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Artisten Thomas Stenström blev snabbt ett namn  
på den svenska musikscenen. 

Men som barn fanns drömmen knappt på kartan. 
– Besattheten drev mig hit. 

Text: Karin Herou  Foto: Andreas Renlund

I ett gult hus på Söder-
malm i Stockholm ligger 
Stenströms studio. Det 
doftar nymålat och i ett 

hörn står tre färgburkar och en 
roller. Studion är sprillans, så ny 
att han knappt vet vilken nyckel 
som passar var när han ska visa 
runt. 

Efter ett tag ger han upp och 
vi slår oss ner i ett ljudisolerat 
rum med piano, mikrofoner och 
en keyboard. 

På bordet ligger en bok med 
Bob Dylans låttexter, 2155 gram 
tung. Den är på sätt och vis Tho-
mas Stenströms målbild. Han 
bläddrar och låter texterna rin-
na mellan fingrarna. 

– Jag vill skapa hela livet, kun-
na blicka tillbaka på en lång kar-
riär av musik och texter. 

Thomas Stenström är inte 

rädd för att drömma stort och 
tror att det bottnar i att han ald-
rig haft något att förlora. Han är 
uppvuxen i ett arbetarhem, där 
mamma var sjuksköterska och 
pappa snickare, och för honom 
var arbete synonymt med att 
jobba hårt. 

– Att arbeta var inte roligt, det 
var för att överleva. De flesta 
vuxna i min närhet hade riktiga 
jobb. Runt omkring mig fanns 
en stress och det var långt ifrån 
givet att man fick välja sin fram-
tid. Att bli artist fanns inte på 
kartan.

Men hemma i pojkrummet  
i Uddevalla blev han ändå besatt 
av musik. 

– Jag gav mig inte. Jag satt 
med gitarren varje kväll och 
kunde inte släppa tanken på att 

göra egna låtar. När man är  
besatt styr man inte själv. Kär- 
leken till att göra musik ser lika-
dan ut i dag som när jag var tio. 

Thomas Stenström bjuder på 
svart kaffe och snurrar en snus-
dosa i händerna. Han har kort-
klippt modslugg, vita sneakers 
och behåller jackan på.  Under 
intervjun återkommer han ofta 
till hur ”kass” han är på saker  
– och något jag kan tänka mig 
att han är riktigt dålig på är  
poker. Hans ögon skiner näm- 
ligen upp alldeles för ofta, och 
när han pratar om musik ser 
han nästan barnsligt glad ut. 

–        I början av min karriär 
fanns det inte en krona, men jag 
är uppväxt med vetskapen om 
att pengar tar slut, så jag brydde 
mig inte. Jag bodde över hela 
Sverige och spelade svart på 

”Jag är 
kung av

THOMAS STENSTRÖM

CARPE 
DIEM”
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Namn: Thomas 
Stenström. 
Ålder: 34.
Bor: Södermalm  
i Stockholm. 
Familj: Ja. 
Aktuell: 
Sommarturné. 
Spelar på Allsång 
på Skansen 26 juli.

”Kärleken till att göra 
musik ser likadan ut  
i dag som när jag var 
tio”, säger artisten 
Thomas Stenström. 

senast 
jag ...4x

1 … förvånade 
mig själv: ”Jag 

gjorde mål när jag 
spelade fotboll  
i Korpen. Det var ren 
tur, men såg snyggt 
ut.” 

2 … blev  
förbannad:  

”Jag håller alltid ett 
brandtal mot rasism 
på mina spelningar 
och tycker fort-
farande att det är 
sjukt att vi har ett 
rasistiskt parti  
i riksdagen. Politiken 
som finns i dag gör 
mig uppgiven.” 

3 … längtade 
hem: ”På 

sommaren längtar 
jag hem till Väst-
kustens klippor och 
salta bad.” 

4 … längtade bort:  
”Rastlösheten  

i mig gör att jag alltid 
längtar efter annat. 
Att längta bort är min 
grundton i livet.”



krogen för ett par hundringar. 
Men jag älskade det.

Och han gav sig inte.  

Nu fyller han Globen och som-
marens turné är slutsåld. 

 Thomas Stenström slog igenom 
2014 med låten Slå mig hårt i an-
siktet, som gick varm på radion det 
året. Låten väckte så mycket upp-
märksamhet att den anmäldes till 
Granskningsnämnden, eftersom 
vissa tyckte att den uppmanade till 
våld. 

– Låten handlar om att våga  
känna, inte om att våga slå, och jag 
garvade bara när jag hörde att  
låten blivit anmäld. 

En konsertbesökare tog refräng-
en bokstavligt och smällde till Tho-
mas Stenström under en spelning. 

– Jag har sett folk få på käften 
och fick själv en del stryk på kro-
gen när jag var yngre. Jag fick en 
flaska i ansiktet när jag var 21, till 
exempel. Han böjer sig fram och 
visar ett ärr under munnen där 
han sydde 22 stygn. 

Men, invänder han: 
– För det första: Man ska inte 

slåss, men för det andra bet inte en 
örfil från en konsertbesökare på 
mig. Jag tyckte snarare att det var 
rätt kul. 

Hans musik är vackert vemodig 

och återkommer ofta till att fånga 
stunden.

– Ingen annan vågar väl använ-
da sig av uttrycket carpe diem 
längre. Men jag är så dum att jag 
gör det. Jag är kung av carpe diem, 
för jag vet att allt ändå kommer gå 
åt helvete. 

Hans senaste låt, Sista sommaren, 
målar en melankolisk och finstämd 
bild av den första stora kärleken. 

– Den första gången är alltid den 
största och jag har insett att jag ja-
gar den känslan. Men den blir svå-
rare att hitta ju äldre jag blir. Jag för-
söker hela tiden försätta mig i situa-
tioner som är första gången. Jag 
drivs framåt av det, och vill åt ner-
ven och spänningen. Det finns en 
rastlös del i mig, som skyr struktur 
och söker överraskningar. Det är 
utmattande, men jag får uppleva 
mycket. 

Finns det fler baksidor?
– För att på riktigt upprätthålla 

den livsfilosofin krävs det ett jäkla 
tempo. 

Han skrattar till – och beskriver 
sitt senaste dygn: I går var han uppe 
till fem för att spela in en musikvi-
deo, klockan åtta satt han i studion 
för att skriva musik. Nu är klockan 
sen eftermiddag och i kväll går  
turnébussen till Norge där han  
ska spela på festival. 

”Jag är kass på allt 

utom musik, men 

glad att jag hittat 

en sak jag känner 

mig bra på.”
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3x 
konsertminnen:

1 Avicii Arena 
”Vi fyllde Globen 

med 11 000 pers, 
jag kunde aldrig 
gissa att det skulle 
komma så mycket 
folk. Lokalen kändes 
inte ett dugg för stor. 
Det var en närmast 
religiös upplevelse.”

 

2 Scandinavium 
”Spelningen 

fyllde mig med mer 
hemmakänsla, även 
om Uddevalla är 
väldigt långt från 
Göteborg mentalt.”

3 Pustervik ”När vi 
sålde ut vår 

första spelning. Det 
var sinnessjukt. 
Plötsligt var det inte 
bara nära och kära  
i publiken, utan folk 
som faktiskt betalat 
för att se oss.”

62

samtalet

”Jag har ett högt 
tempo och kör på tills 
jag kraschar. Sedan 
tar jag mig upp igen. 
Runtomkring mig har 
jag många som stöttar 
och hjälper till och jag 
hade aldrig varit här 
utan dem.”

Thomas Stenström ritar sin 

egen logga, en symbol som folk 

till och med tatuerat in. ”Jag 

är ständigt lite ledsen. Det 

kommer aldrig ändras. Det 

finns ingen mening med att 

skriva låtar utan
 svärta.” 

Självporträttet



1 Luffarprickar
”Luffarprickarna 

var bland de första jag 
gjorde. De flesta av 
mina tatueringar 
bottnar i rastlöshet. 
Jag gjorde åtta 
tatueringar på tre 
veckor en gång.”

2 Spruta och 
hammare

”Mamma är sjuk-
sköterska och pappa 
snickare. Jag 
designade den så det 
ska likna hammaren 
och skäraren.”

3 Två namn på 
bröstet

”De betyder mycket för 
mig, men jag säger inte 
vilka de är. Däremot 
var jag nära att tatuera 
in ”Stenström” på 
ryggen när jag var 18,  
i snirkliga bokstäver  
– det är jag glad att jag 
inte gjorde.”

tatueringar:3x 

”Det är svårt att 
förklara musik och 
jag tänker alltid att 
jag ska säga: Jag 
gjorde det finaste 
jag kunde, det bästa 
för stunden. Ibland 
finns det en djupare 
mening, men ibland 
är det bara fint”. 

Jag bodde över hela 
Sverige och spelade 
svart på krogen för ett 
par hundringar. Men 
jag älskade det.”
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– Det finns för lite tid för allt jag 
vill göra. Folk säger att det är dåligt 
att inte stanna upp. Mamma har 
slutat tjata på mig för länge sedan. 

Han menar att tempot bottnar  
i arbetarbakgrunden. 

– Jag var livrädd för att bli fast i ett 
inrutat liv, med struktur och därför 
satsade jag allt på ett kort. Jag var 
kass på allt utom musik, jag har 
inga andra talanger. Kanske blev 
det min utväg och sättet att få  
arbeta med min dröm.  

Molnen hopar sig utanför studi-
ons fönster, en meteorolog skulle 
beskriva vädret som dramatiskt, 
med ett högtryck som snart över-
går i åska. 

Därav värmen i studion – och 
först nu tar Thomas Stenström av 
sig jackan. Längs överarmarna  
löper en rad tatueringar. Han ång-
rar allihop, säger han. Utom en. 

Vid första anblick liknar den 
hammaren och skäran, men snart 
ser jag att det är en spruta och en 
hammare i kors. 

– Den är till mamma och pappa 
och en hyllning till arbetar- 
kulturen. 

Utanför studion brakar ovädret 
lös och regnet trummar mot  
gatan. Men bakom molnen vilar 
solen och snart skiner en regn- 
båge över Årstaviken.

Thomas Stenström börjar 
plocka ihop. Mobil och taxikvitto 
åker ner i fickan. 

Han måste hem för att packa 
turnéväskan och trots att han sä-
ger sig avsky struktur packar han 
på ett ”nitiskt vis, för att inte driva 
iväg i tankarna.” 

Kaos tycks möta struktur hos 
Stenström, men när det gäller 
musiken vägrar han halvmesyrer. 

Inför den här intervjun var han 
till exempel en kvart sen, något 
många i branschen inte skulle bry 
sig om. Thomas Stenström gör det 
och hans PR-agent ringer i god tid 
och ber om ursäkt. 

– Musik är viktig för mig. Det är 
mitt jobb, säger han och rycker på 
axlarna. 

Medan han ställer kaffekopparna 
i diskhon säger han: 

– Jag skäms inte för att säga att 
jag vill ha mer. Det är ingen hem-
lighet. Men jag skulle ärligt talat 
göra det gratis och vet att jag är 
fett privilegierad. 

Turnébussen väntar – och när 
Thomas Stenström pratar om den 
skiner han upp och leendet går än-
då upp i ögonen. 

– Jag känner mig svinball när jag 
sitter där. Det är det bästa jag vet.   

… ”Jag cyklar hem, genom 
regn och förbi regnbågar,  
och passerar Globen.  
Jag tänker att Thomas 
Stenström är medryckande 
okomplicerad och verkar 
uppriktigt förvånad över  
att han fyllde Globen.”

Till sist tänker Karin: 


