ändå ansträngan-

de känslomässigt. Jag blir arg på 
mina barn och alla runt omkring 
mig dagar i förväg. Men väl på 
scen, då kör vi bara.”

Jakob Hellman om…3x

DROG SIG TILLBAKA. Efter suc-
cén med debutalbumet försvann 
Jakob Hellman från rampljuset. 
”Jag kände bara att jag inte orka-
de prata om mig själv och vara 
offentlig. Jag gömde mig och 
drog mig tillbaka”, säger han. 

SAKNADE MUSIKEN. I stället för att 
jobba med musik arbetade Jakob Hell-
man på bageri och inom hemtjänsten. 
Men han saknade att vara artist. ”De 

andra jobben var aldrig verkliga för mig. 
Jag har insett att jag vill göra det jag 
kan – och det är musik”, säger han. 



polcirkeln. Namnet är lulesamis-
ka och betyder ”platsen där älven 
strömmar fort”. 

– Byn har krympt mycket sen vi 
kom dit men är fortfarande ett le-
vande samhälle.

Hans föräldrar var lärare, famil-
jen bodde på Lärarstigen och som 
barn trodde han att alla vuxna ar-
betade i skolan. I högstadiet hade 
han sin pappa som klassförestån-
dare. 

– Det var litet olyckligt, men 
inget att göra åt. Jag fick ingen spe-
cialbehandling, tvärtom vågade 

pappa inte ge mig bra betyg. Det 
var rätt speciellt att vara lärarunge. 

Hemma fanns ingen musik att 
tala om, bara någon skiva med 
Bill Haley och Jokkmokks-Jokke. 

– Eller, tja, det är väl också  
musik. Men det var ingen stor  
ingrediens i vår familj. 

Ändå sjöng Jakob Hellman. 
Han säger att han inte minns vad 
och inte vet varför, men på kas-
settbanden från när han var liten 
hörs raspiga inspelningar där han 
sjunger. 

I skolan fanns eldsjälen Anita, 

en lärare som startade en kör för 
musikintresserade elever.  

– Jag var sportintresserad också, 
men hamnade på efterkälken efter-
som jag inte växte i samma takt 
som de bästa. Jag sökte andra vägar. 
Musiken blev som en nödutgång. 

Vad tänker du kring att musiken var 
en nödutgång för dig? 
– Jag hade ändå inte blivit  

hockeyelit, så det var nog lika bra, 
säger han med ett försiktigt leende. 

 
I tonåren bildade han bandet 
Ampere med ett par kompisar 

och de fick spelningar i trakten 
runt Vuollerim. 

Han har i tidigare intervjuer  
beskrivit att han skrev låtar ”på ett 
nästan maniskt vis”.

Han var 24 när den första  
skivan kom. Albumet pekade ut 
en riktning för en ny och skörare 
mansbild. 

– Det var inte medvetet, jag for-
mulerade det i alla fall inte för mig 
själv. Jag var långt ifrån macho 
men lyckades ändå nå de unga 
männen. Musik handlar inte bara 
om låtar utan också om identifika-
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3 … uppslukades:  ”När mina killar 
 fick VR-glasögon. Vi åkte ner i en 

undervattensgrav med hajar. Det var den 
senaste gången jag uppslukades av 
något, men kanske inte den mest 
omvälvande.”

4  … spelade  
 musik: 

”Hemma i huset 
när jag övade 
mina nya låtar.” 

2  … fick en  
 komplimang: 

”Min fru sa att 
hon tyckte att  
jag skött ungarna 
så bra”. 

senast jag ...5x
1 … spontanköpte 

något: ”Helt 
vidlyftigt köpte jag just 
två gitarrer trots att  
jag säkert har tio 
gitarrer redan.”

5  … var nervös: ”För ett gig.  
 Jag är alltid lite nervös för 

att gå ut på scen. Men det är 
bra, musik ska inte vara 
muskelminne utan ha en nerv”.
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tion. Jag fångade väl något av sam-
tiden där jag stod med rufsigt hår, 
glasögon och känslorna utanpå.

Han gjorde intervju på intervju, 
uppträdde på tv, åkte på turné. 

Sedan blev det tyst. 
Jakob Hellman försvann. 
– Det var inget utslag av stark 

integritet eller ovilja inför att bli en 
musikalisk produkt. Jag kände ba-
ra att jag inte orkade prata om mig 
själv och vara offentlig. Jag gömde 
mig och drog mig tillbaka. Det  
livet passade inte mig. Det kanske 
fortfarande inte passar mig. 

I stället för att jobba med musik 
arbetade han på bageri och inom 
hemtjänsten. Då och då ringde 
journalister för att fråga om när 
nästa skiva skulle komma. Men 
han hade inget svar att ge dem. 

Han försökte skriva och skapa 
musik, men pressen var för stor 
och perfektionisten i honom  
vägrade kompromissa. 

– Jag tog en del ströjobb på  
äldreboenden och bagerier. Men 
jag har väl egentligen inte haft  
något vettigt jobb sedan 2010 när 
jag blev pappa. Jag blev hemma-
pappa och trivdes. Det var ingen 
strategi, utan det bara blev så. 

Ännu en nödutgång?
– Nja inte att bli pappa, men al-

la diversejobb kanske. Fast jag 
tycker att jag hade en viss talang 
för äldrevård. Min fru, Karolina, 
läste till präst och ärligt talat vet 
jag inte hur vi hankade oss fram. 
Jag tror vi levde på framtidsutsik-
terna. 

Saknade du att vara artist?
– Ja, men det var som att jag 

blev upptagen med att inte vara 
Jakob Hellman. Jag tog inget stort 
steg i en annan riktning, så som 
många gör när de blir vuxna och 
lämnar artistlivet. Många förstod 
när tåget gick och utbildade sig, 
till vad heter det där som alla 
skulle bli ett tag… jo webbutveck-
lare. Jag blev ju ingenting annat. 
Det är väl därför jag var tvungen 
att förklara hela tiden varför jag 
inte spelade. 

Vad sa du till dem?
– Att jag ville vara vanlig och 

hanka mig fram i anonymitet. 
Men det var inte helt sant för  
i grund och botten handlade det 
väl om att jag sköt upp saker. De 
andra jobben var aldrig verkliga 
för mig. Jag har insett att jag vill  
göra det jag kan – och det är musik.  

Han tar en klunk kaffe och ser 
ut genom fönstret.    

– Jag antar att min första skiva 
hämmade mig. Hade jag gjort fler 
trevande skivor hade jag kunnat 
göra en hyfsad ”Best of ” nu. Jag 

”Jag är skitdålig på 

att måla och tycker  

inte att det är så ro-

ligt heller. Det blir ju 

inte likt, haha. L
ite 

rynkor och en potatis-

näsa mitt i allt som bli-

vit större med åren.”

Självporträttet
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Pontus Sillrén, agent på 
United stage och exekutiv 

producent för comeback- 
albumet Äntligen borta:

”Att Jakob skulle vara 
svårtillgänglig är en vanlig 

missuppfattning om honom. 
Däremot kan hans känslighet 

och intelligens ta sig uttryck på sätt 
som kan tolkas så. Hans mest utmär-
kande drag skulle jag säga är hans 
lågmälda, underfundiga humor. Samt 
vänfasthet. Det är fint att han, efter 
att alla idéer med olika stjärnprodu-
center, till sist färdigställde sin andra  
skiva just tillsammans med vänner. 
Att det var den tryggheten och för- 
troendet som var nyckeln.”

Karolina Hellman, fru: 
”Jakob är världens snällas-
te och coolaste människa. 
Så får man kanske inte säga 
om den man lever med, men 
han är verkligen det. Han gör all-
tid så gott han kan, i allt. Han är lik-
som aldrig rädd för att stå upp för det 
han tänker och tycker, eller ifrågasät-
ta om någon inte är schysst. Han är 
alltid helt galet förvirrad och omöjlig 
att förutse. Han älskar att kolla på 
kartor och kan sitta en hel eftermid-
dag och räkna på något mattetal som 
han kommit på. Han är världsmästare 
på att berätta godnattsagor för våra 
killar och om jag handlat för mycket  
i mataffären springer han ner och bär 
kassarna hem. Han är fantastisk.”

tror nog mitt liv hade sett helt  
annorlunda ut då. 

En låt på ditt nya album heter ”Måste 
va lycklig nu”. 
– Den är skriven mellan dröm 

och vakenhet, då man vanligtvis 
inte skriver ner saker. För mig 
handlar den om att jag måste ta 
vara på nuet och vara lycklig  
innan livet knackar på. Livet kan 
vara jobbigt på många sätt och 
just därför måste man vara lycklig 
när man kan. Ibland får det fan 
vara nog, liksom. 

 
Jakob Hellman steg ut ur ramp-
ljuset med strålkastarna påslagna. 
Låtarna levde kvar och publiken 
byggde sin egen bild av artisten. 
Han blev den som alla kunde  
nynna men ingen kände igen. 

– På många sätt har jag haft det 
rätt förspänt och publiken har 
väntat in mig. Den finns fortfa-
rande där. Vissa dagar förstår jag 
varför och jag kan tycka att jag 
sjunger bra, andra dagar tänker 

jag att det är inbillning. Men 
många andra verkar också funge-
ra så, och tror att jag sjunger bra. 
Det är som att vi inbillar oss det 
tillsammans. 

Framtiden då?
– Jag tänker nog fortsätta. Jag 

har till och med köpt en femårs-
dagbok för att jag tror att det är 
bra att tänka  
i längre sjok. 
Jag läste att 
Bill Gates sagt 
att vi knappt 
kan förändra 
något på ett år, 
men allt på tio 
år. Jag vill ha 
perspektiv,  
både framåt 
och bakåt. 

Har du skrivit 
mycket i dag
boken?
– Nej, jag 

skrev bara i den  
i ett halvår. Se-

dan blev det inte av. Men jag bär 
den med mig överallt. 

Han ser ut genom fönstret igen. 
– Ibland känner jag mig sämst 

på livet jag försöker leva. Man ska 
vara överallt, svara i telefon och 
ha kontakt med rätt människor. 
Det är så mycket hela tiden. Men 
jag försöker – och jag antar att det 

får räcka.  

 
… när Jakob ska rita sitt själv
porträtt får rösten en annan 
klang, han blir nästan fnittrig 
och skakar på huvudet åt sina 
misstag. Sonen Olle, som vän
tar i foajén, får komma in och 
kika. Då märks det att hemma
pappan Hellman under tiden 
som han inte tillbringade  
i rampljuset i stället utvecklade 
ett väldigt starkt band till sin 
son.  

Till sist tänker Karin:

 Följ oss på  

 Instagram!
@aftonbladetsondag

Röster om 
Jakob Hellman:2x

NYTT ALBUM. Tre decennier efter 
debuten har Jakob Hellman släppt 
ett andra album. ”Jag antar att min 
första skiva hämmade mig. Hade 
jag gjort fler trevande skivor hade 
jag kunnat göra en hyfsad ”Best of” 
nu. Jag tror nog mitt liv hade sett 
helt annorlunda ut då”, säger han. 

”För mig handlar den om att jag måste 
ta vara på nuet och vara lycklig innan  
livet knackar på”, säger Jakob Hellman 
om låten ”Måste vara lycklig nu”. 


