
Where Did This Begin? is about Testbild! from Malmö 
and tells the story of more than a decade of progressive 
pop music, abstract ideas and artistic collectivism.  
The book consists of a long interview in both Swedish 
and English, documentation of the projects Proof of  
Life, Imagine a Balloon and A Second Sun as well as  
a detailed discography.
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NO-ONE KNOWS what the members of Testbild! look like. 
Almost no-one: I do. But one of the things that drew me to 
them was that element of uncertainty. Their music, which is  
suffused with this rarest of qualities – lightness, which is so  
precious – was anything but anonymous, however. I remem-

 
third, and so on. That music had a way of startling you that 
was quite unlike anything I’d hoped for. It had elegance, a  
remote but vibrant kind of sensuality, complexity of the most 
appealing kind; most importantly, it had mystery.
 What is a testbild? Nothing. A hertzian quiver on a screen. 
Perhaps it was an attraction towards a void, as so much in 
their music draws you to a blissful emptiness; or a half- 
remembered memory of an old Young Marble Giants EP. 
But the melodies were anything but static, and the harmo nies 
chiselled with so much care that, to my ear, they sounded 
as water-washed stone would if it could sing. Music is made 
in the mind, and in dreams before strings are plucked and 
drums beaten.
 So we met, at my instigation, worked together, drank 
wine, and port, and other things, looked at old stones and 
exchanged secrets. It was glorious, and painful too. It takes  
a lot of effort and pain to conquer lightness. This is how 
The Ocean Tango was born, my highest watermark, the 

Louis Philippe

P R E L U D E
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DEN HÄR INTERVJUN ska börja med utgivningen av 
The Double Life of Testbild! är det sagt, men när jag läser om 
Mattias Holmbergs utmärkta intervju med dig i Twisterella 

 
Forgotten Power Station on the Moon” är skriven redan 1994. 

borde vara intressant att ta del av. Jag vet ju att du gick på 
musik linjen på Fridhems folkhögskola och tidigt spelade i 
band, men när började du skriva egen musik på allvar?

Skrivit låtar och små konstiga sånger har jag väl gjort sen jag 
var liten, typ sju då jag började gå hos pianolärare, men det 
var kanske inte så mycket på allvar på den tiden. Jag började 

då var jag nog den enda som skrev egna låtar. Svenska texter 
skulle det vara, något slags Ebba Grön och KSMB-ideal, eller  
Lädernunnan som var mitt absoluta favoritband på den tiden. 
Men jag kan inte påstå att vi var så seriösa. Vi repade knappt, 
spelade mest upp våra låtar för varandra i musiksalen på 

-
nande när jag började intressera mig för industri- och kassett-
scenen, måste ha varit runt 1987, då jag började göra egna 
ljudcollage och dessutom startade ett fanzine och ett kassett-
bolag, allt i mycket blygsam skala förstås! Industrimusik var 
något mycket positivt och utvecklande för mig på den tiden, 
kopplat till kreativt arbete och experimentlusta, punk och  
DIY. Jag hade inga som helst associationer till den hemska 
syntscenen som var samtida, Front 242 och Nitzer Ebb och 
sån skit.
 Att jag började skriva poplåtar så småningom var nog 
någonting som växte fram, dels på grund av att jag ungefär 
samtidigt som jag höll på med industri blev introducerad för 
Biljardakademien av Stefan Wesley, och dels att jag började 
lyssna på Monica Zetterlund ett par år senare. Ytterligare en 
grej som gjorde stort intryck på mig var att jag upptäckte 

Petter Herbertsson intervjuad av Joakim Norling 
Malmö, 2012
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1110 fanzinen Id och, framför allt, Grimsby Fishmarket. Jag hade  
ju inte hört talas om ett enda namn där, men jag svalde 
allting, det kändes som en hemkomst. Här fanns några som 
kunde skriva om musik på ett sätt jag bara kunnat drömma 
om innan, som snarare gick igång på känslorna och poesin 
runt omkring istället för att koncentrera sig på anekdoter och  
musikjournalistiskt korrekta hyllningar. Jag hittade aldrig  
någon av skivorna dom skrev om, förutom Louis Philippes 
Yuri Gagarin, fortfarande en av de tio bästa skivor jag någon-
sin hört, så jag brevväxlade lite med Marcus Törncrantz som 
gjorde den, och bad honom spela in blandband till mig istället.
 Ungefär samtidigt, d.v.s. någon gång i slutet av gymnasiet, 
upptäckte jag att jag hade fallenhet för att skriva egna låtar, 
fastän jag inte alls visste hur man gjorde eller vad man ska 
säga, jag bara slängde in alla intryck jag samlat på mig och 
hoppades på att det skulle bli något som någon skulle vilja 
lyssna på i slutändan. Jag och några kompisar bildade ett 

XTC, Prefab Sprout, Bacharach och andra, men förutom ett 
tiotal demolåtar gjorde vi ingenting av värde. Vi hann inte 
ens börja repa ordentligt förrän allt plötsligt hade runnit ut i 
sanden.1 Gjorde ett tappert försök att sätta ihop ett nytt band 
kring -92, då jag dessutom hade upptäckt j-pop, Mancini-
soundtracks, bossa nova och soul, men det blev heller aldrig 
någonting.
 Sen började jag på musiklinjen på Fridhems folkhögskola 
i Svalöv, men det första som slog mig där var hur usel, eller 
i värsta fall ickeexisterande musiksmak folk hade. Det fanns 
många trevliga typer, och vi hade väldigt roligt, men om jag 
ska generalisera så lyssnade alla mest på Toto, Tower of Power,  
David Sanborn och horribel västkustfusion. För att inte tala 
om deras klädstil, helt oironiska hästsvansar, Hawaiiskjortor 
och gamla gympadojor … Det såg ut som en parodi på alla 
Kenny G- och Michael Bolton-omslag du kan tänka dig, parat  
med lite dansbandsestetik. Hade man tur kunde man prata 

men estetiskt omdöme och personlig konstnärlig utveckling 
var helt klart en bristvara.
 Precis efteråt hoppade jag med i ett soulband vars klavia-
turist hade gått året över mig på skolan. Jag började genast 
skriva låtar, och försökte styra in soundet och attityden så att 
det skulle passa mig, men runt -98 hade jag upptäckt kraut och  
postrock och ville börja experimentera ordentligt, vilket inte 
dom andra gillade. Så vi splittrades, kan man säga. Ungefär  

intryck, para ihop jazzpoplåtarna med min fascination för 
ljudcollage och konceptuell konstnärlig verksamhet. Så jag 
startade Testbild! som en fristad från alla ingrodda regler som 
popband tydligen måste förhålla sig till. Det skulle bli både ett 
band, ett inspelningsprojekt och ett konstnärligt statement på  

1. Stefan Wesley: 

Magnus Häglund ut på kassetten Power-Play 
1992. Vi hade då startat kassettbolaget Mate 
som tog över där mina tidigare etiketter 
CA och Enjoy slutat, och där Petter varit 
trogen kund. Power-Play var en 90 minuters 
samling med bl.a. Kjell Häglunds Biljard-
akademien (som då hette Biljard), Karparna, 
Doubleheader och Henry Moore-Selders 
Dartanjangs. När jag för några år sedan 
startade Bendi Records var huvudsyftet att 
återutge gamla kassetter och undrade då 
om jag kanske kunde få ha med ena låten, 
’Smulpaj’, på en ny CD-samling. ’Smulpaj’ 
består av ett antal små, trevliga melodier 
och är riktigt bra, men då Petter inte orkade 
skriva en text läste han bara upp ett recept 
ur en kokbok. Lite avantgardistiskt, eller 
något, kan jag tycka. Aningen genant, tyckte 
Petter. Så det blev ingen ’Smulpaj’ på Bendi, 
men istället kompenserade han med att 
spela in ett helt nytt album, Noon Universe, 

samma gång. Parallellt med allt det här har jag naturligtvis 
spelat i ett otal andra band, med olika inriktningar. Ingenting 
som ingår i det här sammanhanget tycker jag.

Testbild! har ju mer eller mindre genomgående jobbat med 
teman, koncept och i projektform men The Double Life of … 
är den kanske tydligast sammanhängande historien och 
introducerar också två motiv som du kommer att återkomma 
till senare, rymden och havens djup. En känsla av oändlighet 
präglar båda. Kan du säga något om din fascination?

Hm, kanske något jag borde ta upp med min psykolog? Ärligt 
talat vet jag inte, inte mer än att det är teman som fascinerat 
mig så länge jag kan minnas. Jag har försökt analysera det jag  
håller på med ganska mycket, och det jag kommit fram till är  
nog att jag utgår från bilder och sinnesintryck som jag upp-
levt som mycket liten. Gamla bilderböcker, lukter och smaker, 
färger och ljusförhållanden inte minst. Känslan av att titta upp 
på stjärnhimlen varma sommarnätter, eller den bottenlösa 
skräcken jag upplevde i valskelettrummet på Natur historiska 

 
en stor sal som jag minns det, man gick ut på en långsmal 
brygga. Runt omkring en hängde valskelett, och i högtalarna 
spelades valsång …
 En världsomsegling under havet av Jules Verne var min 
favoritbok, och min favoritfärg var djupblå som sommar-

Mumintrollen. Finns mycket tematik jag burit med mig där-
ifrån: kometer, översvämningar, fyrar i havsbandet o.s.v.  När 
jag började i skolan lånade jag jämt hem en massa böcker 
om astronomi och ritade egna stjärnhimlar och planeter. Och 
jag älskade planetariet i Lund! Det låter väl banalt, men jag 

att känna sig mycket mycket liten i ett element som känns 
oändligt stort och främmande. Och att i denna oändlighet 
hitta ett hem, en tillvaro och likasinnade som förstår en. Ett 
litet stearinljus som tänds i mörkret.

Jag hade inte lyssnat på The Double Life of …
vi bestämde att vi skulle göra den här intervjun men en sak 

kommit att älska under åren som Testbild!-fan är uppenbara 
redan här, vissa ljudbilder, vissa typer av arrangemang o.s.v. 
Ändå sa du så sent som idag att du skulle gjort mycket annor-
lunda idag. Har du lust att utveckla?

om jag redan då satte en form av standard för hur jag ville 
att min musik skulle låta. Då var det Young Marble Giants, 
Kraftwerk, Jim O’Rourke, Brian Wilson och Ny Akustik som 



12 13gällde. Det är musik som jag fortfarande älskar förvisso, men 
man utvecklas ju så mycket i sitt lyssnande, prövar nya vägar 
hela tiden. Men en sak som jag inte gillar med första skivan 
är t.ex. att jag använde mig så mycket av trummaskiner, jag 
kan tycka att många av låtarna är onödigt stela. Dessutom 
hade jag med facit i hand velat sjunga själv, men det vågade 

personligt. Sen är det en hel del av låtmaterialet som jag inte 
tycker håller måttet. På den tiden var det det bästa jag kunde 
prestera, men jag har som sagt utvecklats en hel del sen dess. 
Lite blåsinstrument och körarrangemang hade inte skadat. 

-
ningen av stilar. Och ”Iron Lung vs. Aqualung” är fortfarande 
bland det bästa jag gjort.

En fråga som nog är relaterad till ovanstående: The Double 
Life of … är den enda Testbild!-skiva som är producerad av  
en icke-medlem. Hur kan det komma sig?

tidigare, eftersom jag visste att han var en oerhörd talang 
producentmässigt. Vi hade inte alls samma musikaliska 
preferenser, tror inte han kände till någon av mina referenser 
förutom Kraftwerk, men han har alltid haft ett extremt öppet 
sinne för nya intryck och stämningar, så jag visste att han 
skulle bli perfekt. Det var långt innan han börjat spela med 
Timbuktu, så han behövde tjäna ihop pengar för tillvaron och 
den egna musikaliska verksamheten, jag kunde ju inte be  
honom spela in mig gratis. Så jag frågade honom helt enkelt 
vad han skulle ta betalt för att spela in en fullängdare med 
mig och mitt projekt, och han kom fram till 20.000 för allt 
arbete, pengar som jag lånade av en annan kompis. Det var 
riktiga arbetsdagar, minst åtta timmar i två veckors tid, och 
sen en helvetes massa efterarbete, mastring och så vidare. 
Jag tror att det tog ungefär en månad innan vi var klara (läs: 
innan Erik var nöjd).
 Att vi inte har gjort någonting liknande efteråt är väl bara 
en ekonomisk fråga, vi kan ju spela in rätt mycket själva där-
hemma och i replokalen o.s.v. Nuförtiden är dessutom Petter 
Samuelsson med, och han har ju gått en fyraårig ljudtekniker-
utbildning i Köpenhamn, så rent tekniskt kunnande saknas 
inte.2 3 -
ende producent igen, någon gång i framtiden.

I huvudsak utgörs The Double Life of … av poplåtar med 
ljuvliga melodier som färgas av syntar, trummaskiner och 
ett slags retrofuturistisk rymdoptimism som kändes oerhört 

avviker, testar andra uttryck och skapar en spänning i hel-

2. Douglas Holmquist:
 

fjärde frågan säger du att Petter gått en  
fyraårig utbildning. Tror att det är fem  

3. Petter Samuelsson:
 

heten. En sådan låt här är ju ”Dissembled Hero”, närmast en 
noiselåt. Visst spelade du t.o.m. i ett noiseband ett tag?

Ja, jag började ju syssla med noise- och industrimusik redan 
i mitten av 80-talet, så det är väl ett slags arv därifrån. Det 
var när jag hade hört Lädernunnans EP Slow Death, och 
samtidigt lånat hem en hög med svenska fanzines av en före 
detta barnvakt, som jag började förstå vad det handlade om. 
Lusläste Funtime, Dr Krall, RIP och allt vad dom hette, om 
Throbbing Gristle, Monte Cazazza, Chrome och så vidare. 
Jag var helsåld, men mamma blev rädd när jag visade henne 
urklippen … Hon tyckte väl inte att det passade sig för en 
femtonåring att läsa om artister som var fascinerade av serie-
mördare, vapen och sekter och sånt.
 Jag hade en uppsjö av olika små projekt med olika namn, 
ensam eller tillsammans med kompisar som jag lyckats över-
tala … WSOA (stod för White Splash of Acid, och var även 
namnet på mitt kassettbolag), James Bondage, Dom Väldigt 

 
från TG, SPK och Nurse With Wound till svenska Greens 
Restaurant, frijazz, elektronmusik, Residents, Faust, Captain 
Beefheart, Magma och Third Ear Band. Jag slukade allt, allt 
som var annorlunda och experimentellt! Och jag var sjukt 
insnöad och helt clueless, gick omkring och citerade Enhänta 
Bödlar-texter i korridorerna när jag gick i nian och hoppades 
på att någon skulle komma fram till mig och säga att ”hörrudu  
det där känner jag igen, det är ju Enhänta Bödlar!”. En gång 
frågade jag en tjej i min klass om hon hade hört bandet Vision 
– och då menade jag en grupp vars enda claim to fame var 
att dom hade med en låt som hette ”Mitt ansikte är bränt av 
kriget” på en livesamlings-LP på Heartwork Records – och 
blev förvånad och besviken när hon sa nej.
 Men jag måste säga att jag inte uppfattar ”Dissembled 
Hero” som en noiselåt, det var mest ett försök att kanalisera 
mina krautintryck. Jag ville att den skulle låta som NEU!, 
fast punkigare.

När du nu nämner NEU! känns det logiskt att fråga om  
namnet Testbild! och utropstecknet?

Haha, ja det är faktiskt delvis med tanke på NEU! som utrops-
tecknet sitter där. Men som med precis allting annat med 

en surrealistisk superhjälte, uppfunnen av Grant Morrison, 
som heter Agent ”!”. Dessutom tänkte jag att jag ville ha ett 
namn som inte betydde någonting speciellt men som skulle 
kännas klatschigt och reklamanpassat, som en produkt som 

senare påstod att vi ibland använder oss av utropstecknet,  
 



1514 Jag tycker om ordet testbild, hur det känns i munnen när man 
säger det. Det är också en blinkning åt Young Marble Giants, 
och deras Testcard EP.

En annan låt på The Double Life of … som står ut, fast på ett 
helt annat sätt än ”Dissembled Hero”, är ”New York” som 
mitt i resorna ut i rymden och ner i havens djup på ett väldigt 

av en Melittabryggare i förgrunden och ett stillsamt piano-
motiv. Berätta om den låten och vad den gör där, om du för-
står vad jag menar.

Jo, jag ville förstärka det apokalyptiska intrycket som skivan  
skulle ge genom att göra så tvära kast som möjligt, pop skulle 
varvas med noise, rymden och undervattensmiljöer omvart-
annat, febrigt detektivarbete med vardagssituationer, kaos 
med lugn. Bakgrundshistorien skulle vara så fragmentarisk 
och enkel som möjligt, meningen var att det egentliga skeendet 
skulle byggas upp inne i lyssnarens huvud. Men rent musika-

det är Gastr Del Sol. De brukade ofta ha med små underliga 
pianostycken på sina skivor, och jag tror att de till och med 
använde ljudet av en tevissla i bakgrunden vid ett tillfälle.  
Så det är helt klart en hommage till dem också, jag ersatte 
bara tevisslan med en kaffebryggare.

En låt som härrör från samma tidsperiod är ”Galena Blimp” 

också i texten till ”From Forgotten Power Station on the 
Moon”. Var den tänkt att ingå på The Double Life of …?

Nej inte alls. ”Galena Blimp” var den första låt jag spelade in 
under namnet Testbild!, det var -98 när jag hade fått min första 
dator – en riktigt skruttig gammal grej som jag tagit över 
efter en kusin – och fått låna några gamla analogsyntar av en 
kompis. På den tiden hade jag ingen egen inspelningsutrust-
ning, och inga egna instrument förutom elbasen, gitarren och 
pianot, men jag spelade in två låtar med grejerna som jag 
fått låna för att känna efter vad jag ville göra, hur det kunde 
tänkas låta.
 Stefan Zachrisson skrev på Benno Topics att han tyckte att  
”Galena Blimp” lät som Pram, och jag blev jätteglad, för dom  
hade jag lyssnat mycket på och imponerats av. De vågade para 

mardrömsvärld, helt i min smak! Anledningen till att den heter 
som den heter är att jag på den tiden skrev texter på samma 
sätt som surrealisternas automatic writing och Burroughs 
cut up-teknik, och brukade då få fram ganska underhållande 
poetiska bilder. ”Luftskepp av blyglans” är bara ett exempel … 
det återanvändes sen i texten till ”From Forgotten …” som ett 

slags blinkning till min egen utgångspunkt för hela projektet. 
Jag brukar återanvända mig själv på det där sättet, jag tycker 
det är lite roligt, man får ett djupare sammanhang i det man 
sysslar med.

 
Science”. Berätta om det? Har jag ens hört det?

intensivt tillsammans fördjupades det konceptuella, och vi 
kom fram till att om Testbild! ska kunna vara vad som helst 
och låta som vad som helst så kan inte jag göra anspråk på  
att vara med på alla inspelningar. Därför beslöt vi att Mattias  
skulle spela in en hel skiva under namnet, tre låtar som han 
gjorde själv, ivrigt påhejad av mig förstås, men helt utan min 
inblandning. Skivan gavs ut på Henrik Kihlbergs virtuella 
skivbolag Rocket Science, men jag kommer ihåg att vi blev 
besvikna på omslaget som en kompis till honom gjort. Det 
var en bild på en vetenskapsman framför en ålderdomlig 
dator, tagen från en gammal skolbok i fysik från 60-talet … 
Vi tyckte att det kändes klyschigt. Musiken lät ganska likt det 
som Mattias senare gjorde med sitt eget band Ved, men sen 
gick hela Rocket Science i graven utan att någon egentligen 
fattat hur det gick till (Henrik tappade väl intresset). Nu vete 

4

Ja, någonstans där på vägen mellan The Double Life of …  
och The Inexplicable Feeling of September blev ”Testbild! is 
Petter Herbertsson” plötsligt en duo där Mattias skrev nära 
nog lika många låtar som du själv. Vilka gemensamma näm-
nare var det du och Matta hittade?

Vi hade ju känt varandra ytligt i många år, och dessutom 

gemensamma intressen då, jag tror att vi hade fastnat i något 
slags roller där båda trodde att den andre endast var intresse-
rad av ren spelskicklighet, seriös musikersjuka. Men sen, när 
jag hade frågat honom om han ville sjunga på The Double 
Life of … så började vi prata, och kom fram till att vi hade 
jättemycket gemensamt. Båda hade till exempel varit inne på 
industri och noise i en tidig ålder, och båda hade en faiblesse 

och experimentalism i största allmänhet.
 Jag vet att han inte gillar att prata om det, men han var med 
och startade Brainpool,5 och spelade i den första inkarnatio-
nen – det var förresten han som kom på gruppnamnet, via 
gammal hederlig cut up-teknik – så han var inte främmande 
för pop heller. Jag såg en konsert med dem i Lund, kan ha 
varit typ -89, då de spelade en låt som hette ”Steps” som  
han hade gjort, och även om jag aldrig var speciellt förtjust  

4. Henrik Kihlberg:

(det kändes inte särskilt spännande med 
MP3-släpp längre då jag kände att utveck-
lingen gick mot att det skulle komma att bli 
norm) men det var också som jag minns det 
så att servern som allt låg på försvann i en 
av alla IT-konkurser. Jag hade även backup 
på materialet i en egen dator som senare lite 
olyckligt råkade gå sönder när jag tappade 

skivan på en backup-hårddisk jag har i 
gömmorna någonstans, kan ju kanske bli en 
bootleg en vacker dag (med annat omslag). 
Jag minns musiken som rätt ickepoppig och 

5. Mattias Nihlén:
”Det är en lång intervju, och ärlig och bra. 
Först tänkte jag såklart ’nej uhh va pinsamt 
att han tar upp Brainpool’ men sen kom jag 
på att vafan, dags att skratta åt det nu inför 

har det ju kontext i o med ’Steps’ som jag 
helt hade glömt bort … Apropå glömt bort, 
Rocket Science EP:n ja … fanns inte den på 
nätet ett tag? Hade den en låt som hette ’The 
Pink Light’? Jag har nog inget att tillägga 
eftersom intervjun är så uttömmande, tycker 
du lägger fram det precis som det var, i de 



1716 i bandet vare sig då eller senare, så fastnade den låten på nåt  
sätt. Jag minns det som att den lät lite mystiskt, som en bland-
ning av TT Reuter och Blago Bung, sånt som jag gillade  
– och fortfarande gillar – väldigt mycket. Så jag tyckte att 
han kunde fortsätta skriva låtar i den stilen, eftersom det 
uppen barligen var nåt han behärskade. Det skulle bli en bra 
blandning, min jazzpop med hans mystiska gitarrlåtar, och 
gemensamma ljudexperiment. Han hade dessutom en ganska 

vi började hänga hemma hos honom och spela in.
 Jag blev nog ganska drivande efter ett tag, och lyssnade 
kanske inte så mycket på hans åsikter som jag borde ha gjort, 
men vi hade fruktansvärt roligt i början, gjorde ingenting  
annat än hängde hos varandra och spelade in musik och drack 
vin nätterna igenom.

Men innan vi går närmare in på September, visst är det så att  
det skulle ha kommit ytterligare en skiva på Radio Khartoum,  
ett slags uppföljare till The Double Life of …? Jag har en demo  

Vi spelade in musik av olika slag från morgon till kväll, vecka 
efter vecka, månad efter månad, men det första vi började 
arbeta på lite mer seriöst och metodiskt var en uppföljare till 
The Double Life of …, det var 2002 nån gång tror jag, efter 

jag ville göra en trilogi, där första skivans tema om de enigma-
tiska superhjältarna ENIAC och UNIVAC skulle broderas ut 
ordentligt. Jag gillade tanken på att göra temaplattor av det 
slaget som symfonirockbanden gjorde på 70-talet, fast i något 

-
minstone då, jag tror inte att det hade gjorts speciellt mycket 
poptemaplattor innan dess, i alla fall inte som jag ville att 
dom skulle se ut. Men i alla fall, andra skivan skulle vara en 
historia i dagboksform och handla om ENIACs sjuksköterska 
Lolita Wagner, så jag skrev ett gäng dagboksanteckningar 
och kallade hela projektet för The Lolita Wagner Case. Matta 
skrev inte så många låtar, endast tre stycken tror jag, men vi 
spelade in den tillsammans, och han var väldigt påhittig när 
det kom till produktion o.s.v.
 Sen kom Alexander Bailey, som gett ut första skivan på 
sitt bolag Radio Khartoum, och hälsade på oss sommaren 
2003, precis när vi blivit färdiga, så vi gav honom en CD-r i  
handen och sa att det var uppföljaren och att han kunde lyssna  
på planet hem. Jag tror att han blev lite besviken, han hade 
kanske hoppats på att första plattans lyxiga ljudbild skulle 

dränkt i konstiga effekter … Så han började skriva långa mail 
med konstruktiv kritik, där han uppmanade oss att jobba vi-
dare med en helvetes massa detaljer. Vi jobbade som tokiga, 

men han var aldrig riktigt nöjd. Till slut ledsnade vi, och sa 
att det här är skivan, take it or leave it, vi måste jobba vidare 
med andra projekt nu.
 Det tyckte han var helt OK, men sen har skivans utgivnings-
datum skjutits upp och skjutits upp. Han påstår att han inte 
givit upp, men ingen är väl riktigt säker på om den någonsin 
kommer släppas över huvud taget, och ärligt talat är jag inte 

vi hade jättekul under inspelningarna, men den känns som 
ancient history nu, vi har gått vidare.

The Inexplicable Feeling of September då … Den behärskas 
verkligen av helt andra stämningar och en helt annan ljudbild 
än The Double Life of … Det är verkligen en skiva som gör 
skäl för sitt namn med motiv väldigt påtagligt hämtade från 
ett svenskt höstlandskap. Jag tänker på mycel och underjor-
diska nervbanor. Det är dubbelbottnade associationer. Å ena 
sidan ett lätt obehag, å andra sidan något lockande med de 
dolda förbindelserna. Jag uppfattar det som en skiva om hem-
liga samband, dolda budskap. Är jag på rätt spår?

Ja, delvis. Jag och Matta var båda två väldigt inne på Paul 
Auster, vardagsmysticism och slumpens mysterium och sånt 

September 
skulle innehålla ett slumpelement, alltså en liten beståndsdel 
där vi inte hade kontroll över vad som egentligen spelades 
in. Detta är tydligast på titellåten, som innehåller ett plötsligt 
moment av kaos mellan de två första refrängerna. Då spelade 
vi in utan att lyssna, och med förbundna ögon, för att se vad 
det skulle bli i slutändan … Men det är intressant det där,  
att omfamna slumpen på det viset, att tillåta sig att tappa  
kontrollen över något som annars är strikt kontrollerat. Det 
kan ge en lite obehaglig känsla av att falla handlöst, och det 
var precis den känslan vi ville åt.
 Ett annat tydligt exempel är den gömda låten i slutet, som 
från början hette ”Att bli berövad sanningen”. Till en början 
improviserar vi bara helt fritt, han på gitarr och jag på melo-
dica tror jag, men i slutet kommer det in jättekonstiga spök-
ljud som vi aldrig förstod vad det var för något. Det berodde 
på att vi spelade in allt på en kassettporta, och på baksidan  
av bandet, som Matta hade hittat nånstans på vinden, fanns 
uppenbarligen redan någonting inspelat, men vad det egent-
ligen var vet ingen. Kusliga elektroniska drones … Vi var ju 
överlyckliga! Det handlade också väldigt mycket om att få 
lyssnaren att skapa sina egna samband, sina egna historier. 
Det är viktigt att inte skriva folk på näsan, att inte underskatta 
sina lyssnare. Det är fortfarande en av de viktigaste konstnär-
liga deviserna tycker jag.



18 19”Rain and Air” är en av mina favoritlåtar med Testbild!, det 
går inte att komma ifrån, med en refräng jag kan komma på 
mig själv med att nynna på spontant vid de mest oväntade  
tillfällen. Det är också en låt (och en text) med starka innebo-
ende motsättningar. Å ena sidan obehaget i t.ex. den inledande 
textraden ”Embedded deep inside your veins / part of a toxin 
still remains”, å andra sidan refrängens ”And the nights are  
really softer here / As your words begin to touch my ear” 
– en oförglömlig bild av kärlek och hemligheter. Kan du 
berätta något mer om den låten, utan att avslöja alla dess  
hemligheter?

Den är också ett bra exempel på de ursprungliga tankarna 
om att låta motsättningar och ytterligheter interagera och 
skapa nånting nytt. När jag spelade in Double Life var en av 
grundförutsättningarna att jag skulle tänka så okonventionellt 
som möjligt, och i möjligaste mån försöka göra mig av med 
alla föreställningar om hur ett popband, eller vilken typ av 
band som helst, skulle förväntas uppträda. Får man para ihop 
melodiös musik med surrealistiska och lätt obehagliga texter? 
Nej, det får man inte, alltså ska jag göra det. Får man blanda 
pop och bossa nova med intryck från noise och industri? Nej. 
Får man göra en temaplatta trots att man inte är ett pretentiöst 
symfonirockband? Nej, o.s.v.
 ”Friendly Noise Theme 1”, som hamnade på samlings skivan 
Friendly People Making Noise hette från början ”Asphyxiate 

-
som de tyckte att det blev lite väl.6 Texten till ”Rain and Air” 
handlar om vacker kärlek, men också om saknad och ut-
slocknande. Om den handlar om någonting alls, jag försöker 
att skriva texter utifrån bilder och intryck istället för linjära 
skeenden. Rent musikaliskt hörs det att jag precis upptäckt 

Kevin Ayers lyssnade jag på redan i 17-årsåldern, men det var 
i och med att Matta sa att han tyckte att mina demoversioner 
av låtarna till första skivan lät som Robert Wyatt som jag 
upptäckte Canterburystilen på allvar. Vi har varit helt oskilj-
aktiga sedan dess, jag och Canterburybanden, de lyckas fånga 
oerhört mycket av vad jag är ute efter när det gäller musik, 
sorg, glädje, experimentlusta och knäppigheter.

 
så tydliga som på Imagine a House, den tredje utgivna full-
längdaren? Samtidigt är Imagine a House en väldigt nedtonad 
skiva med extremt långsamt tempo och inte så där väldigt 
mycket ”knäppigheter” – förutom möjligen att en låt är en 
hyllning till Bas Jan Ader som hade för vana att cykla rakt 
ner i Amsterdams kanaler. Vad fanns det för utgångspunkter 
för projektet?

6. Stefan Zachrisson:
 

ändrade aldrig några låttitlar, så vitt jag 
minns. Och om vi gjorde det skulle det 
aldrig varit av anledningen att de var ”lite 
väl”. Anledningen till att ’Asphyxiate & 
Strangulate’ blev ’Friendly Noise Theme 1’ 
var att vi ville rama in samlingsskivan med 
inledande och avslutande theme-låtar. Som 
ny skiv etikett var det ju extra pampigt med 
egna theme-låtar! Dessutom så handlade 
det om att förstärka känslan av helhet hos 
Friendly People Making Noise, med intro 
och outro. Och då fanns det många bra 
outgivna Testbild!-låtar att välja mellan.  
Det såg snyggare ut om det var anonymiserat 
vilka som stod bakom dem och om man 
inte bröt samlingens en låt per band/artist-
symmetri. Testbild! hade ju med tre låtar på 
Friendly People Making Noise, förutom de 
två theme-låtarna även ’Glänsande blod’. 
Överlag strävade vi efter att ge Testbild! ett 
sammanhang av konstnärlig frihet, det var 

Utgångspunkten var att jag sett ett foto i ett gammalt nummer  
av National Geographic från tidigt 70-tal, som påminde mig  
om ett gammalt ödehus som låg på tomten bredvid vår fritids-

personalen, för där fanns det bara en massa bråte och rostig 
spik som man kunde göra sig illa på, men det struntade vi så 
klart i. Känslan därinne var oerhört speciell, spännande och 
mystisk och ganska otäck. Dessutom har jag ett starkt minne 
av ett ganska märkligt ljus, jag tror det främst var ljuset jag 
reagerade på när det gäller den där bilden. Sen gick jag om-
kring och försökte hitta liknande hus i Malmö, och fotografe-
rade allt vad jag kunde. Kristofer Ström (då i Adria, numera 
välkänd animatör och designer som även har enmansprojektet 
Ljudbilden & Piloten) som designat September
om hur ett presumtivt omslag skulle kunna se ut; han klippte 
ut detaljer av mina foton och byggde ihop egna fantasihus. 
Resultatet blev väldigt snyggt, och på pricken lik mina minnen 
av ödehuset.
 Sen hade jag också hittat en tavla, egentligen en skiss till 
en kostym till en pjäs av Ionesco, som föreställer en man som 
förvandlas till noshörning. Jag tyckte att den passade in på 
något sätt. Vi diskuterade oss fram till att vi skulle våga göra 
en långsam skiva den här gången, och att alla låtarna skulle 
ha en ganska drömsk klang. Det stämmer att Canterbury-

hörs i sista låten ”Where Did This Begin?”. En betydande 

jag hade snöat in på, mest på grund av att jag köpt en ganska  
obskyr skiva med Robert Wyatt och Michael Mantler vid 
namn The Hapless Child. Där var alla låtar baserade på 
Goreyhistorier, och Gorey hade även gjort omslaget, och jag 
tyckte att det passade utmärkt in i den redan ganska mörka 

Imagine 
a House: ödehus, Canterbury och Edward Gorey.
 Att en låt heter ”Bas Jan Ader” var på grund av att jag 

sig själv i utsatta positioner där han alltid misslyckades med 
sina föresatser, cyklar ner i kanaler, ramlar ner från tak o.s.v. 
Hans sista projekt In Search of the Miraculous bestod i att 
han skulle ge sig ut ensam i en segelbåt, men någonting gick 
fel, och båten hittades mol allena utanför Irlands kust 1975. 
Bas Jan Aders kropp var försvunnen och återfanns aldrig. 
Detta har senare givit upphov till en massa spekulationer  
som gör gällande att själva försvinnandet skulle vara en del 
av konstverket, men hela sanningen lär vi aldrig få reda på. 
Jag attraheras enormt mycket av den här historien, på så 
många plan.



2120Bandet Testbild! tycks öka exponentiellt i storlek under den 
här perioden, från enmansprojekt, till duo och på Imagine har 
även Douglas Holmquist och Pontus Lundkvist tillkommit. 
Hur gick det till och vilka roller hade de på Imagine?

var inte förrän på Imagine a House som han började ta plats. 
Han hade bland annat uppfunnit ett eget instrument genom 
att fästa en mandolinhals på en gammal resegrammofon, så 
att strängarna gick över skivtallriken (låten ”Ipsifendus” är 
helt och hållet framförd på detta instrument). Pluggade man 
in skivspelaren i en förstärkare kunde man få väldigt märk-
liga ljud genom att spela på strängarna och samtidigt snurra 
på skivtallriken … Det kändes ju helt i linje med vår attityd.
 Dessutom var – och är – Pontus även en mycket begåvad 

bara ska vara musik, utan förena så många konstnärliga ut-

 
Begin?”; den tog sin början i att han hittade en gammal  
Postens Ljudbrevkassett på en loppis, där det var en osannolikt 

-
ning som knappast hördes. Sen började han (Pontus) spåna på  

-
dockor i naturlig storlek … själva berättelsen börjar med att 
en av dockorna spontanföder ett ganska missbildat barn mitt 
under ett kafferep … En fullständigt grotesk historia, men 
med mycket blandade känslor, precis som det ska vara.

hade blivit inbjudna att spela på Idealfestivalen 2005, haha! 
Nej, allvarligt talat så hade jag diggat Dr Higgins jättelänge, 
och gått omkring och grunnat på hur man skulle få honom 
att vara med i Testbild! också. Det är inte många svenska 
samtida band jag har känt släktskap med, men Dr Higgins 

attityd till musik och musikskapande, och att vi lyssnade på 
ungefär samma saker. När jag äntligen tagit mod till mig att 
fråga om han ville vara med på riktigt så satte vi igång och 
börja spela in på allvar med en gång, till en början nästan 
lika intensivt som jag och Matta några år tidigare. Skillnaden  
var väl att jag och Douglas till en början verkligen skrev alla 
låtar tillsammans, vi komponerade och spelade in dem i real-
tid, ”vilket ackord ska komma nu?”, ”har du någon melodi  
till det här?”, o.s.v.

För mig är Imagine a House första skivan där ni till fullo 
lyckas skapa en sammanhängande föreställningsvärld med 
ett känsloläge som är så starkt och variationsrikt att det håller 
ihop ordentligt. Jag får en känsla av att behovet att positionera 
sig genom att ”göra det förbjudna” som du berättar om ovan, 

blir mindre viktigt än att slutprodukten blir så bra som möjlig. 
Är jag ute och cyklar?

Nej, det är nog riktigt. Nuförtiden ser jag de två första skivor-
na som typiska stilövningar, det är först på Imagine a House 
som vi har hittat fram till ett mer homogent uttryck. Inget ont 
om September, vi hade som sagt oerhört roligt när vi spelade 
in den, men skivan är alldeles för splittrad kan jag tycka idag. 

Canterbury, noise, o.s.v. Det blev mest ett enda mischmasch 
till slut.
 Imagine a House tog ju vid där September slutat, det är 
mycket collagelåtar och improvisationer även där, men det 
märks att Douglas har satt sin oefterhärmliga prägel på det 
hela. Och ljudbilden är tydligare, djupare och mer distinkt. 
Jag tror att vi vågade vara mer minimalistiska också, inte 
bara gödsla på med hur många pålägg och effekter som helst.

Fältinspelningar förekommer på alla Testbild!-skivor men  
på Imagine a House är de kanske viktigare än någonsin.  
”Caryatides” är svår att föreställa sig utan stegen som går 
över ett trägolv och de ganska ansträngda andetagen i  
”Sodaine” känns också helt avgörande för det totala intrycket 
av låten. Och ”The Attic” är ju en enda ganska ominös fält-
inspelning. Varifrån kommer inspirationen till användningen 
av fältinspelningar och var det medvetet att låta dem spela en 
större roll på Imagine a House?

Jag tror att vi ville göra fältinspelningar redan tidigare, men 
att vi inte hade någon bra inspelningsutrustning. Minidiscar 
var skitsvårt att få tag på just då, men det visade sig att  
Douglas hade en! Så det var bara att ge sig ut. Första upp-
draget var att spela in alla Malmös fontäner, vilket snabbt 
utvidgades till att smyga omkring i parkerna i skymningen, 
spela in kråkor, ljudet av grenar som knäcks, och klackar mot 
golv inne i paviljongen i Pildammsparken. Det kan ha varit 
en av de lyckligaste dagarna i mitt liv. Så den största anled-
ningen till att det förekommer så mycket fältinspelningar på 
just den skivan är att vi hade möjlighet att genomföra dem, 
men även att de skulle bidra till det drömska uttrycket på  
skivan så klart. När man är inne i gamla ödehus blir tystna-
den ganska påtaglig, man börjar plötsligt uppfatta ljud som 
man inte lagt märke till innan, knäppningar, knakande brädor, 
vinden som blåser utanför (kanske är det regn i luften), surret 
av insekter o.s.v. Det var den känslan vi ville åt.
 ”The Attic” spelades in på Mattas vind mitt i natten, utan 
oss andra. Han berättade att han tyckte det var skitläskigt, 
men att han ändå ville genomföra det, övervinna sin mörker-
rädsla (jag tror att han faktiskt hade ljuset släckt till och med).  



2322 När han satt där hörde han nästan inga ljud alls, men sen när 
han kom ner i lägenheten och drog upp volymen på det han 
spelat in blev det ganska bisarrt.

”Where Did This Begin?” avslutar albumet på ett minst sagt 
värdigt sätt och om jag säger att svaret är ”där” och ”då” och 
att ”Where Did This Begin?” pekar ut färdriktningen för 
Testbild! framöver, vad säger du då?

mitt absoluta favoritband då, och det är dom i princip fortfa-
rande. Jag kan hålla med om att den på ett sätt sätter något 
slags standard för hur jag skulle komma att skriva låtar på 
Une Teinte Intense, och min attityd till komposition fram-
över. Udda harmonier blandat med väldigt rörliga melodier, 
som ändå är ganska snälla och sångbara. Det där outrot, med 
trummisen som spelar friformssolo över resten av kompet, 
återkommer på The Ocean Tango. Men jag försöker variera 

hitta nya sätt att komponera på, begränsa mig på olika sätt 
och på det viset frigöra kreativitet. Och, framför allt, jag  
försöker ligga på dom andra så mycket som möjligt om att  
de ska skriva låtar också, allt för att inte stagnera. Jag känner  

kan man ju inte sitta nöjd och hålla på och harva samma 
typer av ackordbyten hur länge som helst, då har man ju givit 
upp, det är väldigt okonstnärligt. Aldrig slappna av, ständigt 
vidare, det är mitt stående motto, eller ett av dem i alla fall. 
Jag är inte helt säker på om jag har svarat på frågan, men OK:  
Ja, man kan säga att ”Where Did This Begin?” pekar ut färd-
riktningen. Och nej, det kan man inte säga.

Sommaren 2007 släpper Testbild! en cover på Monica Zetter-
lunds ”En gång i Stockholm” och egna låten ”Dedicated to 
Therese Holm” i Friendly Noise serie av MP3-singlar. Minns 
jag rätt om jag påstår att det var första och enda gången DN 
skrivit om Testbild!?

avmätt recension av Aquatint också, men det är nog allt. Vi 
är inte bortskämda med uppmärksamhet i den stora pressen 
precis.

Var det vid den här tiden du på allvar började lyssna på och 
inspireras av jazz? Polsk, svensk och så vidare i en europeisk 
upptäcktsfärd …

Ja, jag tror att det var någonstans där det började på allvar.  
I föräldrahemmet spelades mycket jazz, och den första plattan 

som gjorde riktigt stort intryck på mig var Sketches of Spain 
med Miles Davis – än idag en favorit – då var jag i 16-års-
åldern. Och jag halkade som sagt in på typ svensk folkhems-
jazz, alltså Monica Zetterlund, Toots Thielemans och Gals & 
Pals och sånt något år senare. Sen har jag väl lyssnat lite fram 
och tillbaka under många år, men 2006 började jag plötsligt 
intressera mig för polska och tjeckiska artister, kan ha att 
göra med att jag samtidigt hade en väldigt intensiv Polanski-
period, då jag plötsligt insåg hur mycket Krzysztof Komedas 
soundtrack betydde för stämningen.
 Något år senare köpte jag Mike Taylor Remembered, och 
det var väl då jag började bli riktigt nördig, haha! Det är 

-
des in som en hyllning till deras bortgångne vän, pianisten 

 
Inspelad i början av 70-talet, men inte utgiven förrän i modern 
tid av någon anledning. Jag hade aldrig hört något liknande!
Det var jazz som inte lät som jazz, ett storband som mer på-
minde om modern klassisk musik, obskyr fransk prog och 
mystiska soundtrack än om Gil Evans och Duke Ellington, 

La 
Planète Sauvage, och med en sångerska med en röst som 
mörkblått glas. Så jag började gräva vidare i den brittiska 
jazzscenen från skarven mellan 60- och 70-tal, och sedan leta 
mig vidare ut i Europa, Argentina, Brasilien, Australien o.s.v. 
Några favoriter är Neil Ardleys A Symphony of Amaranths, 
Kenny Wheelers Windmill Tilter och Sahib Shihabs platta 
med den danska radiojazzgruppen, alla tre harmoniskt full-

 Amerikansk jazz intresserar mig inte speciellt mycket, av 
samma anledning som jag inte har något vidare entusiastiskt 
förhållande till Beatles; det är helt enkelt musik som är så 
pass etablerad att den på något sätt förlorat i värde och bety-
delse. Enligt mig. Men hur som helst, det som fascinerar mig 
när det gäller den typen av jazz – jag är alltså strikt inne på 
60-talet och första halvan av 70-talet, med vissa små undan-

-
monierna och melodierna, och hur omvälvande allting måste 
ha känts, som att de i vissa fall skapade framtidens musik.
 Jag läste nyss en rolig episod om hur Lars Werner, Janne 
Carlsson, Don Ellis och några till gravallvarligt annonserade 
att dom skulle framföra det nyskrivna stycket ”Paper” för en 
undrande publik på Gyllene Cirkeln 1963. Alla musikerna tog 
fram varsitt notpapper, gjorde en konstpaus, och började sen 
metodiskt riva sönder papprena eller knyckla ihop dem till 
små bollar, hela tiden med totala stenansikten. Det var hela 
låten. Samma konsert innehöll inslag som att Lars Werner 
saltade i pianot, och att musikerna läste högt ur en deckare, 
först både på svenska och engelska, och sen sjungandes texten 



2524 som något slags fake-opera till avslut. (Man får förmoda att 
dom spelade lite mer normala låtar mellan infallen också.) 
Nåt sånt skulle man naturligtvis inte kunna göra idag, men 
jag gillar tanken på hur nytt och spännande allt måste ha känts 

egentlig mening, inte sen elektroniken och mjukvarusyntarna 
utvecklades så enormt på 80- och 90-talen – utan mer om 
att hitta nya sätt att framföra den på, hitta nya tankebanor 

jätte gammal, postmodernismen ännu äldre. Vi måste komma 
vidare.

Apropå anekdoten du berättar ovan om Lars Werner och hans 
vänner så påminner det ju väldigt mycket om ett Fluxus-upp-
tåg och hur tidiga svenska performancekonstnärer jobbade i 

 
Det är väl mycket det som gör perioden så intressant att jazz-
musiker experimenterar med performance, att (bild)konst-
närer skapar musik o.s.v. Testbild! har också ägnat sig åt akti-
viteter som gränsar till konceptkonst, eller hur? Jag tänker på 
Proof of Life, Imagine a Balloon och liveframträdandet där 

Ja, jag skulle vilja säga att hela Testbild! är ett enda stort kon-
cept, och att den musikaliska biten egentligen bara är en liten 
beståndsdel. Okej, kanske ingen liten beståndsdel, men ändå 
bara en del av det stora hela. Vi är noga med allting. Målet 
är t.ex. att texterna ska kunna läsas som fristående poesi, att 
omslagen ska kunna fungera utanför sammanhanget, och att 

så pass genomarbetade att de skulle kunna ges ut i annat 
format. Filmerna och videorna, som Pontus och Sebastian 
Rozenberg gör, är ett annat exempel.
 Vi gillar också tanken på konst som bara görs för sin 
egen skull, inte för en tänkt publik. Därför händer det att 
vi skickar ut meddelanden i form av unika musikstycken i 

Dessa musikstycken är enbart skrivna för tillfällena i sig, och 
trycks upp i ett enda ex, och raderas sedan från våra datorer 
och inspelningsutrustningar. Chansen är inte så stor att någon 

Sydsvenskan gjorde ett helsidesreportage om 
hela grejen, men den krossades förmodligen mot en sten i 
hamnen och sjönk till botten.

problem, eftersom ballongen inte ville lyfta, och sen började 
brinna. Som tur var hade vi en liten reservballong, men skivan 

som vi hade velat, utan in mot land och störtade någonstans 
på en parkering tror vi. Det senaste projektet gick ut på att 

sju länder i sju världsdelar och hittade på sju personer med 
typiska namn för regionerna, letade upp en passande adress 
och skickade iväg en unik version av låten ”A Second Sun”, 
specialkomponerad för projektet.

Vi har kommit fram till Une Teinte Intense, Testbild!s så 
långt mest sammanhållna verk, gnistrande av stjärnklara 
ökennätter och febrig ”sense of place”. Isabelle Eberhardts 
böcker är ju den givna startpunkten men intensiteten är så 
stark att man nästan får för sig att skivan är Eberhardts skild-
ringar inkarnerade i musik. Kan du berätta om tillkomsten av 
Une Teinte Intense?

Jag hörde talas om Isabelle Eberhardt genom Komedas Pop 
på svenska, men det var inte förrän 2005 nån gång som jag 
köpte hennes två böcker Södra Oran och Berättelser från 
Maghreb. Jag greps väldigt mycket av hennes öde, och av 
hennes unika språk och stil, framför allt i resereportagen i 
Södra Oran … hennes skönlitterära berättelser är inte lika 
drabbande. Vi kom fram till att en temaplatta om henne, där 

afrikanskt sound skulle vara bland det mest oförutsägbara vi 
kunde göra i det läget. Alltså fjärrlånade jag hennes böcker 
på franska, eftersom vi ville ha talade partier på skivan, och  
det skulle naturligtvis vara på originalspråk. Katja är ju språk-

uppgift för henne att läsa in texterna.

för att vara elitistiska och utestänga lyssnare. Men meningen 
var inte alls att utestänga någon, vi kan knappt förstå eller 
prata franska själva, förutom Katja alltså. Originalspråket 

 
franskan och de talade partierna ska ses som ett musik-
instrument i sig, inte som ett bevis på att vi är intellektuella 
och snobbiga.

Une Teinte Intense har också en exceptionellt klar och tydlig 
ljudbild, långt ifrån exempelvis Septembers ganska grötiga 
och av experiment och upptåg fyllda musik. Hur tänkte ni 
kring ljudbilden?

Min mamma reste mycket i jobbet förut, över hela världen, 
och i varje land brukade hon köpa ett litet inhemskt instru-
ment som hon sedan gav till mig vid högtidliga tillfällen. Så 
jag hade en massa afrikanska instrument som jag inte visste 
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passa ypperligt till en temaplatta om Isabelle Eberhardt, då 
hon ju faktiskt reste runt i Nordafrika. Så vi blandade upp 

afrikanska rytmer och instrument. Noga taget hade vi aldrig 
lyssnat på folkmusik därifrån innan, men vi beslöt oss för att 
göra vår egen tolkning, utan att lyssna först. Det blev ganska 
likt i slutändan!
 Och visst var vi dödströtta på den grumliga ljudbilden 
från tidigare skivor, vi ville skapa något som lät kristallklart 
och sagoaktigt, lite som Tusen och en natt, uppblandat med 

bjuder vi på). Fast även om vi hade lärt oss producera lite 
bättre och göra färre pålägg så kan jag ju berätta att ”The 

tror det är över 60 stycken …

Du nämnde tidigare att ni jobbar med olika typer av be-
gränsande discipliner för att fokusera kreativiteten. Vilka 
begränsningar gav ni er själva på Une Teinte Intense? En sak 
jag tänker på, som egentligen inte är en begränsning i sig, 
men något som i högsta grad hjälper till att färga musiken,  

Är det Douglas som spelar den?

riktigt ihåg. Det är jag och Douglas som spelar. Alla låtar är 
komponerade på mitt Fender Rhodespiano, och innehåller ett 

är genomgående, som de ödsliga ökenvindarna, Katjas halv-
viskande röst, det låg mycket röstregi bakom, bjällror och så 
vidare. Omslaget är utformat så att det ska se ut som en gam-
mal diktsamling, och starkt inspirerad av Bonniers Panache-
serie från 60-talet.

Isabelle Eberhardt hade ju ett sorgligt kort liv och dog, vad 
jag förstår det, på höjden av sin skaparförmåga. Du har också 
intresserat dig för Bas Jan Ader, som jag skämtade tramsigt 
om tidigare, även han dog mitt i en kreativ akt, kan man säga. 
Det är lätt att banalisera konstnärer som ”dog för konsten”, 
men jag tänker att det framför allt ligger något trösterikt  
och inspirerande i tanken att skapandet bara kan avbrytas  
av döden. Är det så du ser på det också?

Ja, och att skapandet går utanför döden, att det man skapar 
faktiskt får ett eget liv i en ganska tydlig bemärkelse. Det 
gör mig extremt inspirerad att tänka så. Bas Jan Ader levde 
för konsten, och konsten tog hans liv, men det är inte hans 
liv som är intressant, inte för mer än hans egen familj, det är 
hans verk. Vilket In Search of the Miraculous tydligt visar.  

I Isabelle Eberhardts fall skulle man nästan kunna säga tvärt-

och Bas Jan Ader. Dom var båda två extremt kompromisslösa 
och dedikerade, och lät inte trivialiteter styra sina liv, deras 

 På samma sätt kan inte Testbild! låta sig hindras av att vi 
så småningom kommer att gå bort, jag vill att bandet, pro-

synsätt. Det åstadkommer vi till exempel genom att ständigt 
ta in nya medlemmar, och att luckra upp gränserna mellan 
vad som är artist och vad som är publik, vi uppmuntrar andra 
musiker att uppträda som Testbild! och har inget som helst 

sak. Identitetsförvirringen och jagupplösningen är en del av 
konceptet. Ibland är vi ett enmansprojekt, ibland är vi ett 
ansiktslöst kollektiv, hur stort som helst, ibland är vi bara en 

extremt pretentiöst, men det är så jag ser på saken.

Jag funderar på en annan sak som jag vill fråga dig om, näm-
ligen ordens magi. På Une Teinte Intense förekommer ordet 
”dormant” minst tre gånger och sätter väldigt tydligt en prä-

skivor, som kanske inte direkt är vanliga ord i poptexter, 

skapa en speciell lyrisk kvalitet i Testbild!s texter. Börjar det 
med en fascination för ordet som sådant?

Ja, helt riktigt, spot on! Jag är fascinerad av ord, vissa ord 
uppfattar jag som innehavande ett slags elektricitet, det slår 
liksom stötar i öronen när man tänker eller uttalar dem. 
Några exempel: pupill, utslocknad, skärva, vattenyta, tegel-
röd, månkrater, vulkansand, skymning. Samma sak gäller  
på engelska, och delvis franska som jag alltså inte behärskar  
speciellt mycket. Men just ordet ”dormant” förekommer 
delvis också för att Eberhardt faktiskt använder det tämligen 
ofta (”drömmande” i svensk översättning).

På Une Teinte Intense
tillkommit som medlemmar. Katja körade på tre spår på 
September redan, men är nu listad som medlem. Hur tillkom 
Katja och Siri?

Katja var som sagt med på September, men sedan jobbade vi 
med andra sångerskor ett tag. På Une Teinte Intense var hon 
helt oumbärlig, sjöng, skrev texter på franska, kom på låttitlar 
och läste in dagboksutdragen på ett oefterhärmligt sätt. Hon 
har varit en av våra allra mest aktiva medlemmar sedan dess, 
och är inte bara språkgeni, utan även en mycket begåvad sång-
are, skribent och essäist. Siri och jag lärde känna varandra via 
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imponerad av hennes musik och röst, så jag bara frågade 
henne på stubben om hon ville vara med och sjunga. Hon 
har ju sitt eget band också, Band in Box, som jag instinktivt 
kände en stark släktskap med, speciellt på den tiden de var 
ett storband med mycket blåsinstrument och dragspel o.s.v.  

oss, men hon brukar spara det där till sitt eget band, hon är 
lite snål, haha!

Matta och Pontus är fortfarande delar av bandet, upptäcker 
man om man lyckas dechiffrera anagrammen ni gett er 
själva, men vågar jag påstå att deras påverkan på Une Teinte 
Intense inte var så stark?

Matta var med en hel del i inledningsarbetet. De afrikanska 
inslagen lockade honom, vi föreställde oss det som en typ  
av nordafrikansk kraut, och vi spelade in lite drones och 
improvisationsjam, vilket bland annat kan höras i början 
av ”Labyrinthine”, och slutet av ”Maghreb” m.m. Men sen 
förklarade han att han ville ägna sig åt sitt eget band Ved ett 
tag, och att han skulle ta en time out från Testbild!. Denna 
time out har i princip varat sedan dess, men han är alltid 
välkommen tillbaka, när som helst, jag skulle säga att han är 
vår mesta hedersmedlem. Ved är otroligt bra, speciellt sedan 
de tog steget från att vara ett inspelningsprojekt till att bli 
ett riktigt turnerande band. De spelar någon form av febrig 
kraut, svängiga mardrömsdrones … Lite som en blandning av 

 Pontus kan vara lite svår att få tag på, han har alltid tusen 
projekt på gång samtidigt, och han bor i ett torp ute i skogen.  

-
ligheten att han drar sig undan ibland, svarar inte på telefon 
eller mail. Minns inte om han någonsin uttryckte ett intresse 
för att vara med på Une Teinte Intense, men han levererade 
å andra sidan ett mästerverk i miniatyr till vår nästa skiva 
Aquatint.7

ett slags undervattens-Stalker kombinerad med kärleksfull 
Cousteau-pastisch. Med mycket humor. Stämmer det att  

mer än att jag skickade novellen till honom och sa att det 
 

i stort sett vad han ville, precis som förra gången. Jag antar 
att den handlar om en avlägsen framtid där världen för länge  

7. Pontus Lundkvist:

tid för mig att svara på det här mailet. Jag 
missuppfattade och förstod inte att det rörde 
sig om ett hjälpas åt-projekt. Tyvärr känner 
jag inte att jag har något att tillägga. Jag har 
en hel del tankar, men inget som skulle vara 
intressant att läsa i en bok.
 Ang. omnämnanden om mig i intervjun: 
det var ganska länge sedan jag kände mig 
som en medlem i Testbild!, men jag har 
ingenting emot att vilseleda publikum på 

Och går det att uttrycka sig ännu mer diffust 
om var jag bor så är det välkommet, men det 
är inget krav. ’Utanför XXXX’ kan väl gå 
an, men kom ihåg i framtiden att jag bor på 

sedan är översvämmad, och att det sedan kommer folk från 

vad dom tror är livet på jorden. Men jag är inte helt säker … 
Det jag tycker är så genialiskt är just sättet att kombinera 
olika känslolägen, en bitterljuv känsla av svunnen civilisation 
med starka humoristiska inslag av en alldeles särskild art. 
Sen är den ju förbaskat snygg också!

Delvis, jag skickade en CD-r till honom med utvalda bitar 
-

Förutom att Aquatint alldeles uppenbart är en skiva med ma-
rint tema uppfattar jag det som en paradoxernas skiva, i både 
det stora och det lilla. Musiken associerar överlag till svenskt 
havsband, kobbar och skär, småbåtshamnar, svensk jazzpop 
från sextiotalet – behagliga och lockande associationer – men 
emellanåt bryter något helt annat fram – skrämmande ljud ur 
tunnlar, en synt i fritt fall ner i en djuphavsgrav, textfragment 
som berör drunkning och skräck. Hur tänkte du själv kring 
Aquatints motiv och tema?

Den första tanken var nog bara att vi ville göra en temaplatta 
om havet och undervattensmiljöer i stort, men sen skrev jag 
den där novellen, och allt började forma sig efter den. Alla 
medlemmar uppmanades att skicka in beskrivningar av sina 
drömmar som inspiration. Det är naturligtvis en väldigt trygg 
och varm känsla, kluckandet av små vågor som återkommer 
på hela skivan, svensk 60-talsjazz och sommar och så vi-
dare, men jag hatar tanken på att göra någonting som enbart 
låter snällt och gulligt. Därför består en stor del av skivan av 
ganska ambivalenta känslor, knarrandet från repen i små-
båtshamnar, dunsarna i betongröret precis i inledningen. Än 
idag vet jag inte vad som åstadkom dem … Jag klättrade in i 
röret för att få så bra ljud som möjligt, och då hördes plötsligt 
väldigt avlägsna dunsar … Extremt olycksbådande.

känsla av jagupplösning, precis som i novellen. Jag mådde 
inte så bra under inspelningarna, vilket delvis satte sin prägel 
på soundet. Grunden till en låt, ”Drowning, Breathing”, är 
inspelad under ett panikångestanfall. Rent musikaliska be-

-
instrument, samt, naturligtvis, att alla låtar skulle innehålla 

var allt mellan Prefab Sprouts Swoon och The Hepburns till 
Gilgamesh och Jan Johansson.
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koppar- eller zinkplåt men jag antar att det mer var de båda 
delarna av ordet som lockade? Man skulle kunna översätta 
det ”tonad eller nyanserad av vatten”, t.o.m. ”färgad av  
vatten”, vilket i sig är en paradox. Vi är tillbaka vid frågan 
om ordens magi …

Första gången jag stötte på ordet var när jag såg Brideshead 
Revisited. Jag fäste mig inte speciellt mycket vid själva be-
tydelsen, etsningsmetoden, utan bestämde mig bara genast 
för att skivan skulle heta så på grund av delarna, ”aqua” och 
”tint”. Och det är ytterligare ett exempel på ett ord som jag 
tycker innehar den där speciella elektriciteten.

Om jag skulle försöka sammanfatta vad Aquatint betyder 
för mig så handlar det mycket om att låta sig uppslukas, att 
försvinna in i musik, dagdrömmar och rent fysiskt in i dim-
man eller ut till havs. Jag är egentligen rädd för vatten och 
dålig på att simma men här handlar det om en föreställning 
om något lockande och varmt.

Exakt så! Mycket blandade känslolägen som vanligt, havet 
som någonting tryggt och lugnande, som ett äventyr, och som 
något oformligt och oförutsägbart. Tanken var, precis som du 
säger, att det skulle vara en skiva att sjunka in i, att man som 
lyssnare skulle tappa greppet om tid och rum.

Det är mycket vatten på Aquatint. Ni var aldrig rädda för att 
det skulle bli för mycket?

Nej, faktiskt inte. Men det kanske vi borde ha varit? Jag har 

mycket gick ut på att kritisera oss för att det var för mycket 
vattenljud, att man till slut blev typ sjösjuk av det som lyss-
nare. Men för oss är det bara vackra ljud i en musikalisk 
kontext, jag hade kunnat spela in en hel skiva med bara 
vatten relaterade ljud och tyckt att det varit helt fantastiskt. 
Däremot, om jag ska säga något självkritiskt om skivan nu 
så här i efterhand, är den faktiskt något för lång, precis som 
många påpekat. Även om det är bra låtar hade vi kunnat skala 
bort en hel del. 40–45 minuter är lagom för en fullängdare 
tycker jag.

Hm, lustigt. Jag har faktiskt aldrig tänkt på Aquatint som 
för lång. Stämningsläget är så starkt och så tilltalande att jag 

Ja, först tyckte vi att vi för en gångs skull skulle våga göra en 
riktigt lång skiva, att det låg en utmaning i att skapa någon-
ting som är över en timme långt. Men i efterhand har vi nog 

ångrat oss lite … Fast det gör man väl med allting. Inom ett 
år kommer vi väl börja reta oss på småsaker när det gäller 
Barrikad också, haha!

En aspekt av Testbild! som verkligen blomstrar på Aquatint 
är ju sångarrangemangen. Det börjar i försiktig skala på Une 
Teinte Intense men här är det som om ni plötsligt upptäcker 

på Aquatint?

Det är något som bara utvecklats med åren tror jag. På första 
The Lolita Wagner 

Case September o.s.v. Men det 
var nog i och med Une Teinte Intense som vi började ta det 
till nya nivåer, att skriva mer seriösa körarrangemnag eller 
vad man ska säga. Vi blev bättre på det helt enkelt! Dock har 
jag lekt med tanken att överge det i framtiden, åtminstone 

-
vändning, att det blir som att vi stagnerar i en form. Men vi 
får se.

Du nämnde tidigare novellen som medföljer Aquatint. Jag 
tänker osökt på Borges Biblioteket i Babel, men identitets-
upplösning, eller åtminstone -förvirring, är ju också del av 
tematiken, vilket får mig att tänka på Paul Auster, som ju 
också nämndes tidigare. Och sedan var det där med att alla  
”g” i novellen är röda … Det är en hemlighetsfull och fantasi-
eggande novell och du kanske inte vill avslöja så mycket  
mer om den?

Folk har associerat till en mängd olika saker … Pontus tyckte 

en annan kompis tyckte att den påminde om muminboken 
Pappan och havet
Borges och Paul Auster, men jag tror att den verkliga inspi-
rationen kom från drömmar, och känslan av att gå i gamla 
antikvariat och hitta böcker som man inte trodde fanns, bort-
glömda arkiv i mörka källarutrymmen och dammiga museer 
och sånt. Det är också en berättelse som delvis faller tillbaka 

-
rar till sig själv. Utan att avslöja för mycket kan jag berätta att 
den handlar om drömmar kontra verklighet, orsakssamband 
och förträngning. De röda g:na är bara en till synes menings-
lös detalj som får betydelse endast i ett större sammanhang. 
Jag försökte åstadkomma ett slags hisnande känsla av att  
falla, när huvudpersonen i slutet av novellen konfronteras 
med sig själv, vet inte riktigt om jag lyckades, men jag blev 
rätt nöjd med resultatet ändå. Jag har ju aldrig skrivit en 
novell eller något skönlitterärt, inte sen jag var liten i alla fall, 
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Jag lämnade in många förslag innan hon var nöjd, haha! Allt 
som allt tog det mig så mycket som ungefär ett halvår att få 
klart den. Jag är medveten om att den inte är helt lättläst, men 
jag har som sagt svurit på att aldrig någonsin underskatta 
min eventuella publik. Dessutom är det här med att förstå  
saker högst överreklamerat, man behöver inte förstå någon-
ting när det kommer till konstnärliga upplevelser, det handlar 
bara om att ta in intryck, känslor.

Vi har kommit fram till ett av de mest uppseendeväckande 
samarbetsprojekt som ett svenskt band varit involverat i, The 
Ocean Tango. Stämmer det att det faktiskt var Louis Philippe 
som tog initiativet till projektet?

Ja, det stämmer. Jag hade aldrig vågat fråga honom om  
någonting sånt, jag var, och är, ju en fan-boy! Chris Evans 
föreslog det på något tidigt stadium, att två av hans favorit-
artister borde samarbeta, men jag viftade bort det och skrev 
nåt i stil med ”det kommer Louis Philippe aldrig ha tid eller 
lust med”. Som tur var hade jag fel.

Det var han som kontaktade mig. Jag hade hört av Alexander  
Bailey att Philippe kunde vara något vresig, och det passade  
in i min bild av en av vår tids största låtskrivare, så jag hade 
aldrig vågat ta kontakt själv. Jag tror att det var p.g.a. att hans 

och skickade ut en topp-tio-lista med samtida musik som han 
gillade till alla sina kompisar. Vi var med med ”Where Did 
This Begin?”, och den engelske podradio-DJ:n Chris Evans 
som är nära vän med Philippe blev väldigt entusiastisk och 

-
skattande kommentarer från Philippe själv … Vi var över-
lyckliga!
 Samtidigt skickade han ut gratisex av sin nya skiva An 
Unknown Spring till ”människor han hade respekt för”, jag 
var uppenbarligen en av dom, mot att man skrev ett brev eller 
mail tillbaka och berättade vad man tyckte om den. Jag skrev 
ett jättelångt och uppskattande mail där jag så utförligt som 
möjligt berättade vad jag tyckte om den, och hur glad jag 
hade blivit för erbjudandet, eftersom jag varit ett stort Louis 
Philippe-fan sedan sena tonåren. Philippe blev väldigt glad 
och smickrad, och några veckor senare, när jag var på semes-
ter i Provence och tillfälligt hade lyckats lokalisera ett Inter-

att vi skulle samarbeta. Jag trodde ju aldrig att det verkligen 
skulle bli av, men var naturligtvis helt överväldigad.

 För mig är Philippe vår tids kanske främste kompositör 
och låtskrivare, och borde nämnas i alla böcker om musikhis-
toria vid sidan av Jobim, Bacharach, Brian Wilson, George 

inte är mer känd och erkänd. Jag kan inte förstå det.

The Ocean Tango, 

fransman och ett vid det här laget ganska tight Testbild!-gäng. 
Från början fanns det väl inga tankar på ett särskilt tema? 
Men slutprodukten känns som en hyllning till vänskapen.

Det är nog en bra beskrivning! Samarbetet var själva temat 
antar jag. Det som sedan växte fram var något slags bland-
ning av intern humor, historieberättande och gemensamma 

använda bilder ur mina föräldrars gamla fotoalbum från 60- 
talet, och sen skrev Katja en essä med allt detta som bak-
grund. Jag tycker skivan känns oerhört sammanhållen, det 
känns som en temaplatta fastän det egentligen inte är det.

Ingenting Testbild! varit inblandat i tidigare har låtit så ”smooth”,  
åtminstone bitvis. Jag kommer ihåg att jag en gång frågade 
Katja om Aquatint var er ”yacht rock-skiva”, men egentligen var 
jag en skiva för tidigt på det. Särskilt låten som givit namn till 

Jag tänkte nog mer på en Louis Philippe-låt som heter ”Did 
You Say Her Name Was Peg?”, men visst, jag har lyssnat en 
hel del på Aja i mina dagar, så lite måste ju ha fastnat. Jag 
tror att vi anpassade oss lite efter varandra när vi skrev och 
spelade in låtarna, vilket medförde att soundet blev ganska 
homogent och icke-experimentellt. Vi skrev skisser på varsitt 
håll, och sedan hjälptes vi åt med arrangemang när vi träf-
fades. Philippe skrev alla kör- och stråkarrangemang. Början  
av ”A Friend” är väl det enda som skulle kunna kallas för  
ambient eller ljudexperiment, annars handlar det väldigt 
mycket om skrivna och arrangerade låtar den här gången,  
det fanns i princip inget utrymme för improvisationer. En låt 
som ”Forgotten Books” hade jag aldrig kunnat skriva till ett 
annat Testbild!-sammanhang, den hade inte passat in alls, 
men här faller den sig helt naturlig. Sen har ju Philippes och 
hans producent Kens speciella och tämligen slicka ljudbild 
kommit att dominera, vi föll bara in i det, glada över att få 
prova något nytt.

En annan låt som jag älskar på The Ocean Tango är ”Hirondelles”  
som känns som det jazzigaste ni gjort dittills. Med tanke på hur 
mycket du verkar lyssna på jazz nu för tiden är jag närmast förvå-
nad att ni inte gått ännu längre i den riktningen …



3534 Den skrevs för ganska längesen, en sommar när jag var lite 

Sen låg den hemma i skrivbordslådan ända tills det här pro-
jektet kom upp i dagen. Jag tyckte att den passade in, speciellt  
efter att vi lagt på Philippes märkliga körarrangemang. Själva 
produktionen är naturligtvis färgad av min kärlek till engelsk 
progressiv storbandsjazz à la Neil Ardley, Kenny Wheeler, 

på att spela in ett helt album med liknande musik. Problemet 
är att det skulle krävas extremt mycket hårt arbete med att 
skriva arrangemang, och att hyra in professionella musiker 
som kan spela skiten, så jag vet inte …

Omslagsbilderna till The Ocean Tango är fantastiska och  
har en väldigt speciell historia. Jag har haft förmånen att 
få höra den tidigare men i det här sammanhanget måste du 
berätta igen.

De är tagna på 60-talet, och föreställer en känd (och ökänd) 
gallerist i Lund, Anders Tornberg, en av mina föräldrars 
bästa vänner. Vi hängde på hans galleri under hela min 
uppväxt, och många är de konstnärsfester som jag varit på 
hemma hos honom, sanslösa fester som alltid innehöll någon 
form av happenings eller märkliga uppträdanden, improvi-
serade sketcher eller vad som helst. Det har naturligtvis satt 
en stark prägel på mitt liv och mitt konstintresse, säkerligen 
är det nyckeln till hur jag ser på Testbild! exempelvis. Jag 
ville använda bilderna som ett slags hommage till Anders 
som tyvärr gick bort -97, men också för att jag tycker de är 

han säkerligen skulle ha uppskattat musiken också, det gjorde 
mig väldigt glad.
 Bilderna på sambatåget som dansar ner i havet har sin 
förklaring, en lätt bisarr historia, som alltid: Anders ordnade 
gruppresor ner till Pamplona i Spanien på 60-talet, en tid då 
många bojkottade landet p.g.a. Francoregimen. Ett år hade 
konstnärsduon Beck & Jung [Holger Bäckström och Bosse 

låda som tog upp hela baksätet i bussen. Anders var skitför-
bannad för att lådan tog upp platser för potentiella resenärer, 

nämligen vara en födelsedagspresent, att överlämnas till  

till San Sebastian för lite avkoppling och havsbad. Nå, lådan 

och bad.
 Till slut var då alla festligheter till ända, och man åkte 

 

lådan öppnas … Den visade sig innehålla en gigantisk kon-
dom, tillverkad i samma typ av gummi som en vanlig alltså, 
men med en diameter på cirka en och en halv meter, och säkert 
fem  –  tio meter lång. Anders blev överlycklig, och vecklade 
ut kondomen och började dansa runt med den, och snart 
började alla i sällskapet dansa efter, med kondomen lyft över 
huvu dena, vidare genom stan, ut på stranden och ut i vattnet. 
Tyvärr kan man inte se kondomen på bilderna, de kanske 
tappade den på vägen, vad vet jag, men detta är vad jag har 
fått berättat för mig av en som var där. Och nota bene, detta 
var efter att skivan hade pressats, ingen av oss hade alltså en 
aning om vad bilderna egentligen föreställde!

 
fälten föreställer en lunnefågel, ett glas vin och en fyr, men 
vad före ställer det fjärde? Och så har ni gett er själva ett 
motto som är ganska lustigt …

Det fjärde föreställer regndroppar. Alla fyra är bilder som är 
relaterade till våra samtal och historier, den typen av gemen-
sam humor vi utvecklade, såsom att sitta och härma lunne-
fåglar i tid och otid … Lunnefåglar låter alltså som gamla 
skrockande gubbar, vilket kan vara oerhört roligt att lyssna 
på, speciellt efter ett par glas vin. Mottot är sobria inebrietas,  
vilket betyder ”en nykter berusning” på latin. Ganska bra 
beskrivning på vårt samarbete!

För dig och mig är Louis Philippe en poplegend men för 
merparten av svenska musikjournalister tycks han vara mer 
eller mindre okänd. Tror du det var ett av skälen till att  
skivan förbigicks med närmast total tystnad?

att skivan kom lite för nära inpå julen, och att vi inte gjorde 
tillräckligt mycket reklam för den. Philippe trodde nog att vi 
skulle kunna hjälpa honom att få lite ny publik, men tyvärr 
blev det nog tvärtom. Vi anses ju lite svåra, varför har jag 
aldrig riktigt förstått, och gjorde honom nog en björntjänst 
där. Han anses väl redan göra ganska avancerad musik av 
kritikerna … Men egentligen förstår jag som sagt inte varför 
han inte är större, mer populär. Han var visst relativt stor på 
80-talet, och har haft en topp tio-hit i Frankrike. Vi trodde 
nog också att samarbetet kunde bli vår biljett in på recen-
sionssidorna i några större tidningar, men det blev mest pann-
kaka. Men jag ångrar inget! Skivan blev fantastiskt bra, och 
tiden när vi spelade in den är bland de lyckligaste stunderna i 
mitt liv. Vi ska dock släppa den på LP ganska snart, förhopp-
ningsvis blir det lite mer väsen då.



36 37Barrikad, Testbild!s sjätte (utgivna) fullängdare, kom ut bara ett 
halvår efter The Ocean Tango. Arbetade ni med den parallellt?

Ja, vi arbetar oftast med två –  tre projekt samtidigt. Det kan 
verka lite splittrat, men vi har alltid gjort så, ända sedan The 
Lolita Wagner Case och September. Vi har alltid en sådan 

inspelningar, som små embryon till kommande projekt. 
Natur ligtvis prioriterar vi det som är mest aktuellt!

Barrikad är er första skiva med texter på svenska. Vad födde 
tanken på att byta språk?

verka lite märkliga från början. Ingen av oss hade någonsin 
ens funderat på att sjunga på svenska innan, jag tror dock 

The 
Double Life, men jag avfärdade det genast eftersom jag ville 
ha en internationell prägel. Minns inte vem som föreslog det, 
men det kan ha varit Douglas. Une Teinte Intense är ju till 
stor del inspelad på franska, så att byta språk igen kändes väl 
i och för sig inte så jätteavlägset.

När jag först hörde talas om Barrikad talade du om den som 

tydliga politiska ställningstaganden utom möjligen i titellåten. 
Hur ser du på den aspekten idag?

Jag tycker nog att vi är ganska politiska hela tiden, men till 

liknande artister vill vi inte komma med plakatmässiga bud-
skap, det passar inte ihop med vår konstnärliga vision. Alla 
våra skivor gömmer små moraliskt-politiska dilemman, men 
det kanske inte är så lätt att upptäcka dem vid ett första ögon-
kast. Att jag talade om Barrikad som mer öppet politisk var  
nog mycket på grund av Petter Samuelssons titellåt, som han 
skrev efter att ha funderat på vad askmolnet efter utbrottet 
på Eyjafjallajökull våren 2010 hade för betydelse för världs-
ekonomin.8 Jag tycker att den är politisk på samma sätt som 
vissa bob hund-låtar, ”Kvicksilver” t.ex., eller vad som helst 
av Ny Akustik eller Fint Tillsammans, det är politik serverad 
med en poetisk eftertänksamhet.

Jag försöker sammanfatta för mig själv hur jag uppfattar  
Barrikad
från The Ocean Tango: Barrikad känns också som en sam-
ling låtar, snarare än en temaskiva, och den känns också i 
väldigt hög grad som ett ”group effort”. Alla bidrar, på ett 
väldigt påtagligt sätt.

8. Petter Samuelsson:
Barrikad var 

ett försök att dra paralleller mellan hur en 
händelse i naturen påverkade oss och hur 

ständigt påverkar (och förtrycker) oss. Det 
var vad jag tänkte på när jag skrev den, eller 
ville beskriva. Sen får ju vem som helst så-
klart fundera ut sin egen tolkning (och väga 
in arrangemangets nästan domedagsaktiga 

Det är helt riktigt, de är båda två resultat av ett intensivt 
gruppsamarbete, där alla hela tiden har varit delaktiga i 
processen. Att vi inte alltid jobbar så beror mest på att vi är 
så många, och att alla dessutom har sina egna musikaliska 
projekt att ta hand om. Testbild! är ofta någonting som vi  
jobbar med i pauserna så att säga. Jag är väl den ende som 
inte har något annat musikaliskt projekt, just nu i alla fall, så 
våra olika projekt startas oftast hemma på min dator, efter-

Men när det gäller Ocean Tango och Barrikad så var ju för-
utsättningarna helt annorlunda, det skulle handla om grupp-
samarbeten, alla skulle vara med hela tiden, eller i alla fall så 

som knyter dem samman tematiskt. På Barrikad är det mycket 

en del fågelläten, och vi har redan talat om språkbytet. Så det 
är nog något slags temaplatta ändå. Fast på ett annat vis.

Barrikad har en väldigt akustisk känsla och visst var det 
också en av begränsningarna ni gav er själva, att i möjligaste 

Ja, det var meningen att Barrikad skulle vara helt akustisk, 
och att instrumenteringen skulle bestå av gitarrer och olika 
typer av blåsinstrument. I och med att Petter Samuelsson kom  

förut. Han spelar mest trumpet och trombon, utöver klaviatur 
alltså. Däremot visste vi aldrig hur vi skulle lösa problemet 
med basen, eftersom ingen av oss behärskar eller har tillgång  
till kontrabas. Danny Manners, som spelade kontrabas på 
Ocean Tango, hade visserligen sagt att han gärna kunde hjälpa 
till om vi behövde det på kommande inspelningar, men vi 
tänkte att det skulle bli alldeles för mycket för honom, så vi 
beslöt oss för att göra ett undantag och köra på elbas istället.

Köpenhamn …

Petter Samuelsson gick en ljudteknikerutbildning på konserva-
toriet i Köpenhamn vid den här tiden, och kom med förslaget 
att vi skulle krydda ljudbilden med kyrkorgel och cembalo. 
Egentligen hade vi bestämt att vi inte skulle ha med någon 
typ av klaviatur över huvud taget på skivan, men ljudet av en 
äkta cembalo kunde vi ju inte motstå. Själva konservatoriet 
var helt underbart, som en jätteful betongkub på utsidan, och 
med helt orenoverad funkis med träpaneler och originalskyl-
tar inuti. Det allra bästa var att jag helt oavsiktligt råkade gå 
in i samma rum som omslagsfotot till Sahib Shihab & The 
Danish Radio Jazz Group togs … Vi tillbringade hela dagen 



3938 där, sprang omkring och dansade i de stora lokalerna, lattjade 
loss på cembalon och orgeln, sjöng stämsång och så vidare. 
Det var nästan inga andra på konservatoriet, men det måste 
ha varit fest dagen innan, för det stod halvt urdruckna ölglas 
och fulla askfat lite varstans.

Visst är det så att ni citerar ganska mycket från er själva på 
Barrikad också? Det kanske bara är jag som håller på att bli 
knäpp av den här intervjun men jag tycker mig höra ekon 
från såväl Une Teinte Intense och Imagine a House som 
Aquatint …

Det gör vi säkert, på ett både medvetet och omedvetet plan. 
”Sömn och rök” är en blinkning åt ”Soup and Fog” på  
Aquatint. ”Tegelröda ljus” är en jättegammal låt som skrevs 
ungefär samtidigt som vi jobbade med Une Teinte Intense,  
så det är möjligt att den kan påminna lite om den skivan.  
Annars vet jag faktiskt inte. Jag tenderar ju att byta låtskri-
varteknik för varje skiva. Den här gången skrevs allt på akus-
tisk gitarr, och ackordprogressionerna lutar mer åt gammal 
jazzharmonik från 40-talet, mycket 2-5-1:or i olika tonarter 
men med ett givet centrum, till skillnad från t.ex. Une Teinte 
Intense
kyrkotonarter och tonarter och ackordföljder som egentligen 
inte passar ihop, och mycket kromatik.

För drygt två och ett halvt år sedan skrev du en kritik av den 
samtida musikjournalistiken som det blev ganska mycket 
rabalder kring. Men andra halvan av den texten formades 
egentligen till något av ett manifest som kanske inte hade så 
mycket med just musikjournalistik att göra. Med ursäkter för 
att jag rycker orden ur sitt sammanhang så skrev du bland 
annat så här: ”Panacheutgåan av I Labyrinten är samma sak 
som gamla mah jong-spel och samovarer, Fred Astaire och 
Chris Marker är samma person, ökensand, rymdgrus och 
iskristaller är utbytbart. Jag föreställer mig musik som fung-
erar på exakt samma sätt som A Matter of Life and Death 
och Sans Soleil, musik som verkligen är transcendental och 
besjälad, med inneboende stjärnhimlar. Det genomlysta 
djupet, den mångskiktade ljudbilden, det fyrdimensionella 
anslaget, regnridåerna och radiovågorna. En dag ska jag nå 
dit.” Tycker du att du har nått en bit på vägen eller är målets 
ouppnåelighet en del av lockelsen?

Haha, den texten hade jag helt glömt bort faktiskt! Men det 
stämmer att avsikten inte egentligen var att kritisera sam-
tida musikjournalistik även om den parallellen naturligtvis 
var ett sätt att belysa mitt resonemang, utan att formulera ett 
manifest som skulle kunna peppa mig själv och de andra i 
Testbild!, och alla andra likasinnade. Poängen var att fastslå 

att man som konstnärligt lagd person har ett ansvar när det 

blygsel och ängslighet stå i vägen för verket och tankarna, 
man måste våga lita på sig själv. Om man håller på med musik 

spela sånt som folk kan dansa till, och som går hem i stugorna,  
den andra är att utforska musikens möjligheter. Jag säger 
inte att någon väg är bättre än den andra när det kommer till 
kritan, men jag kan störa mig på slagsidan åt den första.
 Som hängiven musikälskare blir man ofta misstänklig-
gjord, ibland rent av hånad, eftersom många verkar tro att 
bara för att jag har starka åsikter så går jag ständigt omkring 
och tycker att jag är bättre och smartare än alla andra. Men 
jag tycker inte att jag är bättre eller smartare än någon! Jag 
förstår bara inte varför det vi gör skulle vara så svårt. Det 
är nog den vanligaste kommentaren jag får: ”Det här var för 
svårt för mig.” Men jag tror att det största misstaget folk gör 
är att intressera sig för konstnären istället för verket. Jag vill 
upplösa mig själv, för jag är fullständigt ointressant som per-
son, jag är bara en människa precis som alla andra. Däremot 
är det jag är med och skapar förhoppningsvis intressant, det 
är där fokus borde ligga.
 Nu kom jag delvis från ämnet, men det stämmer att målet 
är ouppnåeligt. Vi kommer hela tiden längre och längre på 
vägen, men eftersom sträckan dit ständigt måste halveras kan 
vi aldrig nå fram, som i en zenonsk paradox, haha!

Tidigare i intervjun säger du så här: ”Modernismen känns 
jättegammal, postmodernismen ännu äldre. Vi måste komma 
vidare.” Det är svårt att inte hålla med men den infama följd-
frågan blir förstås: Hur? Det känns ofta som om kulturen 

ska peka ut en ny riktning.

Jag tror att det är just det som är problemet, precis som i res-
ten av samhällsdebatten, vår oförmåga att hantera övergången 
till informationssamhället. Tillgången till all information 
överallt hela tiden är absolut inte bara av godo, även om det i 

-
tivt, eftersom det innebär en revolution för människor utan 
pengar. Vi har allting runt omkring oss hela tiden, alla möj-
liga och omöjliga konstriktningar, och det blir svårare och 
svårare för oss att sålla och att skaffa oss en identitet.
 Postmodernismen kändes säkerligen revolutionerande på 
sin tid, men är i dagsläget bara irriterande, ungefär som att 
lyssna på ett samtal där den ena parten säger ”så här är det!” 
och den andre säger ”varför det?” , ifrågasät-
tande in absurdum
struktur och referensramar är mer attraktivt idag; det känns 
konstigt nog fräschare med modernism än med portmoder-



40 41nism, trots att det borde vara tvärtom. Men samtidigt kan 
man inte bara blicka bakåt heller, även om det kan kännas 
lockande med nostalgi och retrofuturism. Envetet bakåtblick-
ande är lika dumt som envetet framåtblickande.
 Så svaret på frågan är att jag inte har någon som helst 
aning! Den enda vägen, som jag ser det, är att renodla och 
fördjupa sin identitet och estetik, och att vara medveten om 
problemet, att ständigt föra debatten.

Till sist en fråga som berör själva upplevelsen av musik, 
Testbild!s och annan. Jag har hört ordet ”transcendental” 
nämnas och tänker här på diskussionen om ”det vita ljuset” 
för några år sedan. Min personliga uppfattning är att upp-
levelsen av musik, när den är just besjälad, är det närmaste  
jag kan komma det som brukar kallas en religiös upplevelse.  
Är det så du ser på musik också?

Ja, eller jag upplever snarare ett slags djup i musiken, ungefär 
som att den är tredimensionell. Att jag står i mitten och att 
musiken ”utspelas” runt mitt huvud, som i ett planetarium 
eller som att vara omsluten av en cinemascopeduk. Musik 

Jag vet inte var det kommer ifrån, men jag tenderar att ”se” 
musik, vilket naturligtvis sätter sina spår i mina egna kompo-
sitioner. Exempelvis är ”Azimuth” från The Ocean Tango  
en snurrande båtkompass, och titellåten från samma skiva är 
just vad texten handlar om, d.v.s. ett par som försöker dansa 
tango på ett krängande oceanångargolv. Beach Boys Pet 
Sounds är en gigantisk diamant som sakta roterar i solljus, 

nymånen i skymningen i en öken, Neil Ardleys A Symphony 
of Amaranths är inspelad på sjöbottnen, bland ett hav av  
upplysta snäckor och svagt glödande pärlor, med musslor  
som slår med sina skal och kräftor som knäpper med sina 
klor. Olika tonartsbyten betyder olika saker: längtan, feber, 
bitterljuvt tonläge, sorg, (mar)drömmar, ångest, livsglädje, 
olika typer av ljusförhållanden o.s.v., det gäller bara att hitta 
de rätta kombinationerna så har man en bra blandning.
 Jag tror att det är något slags synestesi det handlar om, 
men jag är inte säker. Jag har pratat lite med Siri om det här, 
hon har ju synestesi och ser färger och färgkombinationer när 
hon hör musik, men till skillnad från mig ser hon det hela 
tiden. För mig funkar det inte så, jag får bara dom här starka 
bilderna ibland, och nästan uteslutande av musik jag tycker 
är bra.



42 43

 

One copy, released as a message in a bottle.  

Malmö, Västra Hamnen, 2006
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Två exemplar. Det ena släpptes som skiva i en luftballong,  
det andra spelades upp medan ballongen for iväg, och 

Two copies. One was released as a record in an air balloon, 

Malmö, Västra Hamnen, 2009
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i sju länder i sju världsdelar.

 
in seven countries in seven continents.

Malmö, 2011
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WE DECIDED THAT this interview should begin with 
the release of The Double Life of Testbild!, but when I read 

Twisterella 
2001 I realised you were saying that the chorus of “From 
Forgotten Power Station on the Moon” was written as early 
as 1994. That makes me think there’s a prehistory which 
would be interesting to hear about. I know you attended 

played in bands at an early age, but when did you become 
serious about writing your own music?

I’ve written songs and peculiar little melodies since I was 

lesson, but maybe I wasn’t that serious at the time. I started 
playing in punk bands like most of us did, at the age of 14 
or thereabouts, but I was probably the only one writing my 
own stuff. It had to be Swedish lyrics, some sort of [Swedish 

which was my absolute favourite band by then. But I can’t say 
we were very serious about it. We didn’t really rehearse at all, 
mostly we just played our songs to each other in the music 
room during school breaks and all that.
 I had some sort of artistic awakening when I started to 
get interested in the industrial- and tape trading scene – must 
have been around 1987 – when I started doing sound collages 
of my own and furthermore started a fanzine and a cassette 
company, all on a very modest scale, of course! Industrial 
music was something very positive and educational for me in 
those days, associated with creative work, delight in experi-
ment and DIY. I had no associations whatsoever to the horrible 
contemporary synth scene, Front 242 and Nitzer Ebb and 
crap like that.
 That I started writing pop songs eventually was probably 
something that developed over the years, partly because I 
was introduced to Biljardakademien by Stefan Wesley at the 

Petter Herbertsson interviewed by Joakim Norling 
Malmö, 2012

THE    WORD
IN
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8584 same time I was tinkering with industrial music, and partly 
because I started listening to Monica Zetterlund a couple of 
years later. Yet another thing that made a great impression 
on me was that I discovered the fanzines Id and, above all, 
Grimsby Fishmarket. I hadn’t heard of a single band they 
wrote about, but I swallowed it all – it felt like coming home. 
I never found any of the records they wrote about, except 
Louis Philippe’s Yuri Gagarin – still one of my top ten 
favourites – so I started corresponding with editor Marcus 
Törncrantz, and asked him to make mixtapes for me instead.
 About the same time, i.e. at the end of high school, I 
discovered that I had a talent for writing songs of my own, 
although I didn’t know how you actually did it, so to speak. 
I just threw in all the impressions I had collected and hoped 
that it would turn out to be something that someone would 
like to listen to in the end. Me and some friends started a 

 
Prefab Sprout, Bacharach and others, but apart from record-
ing about ten demo songs we never made anything useful. 
We never even got around to proper rehearsing before sud-
denly it was all over.1 I made a valiant attempt to create a 
new band about ‘92, when I had just discovered j-pop,  
Mancini soundtracks, bossa nova and soul, but that went 
down the drain as well.
 Then I started going to a music school called Fridhems 

rotten or, at worst, non-existent musical taste my classmates 
had. There were a lot of friendly characters, and we had a 
great time and all, but – if I may generalise – people mostly 
listened to Toto, Tower of Power, David Sanborn and hor-
rible West Coast fusion. Not to mention their clothes: totally 
un-ironic ponytails, Hawaiian shirts and old sneakers … It 
looked like a parody of all the Kenny G and Michael Bolton 
record covers you can think of, mixed with a little Swedish 
dance band aesthetics. If you were lucky you could talk about 

aesthetic judgement and personal artistic development were 
pretty scarce overall.
 Just after that I joined a soul band whose keyboard player 
was a year ahead of me at the school. I immediately started 
writing songs, and tried to direct the sound and attitude so 
that it would suit me, but about ‘98 I discovered kraut and 
post-rock and wanted to start experimenting for real, which 
none of the others were interested in. So you could say that 
we disbanded. About then I realised that I had to collect all 
my ideas and impressions, and mix the jazz-pop songs with 
my fascination for sound collage and conceptual artistic ac-
tivities. So I started Testbild! as a refuge from all the deeply 
rooted rules that pop bands apparently have to consider. It 
would be both a band, a recording project and an artistic 

1. Stefan Wesley: 
“Me and Magnus Häglund released two of 
the Greta Garbo songs on the Power-Play 
cassette in 1992. We had started the cassette 
company Mate, which took over where my 
former labels CA and Enjoy – of which 
Petter had been a loyal customer – left off. 
Power-Play was a 90-minute compilation 
with, among others, Kjell Häglund’s Biljard-
akademien (which were called Biljard by 
then), Karparna, Doubleheader and Henry 
Moore Selder’s Dartanjangs. When I started 
Bendi Records a few years ago the main 
reason was to rerelease old cassettes, so 
I asked if I could use one of the songs, 

-
tion. ‘Smulpaj’ consists of a number of nice 
little melodies and is quite good. But when 
Petter didn’t feel like writing lyrics he just 
read a recipe from a cookbook. Somewhat 
avant-garde in my opinion: a bit embarrass-
ing, according to Petter. So there was no 
‘Smulpaj’ on Bendi, but instead he recorded 
a brand new album, Noon Universe, under 
the name of ‘Sjtjekn’.”

statement at the same time. Parallel to all this I played in sev-
eral other bands with different directions, of course. I don’t 
feel any of that is relevant in this context, though.

Testbild! has more or less consistently worked with themes, 
concepts and projects, but The Double Life of … is perhaps 
the most overtly coherent story, and also introduces two  
motifs that you would return to later on: space and the depth 

you tell us something about your fascination?
 
Hm, that’s something I should talk about with my psycholo-
gist, perhaps! To be honest I don’t know, other than that 
these are themes that have fascinated me as long as I can 
remember. I’ve tried analysing what I do, and the thing that 
strikes me is that I seem to start out from images and sensory 
impressions from my childhood. Old picture-books, smells 
and tastes, colours and lights. The feeling you get when you 
look up into the starry sky on warm summer nights, or the 
abysmal fear I felt in the room with the whale skeletons at 
the Museum of Natural History in Stockholm. I don’t know 
if that room’s still there, but it was a huge hall as I remember 
it, and you went out on a tapered jetty. All around you whale 
skeletons hung from the ceiling, and whale noises were com-
ing from the speakers …
 20.000 Leagues Under the Sea by Jules Verne was my 
favourite book, and my favourite colour was the deep blue of 

the Moomins. There are lots of themes that I’ve carried with 

and so on … When I started school I used to borrow all these 
books about astronomy from the school library, and drew 

-
etarium in Lund where I grew up! I suppose it sounds trite, 
but I guess I’m attracted by, and identify with, the feeling of 

and likeminded people that understand you. A small candle, 
lit up in the darkness.

I hadn’t listened to The Double Life of … for many years 
when we decided to do this interview, but one thing that 
strikes me is that some mannerisms and methods I’ve come 
to love during the years as a Testbild! fan are apparent here 
already: some soundscapes, some types of arrangements and 
so on. Despite that, you once said that you would do things 
very differently if it were recorded today. Care to elaborate?

I’d already set some sort of standard for how I wanted my 



86 87music to sound. By then I’d listened to Young Marble Giants, 
Kraftwerk, Jim O’Rourke, Brian Wilson and Ny Akustik. 
That’s certainly stuff I still like, but you tend to evolve very 
much in your listening to music, you try new routes all the 

is that I used so much drum machine, which I think makes 
many of the songs unnecessarily stiff. Furthermore, with 
hindsight I would like to have done the lead vocals myself, 

bit more personal. And then there’s some of the song mate-
rial that I don’t think is good enough. At the time that was 
the best I could produce, but as I said I have evolved quite a 
bit since. Some horns and choral arrangements wouldn’t have 
hurt, too. But there are a lot of things I’m really pleased with, 
as well! I like the mix of genres. And “Iron Lung Vs Aqua-
lung” is still one of the best songs I’ve ever recorded.

A question which seems to be related to the above is how is 
it that The Double Life of … is the only Testbild! album to be 
produced by a non-member?

We didn’t have the same musical tastes at all. I don’t think 
he was aware of any of my references except Kraftwerk, but 
he has always had an extremely open mind to new impres-
sions and moods, so I knew he would be perfect. That was 

live and keep up his own musical activities. I couldn’t very 
well ask him to record me for free. So I simply asked him 
how much he wanted for recording a full-length album with 
me and my project, and his price was SEK 20,000, money I 
borrowed from another friend. We had some proper working 
days, at least eight hours per day for two weeks, and then a 
hell of a lot of post-production, mastering and so on. I think it 

 The reason that we haven’t done anything like that since 
then is really only economic. We can record quite a lot at 
home and in our rehearsal studio now. These days Petter 
Samuelsson is a member too, and he has completed a four 
year sound engineer course in Copenhagen, so we’re not 
short of technical knowledge.2 3

with an external producer again sometime in the future.

The Double Life of … mainly consists of pop songs with 
wonderful melodies, coloured by synths, drum machines and 
a kind of retro-futurist space optimism which felt incredibly 

2. Douglas Holmquist:
“Found a fact thingie: in the answer to  
the fourth question you say that Petter 
Samuelsson took a four-year course. I think 

3. Petter Samuelsson:
“
I know.”

fresh in 2002. But on Testbild!-albums there are always songs 
that don’t conform and which create a tension in the whole. 
One of those songs is “Dissembled Hero”, which is almost a 
noise number. Didn’t you play in a noise band for a while?

Yes, I had been into noise and industrial since the mid eight-
ies, so I guess it’s some kind of a heritage from that. It was 
when I had heard The Leather Nun’s Slow Death EP, and at 
the same time borrowed a bunch of Swedish fanzines from 
my former babysitter, that I started to grasp what it was all 
about. I read every word of Funtime, Dr Krall, RIP and all 
the rest, about Throbbing Gristle, Monte Cazazza, Chrome 
and so on. I was completely hooked, but my mum got really  
scared when I showed her the clippings … She probably 

about artists who were fascinated by serial killers, weapons, 
cults and things like that.
 I had a number of small recording projects with different 
names, alone or together with friends I managed to persuade …  
WSOA (White Splash of Acid, which was also the name of 
my cassette label), James Bondage, Dom Väldigt Snälla Män-

the Swedish project Greens Restaurant, free jazz, electronica, 
Residents, Faust, Captain Beefheart, Magma and Third Ear 
Band.
 I devoured everything, everything that was odd and ex-
perimental! I was completely out there and clueless, walked 
around quoting Enhänta Bödlar-lyrics in the corridors when 
I was in ninth grade and hoped someone would come up to 
me and say: “Hey, I recognized that, that’s Enhänta Bödlar!” 
Once I asked a girl in my class if she had heard the band 
Vision – whose only claim to fame was that they contributed 
a song called “Mitt ansikte är bränt av kriget” [My face was 

and was surprised and disappointed when she said no.
 But I must say that I don’t regard “Dissembled Hero” as a 
noise number. It was more of an attempt to channel my kraut-
impressions. I wanted it to sound like NEU!, only punkier.

Now that you mention NEU! it feels logical to ask about the 
name Testbild! and the exclamation mark?

Ha ha, yes, it’s actually partly because of NEU! that the 
exclamation mark is there. But like everything else about 
Testbild! there is more than one explanation. It also refers to 
a surrealist superhero, invented by Grant Morrison, called 
Agent “!”. I also wanted a name that didn’t mean anything 
special but would feel kitschy and advertorial, like a product 
which doesn’t exist. The funny thing is that a journalist,  
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exclamation mark and sometimes don’t. Completely fabri-
cated, but we like the idea! I like the word “testbild”, what it 
feels like in the mouth when it’s pronounced. It’s also a nod 
towards Young Marble Giants and their Testcard EP.

Another song on The Double Life of … which stands out, 
but in a completely different way to “Dissembled Hero”,  
is “New York”, which among all the travels into space and 
the depths of the ocean exists in a very tangible way right 
in the middle of ordinary life, with its recording of a perco-
lator and a quiet piano motif. Tell me about that song and 
its function on the album.

I wanted to strengthen the apocalyptic impression by making 
as abrupt changes as possible. Pop was going to intermingle 
with noise, space with the ocean depths, feverish detective 
work with everyday situations, chaos with calm. The back-
ground story would be as fragmented and simple as possible, 
the real developments would occur in the listener’s head.  
Musically there’s a very obvious reference to that song, and 
that is Gastr del Sol. They used to have short and strange 
piano pieces on their albums, and I even think they used the 

them too. I just substituted the kettle for a percolator.

One song from the same period is “Galena Blimp”, which  
is on two different compilations. Galena Blimp is also  
mentioned in the lyrics to “From Forgotten Power Station  
on the Moon”. Was it supposed to be included on The  
Double Life of …?

under the name of Testbild!. That was in 1998 when I had 

from a cousin of mine – and had borrowed some old analogue 
synths from a friend. At that time I didn’t have any recording  
equipment of my own, and no instruments apart from my 
bass, guitar and piano, but I recorded two songs with the stuff 
I had borrowed to get a feel for what I wanted to do, and how 
it would possibly sound.
 Stefan Zachrisson wrote on Benno Topics that he thought 
“Galena Blimp” sounded like Pram and I was really happy 
because I had listened a lot to them and had been impressed. 

nightmare world – right up my alley! The reason it is named 
like that is that at the time I wrote lyrics using surrealist auto-
matic writing and Burroughs’ cut up-technique, and some-
times got really entertaining, poetic images. “Galena Blimp” 
is only one example … It was later reused in the lyrics for 

“From Forgotten …”, like a kind of nod to the starting-point 
for the whole project. I often return to my own past that way, 
I think it’s fun, it puts the things I do in a deeper context.

Next in your discography is “No Title, mini-album, Rocket 
Science”. What’s the story behind it? Have I even heard it?

 

intensely together and the conceptual ideas got more serious, 
we decided that if Testbild! should be able to be anything 
and sound like anything, then I can’t demand to be included 
in all recordings. So we decided that Mattias would record a 
whole record as Testbild!, three songs he wrote and recorded 
himself, with my support of course, but without me being in-
volved. The record was released by Henrik Kihlberg’s digital 
label Rocket Science Society, but I remember us being disap-
pointed by the cover a friend of Henrik had designed: an 
image of a scientist in front of an old computer, taken from 
an old physics schoolbook from the 60s. We thought it was 

later produced for his own band Ved. But then Rocket Science 
ended without anyone really knowing what had happened. 
Henrik probably just lost interest in it. Don’t know where 
those recordings are today, just know that I haven’t got them.4

Yes, somewhere between The Double Life of … and The 
Inexplicable Feeling of September Testbild! suddenly evolved 
into a duo where Mattias wrote almost as many songs as you. 
What common ground did you and Mattias share?

We had known each other a bit for many years, and even 
been in several bands together. But we didn’t discover any 
similar interests then, I think we were stuck in some kind 
of roles where both thought the other was only interested in 
plain musicianship. But then, when I had asked him to sing 
on The Double Life of …, we started to talk and found out 
we had lots in common. For example, both of us had been 
into industrial and noise music in our youth, and both had an 
interest in art, surrealism, obscure philosophies, William S. 
Burroughs and experimentalism in general.
 I know Mattias doesn’t want to talk about it, but he was in-

5 playing 

the name Brainpool, through the old cut up-technique. I saw 
a concert by them in Lund, could have been in 1989, when 
they performed a song called “Steps” that he had written,  
and even though I never was that fond of the band, neither 
then nor later, that song somehow stuck with me. I remember 
it as sounding a little mystical, like a mix of TT Reuter and 
Blago Bung, things I liked – and still like – very much. So 

4. Henrik Kihlberg:
“Partly, I had lost interest. MP3 releases 
didn’t feel that exciting anymore, because  
I felt they were becoming the norm. But 
I also seem to remember that the server 
that hosted everything went missing in one 
of the many dot-com crashes. I also had 
backups on my own computer which later 
unfortunately broke when I dropped it from 

backup hard drive I have and maybe it could 
become a beautiful bootleg one day (with 
a different cover). I remember the music as 
abstract and not very poppy, a little like a 
precursor to Ved.”

5. Mattias Nihlén:
“It’s a long interview, honest and good. 

embarrassing that he mentions Brainpool’. 
But then I started to think: ‘Oh, what the 
hell, it’s time to laugh it off now it’s twenty 
years since I left’. Also it’s in the context of 
‘Steps’, which I had completely forgotten 
about … And speaking of forgotten things … 
the Rocket Science EP, wasn’t it available 
on the web for a while? Wasn’t there a song 
called ‘The Pink Light’? But I have nothing 
to add since the interview is so exhaustive. 
In the parts where I’m mentioned, you put it 
just the way it was.”
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would be a good mix, my jazz-pop with his mystical guitar 
songs, and collective sound experiments. He also had a good 
computer with different kinds of music software, so naturally 
we started to hang out at his place to record. 
 Maybe I didn’t listen to his opinions as much as I should 
have, but we did have a great time in the beginning, when all 
we did was hang out together recording music and drinking 
wine all night. 
 

Before we get seriously into September, wasn’t yet another 
album planned to be released by Radio Khartoum, a kind  
of follow-up to The Double Life of …? I have a demo of  
a wonderful song called “A Shed by the Sea” in my iTunes 
library …

We recorded music of different kinds from morning to night, 

started to work on more seriously in 2002 was a follow-up to  
Double Life. Early on I had an idea about a trilogy, where the  

 
UNIVAC were to be extended. I liked the idea of making the-
matic albums, like the prog rock bands of the 1970s, but in a 
kind of hyper-aesthetic pop context instead. The idea felt fresh, 
at least then. I don’t think there had been that many thematic 
pop albums before that, at least not the way I wanted them to 
be. Anyway, the second album would be a history in the form 
of a diary and be about Lolita Wagner, the nurse of ENIAC. 
So I wrote a bunch of diary notes and called the whole pro-
ject The Lolita Wagner Case. Mattias didn’t write that many 
songs, only three I think, but we recorded it together and he 
was very inventive when it came to the production and so on.

on his Radio Khartoum label, came to visit us in the summer  
of 2003, just when we had completed recording. So we handed 
him a CD-r, saying “this is the follow-up”, that he could listen 

in strange effects … So he started to write long e-mails with 
constructive criticism, where he encouraged us to continue 
working with lots of details. We worked like crazy, but he 

record, take it or leave it, we have to continue with other 
projects now”.
 He thought that was OK, but since then the release date 
for the album has been delayed and delayed. He says he hasn’t 
given up on it, but no one is really sure if the album will ever 
be released, and to be honest I have no problem with that. 
There are some really good songs there and we had a good 

time recording it. But it feels like ancient history – we’ve 
moved on.

The Inexplicable Feeling of September then … it’s dominated 
by totally different moods and soundscapes from Double Life. 

motifs from a Swedish autumn landscape. I’m thinking of 
mycelium and underground nerve paths. Ambiguous asso-
ciations. On one hand a slight discomfort, on the other hand 
there’s something attractive about the hidden connections. 
I understand it as a record about secret relationships, covert 
messages. Am I on the right track?

Partly, yes. Me and Matta were very much into Paul Auster, 
the mystery of everyday life and the mystery of the element 
of chance and stuff, and we nursed the idea of having an 
element of chance on every song on September, one little 
component where we didn’t control what was actually being 
recorded. This is mostly evident in the title song, which con-

es. We recorded this without listening and with blindfolds, 
to see how it’d turn out … But that’s interesting, embracing 
chance like that, to allow oneself to lose control over some-
thing that otherwise would be strictly controlled. It can give 
you a somewhat discomforting feeling of falling head over 
heels, and it was precisely that feeling we wanted to capture.
 Another clear example is the hidden track at the end, that 
used to be called “Att bli berövad sanningen” [To Be De-

guitar and me on melodica I think, but by the end there are 
really strange ghost noises which we never understood what 
they were. That was because we recorded it on a 4-track cas-
sette recorder, and there was apparently already something 

the attic, but no one knows exactly what … We were thrilled! 
It was also very much about having the listener make up their 
own connections, their own stories. It’s very important not to 
be over-explicit, not to underestimate your listeners. It’s still 
one of the most important artistic mottos, I think.

“Rain and Air” is one of my favourite Testbild! songs, that’s 
for sure, with a chorus which I often realise that I’m humming  
spontaneously on the strangest occasions. It’s also a song 
(and lyrics) with strong inherent contradictions. On one hand 
the unpleasantness in the initial line “Embedded deep inside 
your veins / part of a toxin still remains”, on the other hand 
the chorus: “And the nights are really softer here / As your 
words begin to touch my ear”, an unforgettable mental image 
of love and secrets. Can you tell me something more about 
that song, without revealing all of its secrets?
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tradictions and extremes interact and create something new. 
When I recorded Double Life
think as unconventionally as possible, and to try to get rid of 
all the notions of how a pop band, or any other kind of band, 
is supposed to act. Are you allowed to mix melodic music 
with surreal and slightly unpleasant lyrics? No you’re not, so 
that’s what I will do. Are you allowed to mix pop and bossa 
nova with impressions from noise and industrial music? No. 
Are you allowed to make a thematic album although you’re 
not a pretentious symphonic rock band? No, and so on.
“Friendly Noise Theme 1”, which ended up on the collection 
Friendly People Making Noise was called “Asphyxiate & 
Strangulate” at the beginning, but the record company made 
us change it because they thought it was a bit too much.6  
The lyrics to “Rain and Air” are about beautiful love, but 
also about loss and extinction. If they’re about anything at  
all, I try to write lyrics with mental images and impressions 
in mind instead of linear process.

The North and National Health. I listened to Soft Machine 
and Kevin Ayers when I was about 17, but it was because of 
Matta, who said that my demo versions of the songs of the 

Canterbury scene for real. We’ve been inseparable since then, 
the Canterbury bands and me. They capture a great deal of 
what I’m getting at when it comes to music, sadness, happi-
ness, fondness for experimentation and folly.

been as obvious as on Imagine a House, the third full-length 
album? Imagine a House is at the same time quite restful, 
with an extremely slowed down tempo and not so much 
“folly” – except that one song is a tribute to Bas Jan Ader 
who made a habit of cycling face down into the canals of 
Amsterdam. What were the starting points for this project?

The starting point was that I had seen a photo in an old issue 
of National Geographic from the early 70s that reminded me 
of an old deserted house that lay beside our youth recreation 
centre when I was about seven years old. We were absolutely 

old lumber and rusty nails which you could hurt yourself 
on, but of course we didn’t care what they said. The feeling 
inside that house was very special, exciting and mysterious 
and a bit frightening. And I have a strong memory of a really 
strange light. I think it was mostly the light I reacted to when 
I saw that picture. Later on I strolled around town, trying 

Kristofer Ström (formerly in Adria, nowadays a well known 

6. Stefan Zachrisson:
“No, no, all wrong! We, ‘the record company’ 
never changed any song titles, as far as I can 
remember. And if we did, it wasn’t because 
they were ‘a bit too much’. The reason that 
‘Asphyxiate & Strangulate’ became ‘Friendly 
Noise Theme 1’ was that we wanted to 
bookend the record with theme songs. 
We were a new label so it seemed grand 
to have our own theme songs! Also it was 
about strengthening the feeling of unity on 
Friendly People Making Noise, with an intro 
and outro. And there were plenty of good 
unreleased Testbild! songs to choose from. 
It looked better if the intro and outro were 
anonymised and the ‘one band, one song’ 
symmetry wasn’t broken. Testbild! after all 
had three songs on Friendly People Making 
Noise, apart from the two themesongs also 
‘Glänsande blod’. Generally we strived to 
give Testbild! a context of artistic freedom: 
that was a basic rule with Friendly Noise. 
And we loved working with Testbild!.”

animator and designer who also plays in the one-man-band 
Ljudbilden & Piloten) who designed September had an idea 
for a record cover; he cut out details of my pictures and 
constructed fantasy buildings of his own. The result looked 
good, and exactly like my memories of that deserted house.
 I had also found a picture, in fact a sketch of a costume 
for a play of Ionesco, which represents a man who’s turning 

to the conclusion that we should dare to make a slow record 
this time, and that all the songs should have a kind of dreamy 

-

The North, which is quite obvious in the last tune “Where 

I had bought The Hapless Child, a pretty obscure LP by 
Robert Wyatt and Michael Mantler. Every song on that album 
is based upon stories by Gorey, and Gorey painted the cover, 

Imagine a House: deserted houses, Canterbury and Edward 
Gorey.
 One song is called “Bas Jan Ader” because I had just 

exposed situations where he always fails in his intentions, 
cycling down into canals, falling off rooftops and so on. His 
last project In Search of the Miraculous consists of him going 
out alone at sea in a sailboat, but something went wrong, and 
the boat was found empty off the coast of Ireland in 1975. 
Bas Jan Ader’s body was never found. This later gave rise to 
a lot of speculation to the effect that the disappearance should 
actually be considered a part of the work of art itself, but I 

attracted by this story on so many levels.

Testbild! the band seems to get bigger exponentially around 
this period, from a one-man project to a duo, and on Imagine 
Douglas Holmquist and Pontus Lundkvist have been added to 
the line-up. How did that happen and what roles do they play 
on Imagine?

wasn’t until Imagine that he started to really play his part. 
He had invented an instrument of his own by mounting the 
neck of a mandolin on an old travel gramophone, making the 
strings go across the turntable (the song “Ipsifendus” is in its 
entirety played on this instrument). If you plugged the turn-
table into an amp you could get very strange sounds by play-
ing the strings and at the same time turning the turntable … 
It felt completely in line with our attitude.
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shouldn’t just be about music but bring together as many 
different artistic expressions as possible – sound, writing, 

with an unbelievably bitter and strange old man who spoke 
some sort of greeting which was hardly audible. Then Pontus 
started making up a story about the life of this old geezer and 

one of the dolls spontaneously giving birth to a disabled child 
in the middle of a coffee party … A really grotesque story, 
but with lots of mixed emotions, just as it should be.
 Douglas became a member because he’s got a driver’s 
licence, and we had been invited to play at the Ideal festival 
in 2005, ha ha! No, seriously, I had been a fan of his band 
Dr Higgins for a long time and had been trying to work out 
how to persuade him to become a member of Testbild! too. 
There aren’t very many contemporary Swedish bands I have 

was one. It felt as if we had the same attitude towards music 
and creating music, and that we listened to more or less the 
same things. When at last I worked up the nerve to ask if he 
wanted to become a member we started to record at once, in 
the beginning just as intensely as I and Mattias a few years 
before. The difference was that Douglas and I wrote all the 
songs together in the beginning. We composed and recorded 
them in real time. “Which chord should it be now?”, “Do you 
have a melody for this?” and so on.

To me Imagine a House -
alise a coherent imaginative concept with an emotional state 
so strong and rich that it works as a whole. I get a feeling that 
the need to achieve a position and “do the forbidden”, as you 
told us about before, is less important than making the end 
product as good as possible. Am I going out on a limb now?

albums as typical style exercises. It’s only on Imagine a 
House
want to put September down, we had lots of fun making it, 
but today I feel it’s much too unfocused. We wanted to do too 

Canterbury, noise and so on, and so on …. It all ended up a 
hotchpotch.
 Imagine a House took off where September ended. There 
are lots of collages and improvisation on it too, but you can 
feel that Douglas has put his very personal touch on it. The 

sound is much clearer, deeper and more distinct. I think we 
dared being more minimalist too, not just smother it with too 
many overdubs and effects.

 
Imagine a House they seem to play a more important role 
than ever before. It’s hard to imagine “Caryatides” without 

on “Sodaine” also feels absolutely crucial to the full impres-
sion of the song. And “The Attic” is just one rather ominous 

-
ings come from, and was it a conscious move to let them be 
more prominent on Imagine?

that time we didn’t have any good recording gear. Mini-discs 
were hard to come by at that time, but it so happened that 

was to record all the fountains of Malmö, which soon was 
extended to sneaking about in the parks at dusk, recording 

in the pavilion in Pildammsparken. It may have been one of 
the happiest days of my life.

on that album is that we had the opportunity to do them, but 
also that they should contribute to the dreamlike atmosphere 
of the album. When you’re inside old abandoned houses the 
silence becomes almost palpable, you suddenly start noticing 
sounds you haven’t noticed before: clicking sounds, creaking 

rain in the air), the buzzing of insects and so on. That was the 
feeling we wanted.
 “The Attic” was recorded in Matta’s attic in the middle 
of the night, without any of the others. He told us he found 
it incredibly creepy, but he still wanted to go through with 
it, conquer his fear of the dark (I even think he had put the 
lights out). When he was up there he hardly heard any sounds 

volume of the recordings it all sounded quite bizarre.

to say the least, and if I suggest that the answer is “there” and 
“then”, and that “Where Did This Begin?” points the way for 
Testbild!, what would you say to that?

my favourite band then, and you could say that they still are. 
I can see that it sets some sort of standard for my songwriting 
on Une Teinte Intense, and my future attitude towards com-
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the drummer playing a free form solo over the rest of the  
accompaniment, will return on The Ocean Tango. But I try  
to vary my ideas as much as possible, always looking for  

-
ating creativity like that. And, above all, I always try to get 
the others to compose as well, so that we don’t stagnate.

way, they’ll probably follow me for the rest of my life, but 
at the same time you can’t just sit there being content with 

then you have given up, and that’s very unartistic. Never relax, 
always move on, that’s my motto, or one of them anyway.  
I’m not sure if I have answered the question, but yes, you 
could say that “Where Did This Begin?” points the way.  
And no, you can’t say that!

Testbild! released a cover of Monica Zetterlund’s “En gång 
i Stockholm” and your own song “Dedicated to Therese 
Holm” on Friendly Noise’s series of MP3-EPs in the summer 

One of a few times anyway. We got a very boring and  
fashionably jaded review of Aquatint too, but that’s about  
it. We’re not exactly spoiled for attention in the big press.

Was it around this time you started seriously listening to  
and getting inspired by jazz? Polish, Swedish and so on, a 
European expedition …

Yes, I believe it was. My parents used to listen a lot to jazz, 
and Miles Davis’ Sketches of Spain
made a really strong impression on me when I was about 16 
– it’s still a favourite today. And as I said earlier I started lis-
tening to typical Swedish jazz a year later, Monica Zetterlund,  
Toots Thielemans, Gals & Pals and stuff like that. I guess I’ve 
been on and off jazz since then, but I started getting interested 
in Polish and Czech artists in 2006, possibly due to an intense 
Polanski period, when I suddenly realized how important 
Krzysztof Komeda’s soundtracks are for the atmosphere.
 About a year later I bought Mike Taylor Remembered.  
I guess that’s when I started getting really nerdy, ha ha! It’s 
a record with several artists from the British jazz elite: Neil 
Ardley, Norma Winstone, Henry Lowther, Ian Carr, etc. It 
was recorded as a tribute to their late friend, the piano player 
Mike Taylor, one of the most enigmatic characters of the 
Brittish jazz scene, recorded at the beginning of the 70s, but 
not released until much later for some reason. I had never 
heard anything like it! It was jazz that didn’t sound like jazz, 

a big band that had more to do with modern classical music, 
obscure French prog and mysterious soundtracks than Gil 
Evans and Duke Ellington, I’m thinking Magma and the 
soundtrack of La Planète Sauvage, and with a singer with a 
voice like dark blue glass. So I started digging deeper into 
the British jazz scene of the 60s and 70s, moving on to the 
rest of Europe, Argentina, Brazil, Australia and so on. Some 
favourite albums are Neil Ardley’s A Symphony of Amaranths, 
Kenny Wheeler’s Windmill Tilter and Sahib Shihab’s LP with 
the Danish Radio Jazz Group, all three harmonically accom-
plished masterpieces that I wish more people would discover.

reason that I don’t have a particularly keen relationship to 
Beatles; it’s simply music that’s so established that it has 
somehow lost its value and meaning, if you ask me. But any-

– is the wealth of ideas, the unconventional harmonies and 
melodies, and how revolutionary it must have felt – as if in 
some cases they had created the music of the future.
 I just read about an amusing occasion where Lars Werner, 
Janne Carlsson, Don Ellis and a few others solemnly an-
nounced that they would perform the newly-penned piece 

Gyllene Cirkeln 1963. All the musicians produced a music-
paper, made a pause for effect, and then methodically started 
to tear the papers or crumple them up into small balls, all 
stonefaced. That was the song. The same concert contained 
elements like Lars Werner sprinkling the piano with salt, 
and the musicians reading out loud from a detective story, at 

text like some sort of fake opera (one might assume that they 
played some ordinary tunes in between the whimsy as well).
 Naturally you couldn’t do something like that today, but I  
like the thought of how new and exciting it all must have felt  

 
sounds or create new instruments – I don’t think that’s possible 
in the strict sense, not since the development of electronics 

-
 

sophies as much as possible. Modernism feels ancient, post-
modernism even older. We’ve got to move on.

The above anecdote about Lars Werner and his friends is 
very reminiscent of a Fluxus event and the way early Swedish 
performance artists worked in the borderland that the artist  

so interesting because jazz musicians experimented with  
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Testbild! has also engaged in activities bordering on concep-
tual art, if I’m not mistaken. I’m thinking of Proof of Life, 
Imagine a Balloon and the gig where you played behind a 

Yes, I’d like to say that Testbild! is one big concept, of which 
the musical part is just one small component. Well, maybe 
not a small component, but still just part of the whole. We are 
fastidious about everything. Our goal is that the lyrics can be 
read as poetry in their own right, that the covers work outside 
of their context, and that the background stories, if they exist, 
are so meticulously produced that they could be released in 

Rozenberg, are other examples.
 We also like the thought of art which is made for its own 
sake, not for an imagined audience. That’s why we sometimes 
send out unique songs as a message in a bottle, or hanging 
from a balloon and other such pranks. These songs are written 
for just this purpose and published in one copy only (normally 
a CD-r), then erased from our computers and recording equip-

but it exists. The message in a bottle was really nice and the 
local newspaper made a one-page story about it, but the bottle 
probably got smashed against a rock in the harbour and sank.
 When we tried to send a CD hanging from a balloon we 
had some major problems. The balloon wouldn’t take off, and 

but the CD was too heavy so we had to remove the custom-
made cover. Then it was all right. The balloon didn’t take off 
towards the sea as we had hoped, though, but veered inland 
and, we think, crashed in a parking lot.

characters. We chose seven cities in seven countries in seven 
continents, made up seven persons with typical names, found 
a suitable address and sent each one a unique version of the 
specially composed song “A Second Sun”.

We have reached Une Teinte Intense, the most coherent work 
by Testbild! so far, glistening from starry desert nights and  
a feverish “sense of place”. The books of Isabelle Eberhardt 
are the given starting point, but the atmosphere is so intense 
that I almost get the impression the album is Eberhardt’s 
writing incarnated in music. Could you tell us about the mak-
ing of Une Teinte Intense?

I heard of Isabelle Eberhardt through Komeda’s record Pop 
på svenska, but it wasn’t until sometime in 2005 that I bought 
her books Södra Oran Berättelser 
från Maghreb

by her fate, and by her unique way with language and style, 

isn’t quite as striking. We decided that a concept album, 

African sound, would be the most unexpected thing we could 
do at that time. So I borrowed her books in French, since we 
wanted spoken parts on the album, and it had to be in the 
original language. Katja, who by then hade become a member, 

thought it would be a perfect role for her to read the texts.
 Later we got a bad rap for that, were accused of being elitist 
and excluding some listeners. But it was never our intention 
to exclude anyone. Apart for Katja none of us understand nor 
speak much French. The reason we used the original language 
was to deepen the atmosphere. The French language and the 
spoken parts should be seen as a musical instrument in their 
own right, not as proof of our snobbishness.

Une Teinte Intense has an exceptionally clear and detailed 
sound, a far cry from the rather muddled music of September, 
with all its experiments and trickery. How did you approach 
the sound?

My mother used to travel a lot in her work, all across the 
world, and in every country she used to buy a small local 
instrument which she gave me on special occasions. So I had 
lots of African instruments I didn’t know how to use, and 
it struck me that they would be perfect for a concept album 
about Isabelle Eberhardt since she actually travelled in North 

with North African rhythms and instruments. To tell the truth 
we had never listened to folk music from those parts of the 
world, but decided to make our own interpretation anyway.
 It actually ended up quite similar to the real thing! And 
yes, we were dead tired of the muddled sound on our earlier 
albums, we wanted to create something with a crystal clear 
fairytale sound, a bit like Arabian Nights, mixed with a slight 
Christmas feeling (we could be accused of exoticism, but 
that’s okay). Even though we had got better at production and 

still has the record number of channels used, more than 60,  
if I’m not mistaken …

You mentioned before that you use different kinds of disci-
plinary limitations in order to focus creativity. What kind 
of limitations did you impose on yourselves on Une Teinte 
Intense? One thing I’ve thought about, which really isn’t a 
limitation, is the synth that often twitters in the background 
and colours the music. Is that Douglas playing?
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remember. It’s me and Douglas playing. All the songs were 
composed on my Fender Rhodes, and make use of one or 
more North African instruments. A certain type of sound 
recurs throughout, such as the lonely desert winds, Katja’s 
half-whispering voice, a lot of voice direction behind it, bells 
and so on. The cover is designed to look like an old poetry 
collection, and strongly inspired by Swedish publisher  
Bonniers’ Panache series from the sixties.

Isabelle Eberhardt had a short, sad life and died, as I’ve 
understood it, at the height of her creative powers. You have 
also shown an interest in Bas Jan Ader, about whom I made 
crude jokes earlier. He, too, died right in the middle of a  
creative act, you might say. One could easily portray artists  

think there is something comforting in the thought that the 
act of creation can only be interrupted by death. Is that how 
you look at it, too?

Yes, and that the act of creation surpasses death, that what 

it extremely inspiring to think like that. Bas Jan Ader lived 
for his art and art took his life, but his life isn’t the interesting  
thing – except, of course, for himself and his family – it’s his  
work. Which In Search of the Miraculous clearly shows. 
In the case of Isabelle Eberhardt you could almost say that 
the opposite is true, but at the same time there is an obvious 
connection between her and Bas Jan Ader. They were both 
uncompromising and dedicated, didn’t let trivialities govern 
their lives, and their art found an identity of its own.
 In the same way Testbild! can’t be stopped by the fact 
that we will one day pass away. I want the band, the project 
and the ideas to exist outside of all conventional approaches. 
We achieve this by including new members all the time, and 
by dissolving the borders between artist and audience. We 
encourage other musicians to gig as Testbild! and we have no 
problem with there being a lot of other bands called Testbild!. 
Identity confusion and dissolution of the self are part of the 
concept. Sometimes we are a one-man project, sometimes a 
faceless collective, sometimes we’re just an idea travelling 
through space. I know this sounds extremely pretentious, but 
that’s how I look at things.

There’s another thing I want to ask you about – the magic  
of words. On Une Teinte Intense the word “dormant” can  
be heard at least three times and puts a very sharp stamp 
on the lyrics as a whole. There are other such words on 
Testbild!-albums, which perhaps aren’t words commonly 

 

crops up, but which help in creating a distinctly poetic  
quality in Testbild! lyrics. Does it all start with a fasci-
nation with the word in itself?

Yes, quite right, spot on! I’m fascinated by words, some of 
which I perceive as possessing a certain inherent electricity. 
It’s almost like electric shocks in the ear when I say them. 
Some examples: pupillary, extinct, shard, water surface, brick 
red, lunar crater, volcanic sand, nightfall. The same goes for 
Swedish and partly French, which I only understand a little. 
But the word “dormant” is there partly because Eberhardt 
actually uses it quite a lot.

Une 
Teinte Intense. Katja did backing vocals on three songs  
on September as well, but is now listed as a member.  
How did Katja and Siri end up in the band?

Katja sang with us on September as you said, but then we 
worked with other singers for a while. She was totally indis-
pensable on Une Teinte Intense: she sang, wrote lyrics in 
French, came up with song titles and read the diary notes in 
an inimitable way. She’s been one of our most active members 
ever since, and she’s not only a linguistic genius, but a very 
talented singer, writer and essayist.
 Siri and I got to know each other via Myspace. She sent 
me a friend request, and I was very impressed by her music 
and voice, so I asked her right away if she wanted to join as a 
singer. She’s got her own band as well, Band in Box, which I 
instantly felt some kind of kinship with, especially when they 
were a big band with lots of wind instruments and accordion 
and so on. I tend to nag all the time about her writing songs 
for us as well, but she usually saves all that for her own band. 
She’s a bit greedy, ha ha!

It seems that Matta and Pontus are still members of the  
band, if you succeed in deciphering the anagrams that  
you’ve given yourselves, but dare I suggest that their im-
pact on Une Teinte Intense isn’t that strong?

Matta was a bit involved in the early stages. He was attracted 
by the African elements, which we pictured as some kind of 
Northern African krautrock, and we recorded some drones 
and jams, which for example can be heard in the beginning 
of “Labyrinthine”, and at the end of “Maghreb”. But then he 
decided that he wanted to work with his own band Ved for a 
while, and that he’d like some time out from Testbild!. He’s 
been on this time out ever since, but he’s always welcome back 
anytime, I’d say that he’s our foremost honorary member. Ved 
are extremely good, especially since they decided to become 
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kind of feverish kraut rock, funky and nightmarish drones … 

 It can be a bit tricky contacting Pontus as he’s always 
involved in a thousand different projects simultaneously, and 
lives in a cabin in the woods. I tend to nag him about making 

makes him hard to get sometimes, and he doesn’t answer the 
phone or his e-mails. I don’t remember if he ever expressed 
an interest in participating in Une Teinte Intense, but on the 
other hand he delivered a miniature masterpiece for our next 
record Aquatint.7

-
water Stalker in a sense, combined with a tender Cousteau 
pastiche, with lots of humour. Is it true that Pontus invented  
a colloquial and written language of his own just for the 
movie?

Yes, that’s correct. He didn’t receive that many directions at 
all as a matter of fact, except that I sent him the short story 
and told him to make an underwater movie. He was supposed 
to come up with more or less anything he wanted, exactly 
like last time. I suppose it’s about a distant future where the 

creatures from an alien civilization making some kind of 
newsreel about what they think life on earth is. But I’m not 

different moods, a bittersweet sensation of a bygone civiliza-
tion, with strong humorous elements. And it’s damned good-
looking as well!

Had Pontus heard the music on the album before he made  

Partly. As far as I recall I had sent him a CD-r with chosen 
extracts of the music, so he could take whatever he wanted 

 
parts which aren’t included on the album.

Apart from the obvious fact that Aquatint is a record with  
a marine theme, I understand it as a record of paradoxes, on 
both a large and small scale. The music is redolent overall  
of the Swedish seaside – islets and skerries, marinas, Swedish  
jazz-pop from the 60s, comfortable and attractive associations. 
But now and then something else emerges – scary sounds 
from tunnels, a synth falling head over heels into a deep sea 
trench, fragments of text about drowning and fear. What were 
your own thoughts on the motifs and themes of Aquatint?

7. Pontus Lundkvist:
“I apologise if I haven’t answered any  
e-mails in the past, and for the fact that it 
took a while before I answered this one.  
I must have misunderstood because I didn’t 
understand it was some sort of collaborative  
project. Unfortunately I have nothing to 
add, at least not anything that would be 
interesting to read in a book. 
 Concerning the mention of me in the inter-
view: It was quite some time since I felt like  
a member of Testbild!, but I don’t mind mis-
leading the public if you think that’s a good 
idea. If it’s possible to be even more unclear 
about where I live that would be most 
welcome, but I don’t demand it. Outside of 
‘XXXX’ is okay, I guess, but for the future  
I would like you to remember that I live in  
a secret location.”

album about the sea and underwater surroundings in general,  
I guess. But then I wrote that short story, and everything started 
to adapt to it. All members were asked to send descriptions of 
their dreams for inspiration. It is, of course, quite a safe and 
warm feeling, the lapping of little waves that keeps returning  
throughout the album, Swedish 60s jazz and summer and so 
on, but I hate the idea of doing something that just sounds 
gentle and cute. That’s why a great deal of the record consists 
of ambivalent feelings: the creaking of the ropes in marinas, 
the thumps in the concrete pipe at the beginning … I don’t 
know what caused them to this day …. I climbed inside the 
pipe to get as good sound as possible, and then you could 
suddenly hear really distant thumps … extremely ominous.
 There’s also a lingering uncertainty in the lyrics, a sense 
of self-resolution, just as in the short story. I was kind of 
depressed when we recorded the music, something that partly 
left its impression on the sound. The basics of one song, 
“Drowning, Breathing”, were recorded during a panic attack. 
The strictly musical limitation was about us having to compose 
all the songs on guitar, that Rhodes was to be used only as a 
background instrument and, of course, that all songs should 

-
ences were everything from Prefab Sprout’s Swoon to The 

Aquatint is a method of etching where you use acid on copper  
or zinc plates, but I guess you were more attracted by the parts 
of the word? You could translate it to “toned or coloured by 
water”, which is a paradox in itself. We’re back to the question 
of the magic of words …

Brideshead Revisited. 
I didn’t really care about the meaning itself, the method of 
etching, but decided right away that that would be the title of 
the album because of the parts “aqua” and “tint”. And it’s yet 
another example of a word that I think possesses that special 
electricity.

If I were to summarize what Aquatint means to me, I’d say 
it’s about letting yourself be engulfed, to disappear into  
music, daydreams and physically into the fog or out at sea. 
I’m actually afraid of water and a bad swimmer, but in this 
case it’s about a conception of something alluring and warm.

Exactly! Really mixed emotions as always, the sea as some-
thing safe and soothing, as an adventure, and as something 
formless and unpredictable. The idea was, just as you say, 
that it would be an album to sink into, that the listener should 
lose the sense of time and space.
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that there was going to be too much?

No, actually we weren’t. Maybe we should have been! I seem 
to recall that the lukewarm review we got in Dagens Nyheter 
to a large extent was down to criticising the fact that there were 
lots of watery sounds on the album, that you got seasick as a 
listener. But to us they are just beautiful sounds in a musical 
context. I could have recorded a whole album of water-related 
sounds and it would have been fantastic. However, my one 
criticism of the album today is that it is actually a little too 
long, as many have pointed out. Even though the songs are  
good we could have cut some of it out. 40–45 minutes is quite 
enough for a full length album, I think.

Hm, that’s funny. I’ve never thought of Aquatint as too long. 
The mood is so strong and compelling that I gladly spend an 
hour subjected to it …

Yes, we thought we should have the guts to do a proper long-
player, that there was a challenge in creating something that 
was more than one hour long. But as time passed we changed 
our mind a little … But I guess that happens to everything. 
Within a year we will probably start to criticise parts of  
Barrikad too, ha ha!

Aquatint 
is the vocal arrangements. It starts on a much more modest 
scale on Une Teinte Intense but here it’s as if you suddenly 
discover that you can sing … Or is there some other reason 
there are so many other beautiful, inventive vocal arrange-
ments on Aquatint?

It’s just something that has developed over the years, I think. 

the never-released The Lolita Wagner Case there are some 
more, on September a little more and so on. But it probably 
was on Une Teinte Intense we started taking it to another level, 
and writing more serious arrangements. We quite simply got 
better! However, I’ve toyed with the notion of abandoning it 
altogether in the future, at least temporarily. There is a risk  
of overuse, that we stagnate in a form. But we’ll see.

You mentioned the short story that was included with Aqua-
tint. Borges’ The Library of Babel springs to mind with its 
disintegration of identity or, at least, confusion about identity. 
Which makes me think of Paul Auster, who was mentioned 
earlier. And all the g:s in the story are printed in red … It’s a 
mysterious and imaginative story, and you might not want to 
reveal much more about it? 

People have associated it with a lot of different things. Pontus  
thought the story was like “everything that is good about [the 

of the Moomin book Moominpappa at Sea. Of course, there 

that the real inspiration comes from dreams and the feeling 

know existed, forgotten archives in dark cellars, dusty muse-
ums, and things like that. It’s also a story that in a way is about 
the surrealists’ old idea about writing a text that refers to itself.
 Without revealing too much I can tell you that it’s about 
dreams versus reality, causal connections and blanking out 
things. The red g:s are just a detail that gets its meaning only 
in a larger context. I tried to achieve a breathtaking sense 
of falling, when the main character at the end of the story is 
confronted with herself.

since I was a kid. My girlfriend was my strict master during 
the work. I handed in several suggestions before she was sat-

-
plete it. I’m aware of it not being that easily read, but I have 
promised myself to never ever underestimate my potential 
audience. Also, understanding things is highly overrated. You 
don’t have to understand anything when it comes to artistic 
experiences, it’s about being open to impressions, feelings.

We have come to one of the most spectacular collaborative 
projects a Swedish group has been involved on, The Ocean 
Tango. Is it true that it actually was Louis Philippe who  
contacted you? 

Yes, that’s true. I had never dared to ask him about anything 
like that, I was, and am, a fan boy! An English radio-DJ 
named Chris Evans suggested it in an early stage, that two  
of his favourite artists should collaborate, but I just waved  
the matter aside and wrote something like “Louis Philippe 
will have neither the time nor the inclination to do it”. But 
luckily I was wrong.

It was he who contacted me. I had heard from Alexander Bailey  
that Philippe could be somewhat moody and that suited my 
image of one of the greatest songwriters of all time. So, I 
would never have dared to get in touch myself. I think it was 

to like us through Myspace. Kevin sent out a top ten list of 
contemporary music he liked to all his friends. He included  
our “Where Did This Begin?” and Chris Evans, a close friend 



107106 of Philippe’s, was really enthusiastic and started e-mailing us. 
Shortly after that we got a few appreciative comments from 
Philippe himself … We were thrilled!
 At the same time he sent out free copies of his then new 
album An Unknown Spring to “people he respected”, and  
I was apparently one of them, with the deal that you wrote a  
letter or e-mail in return saying what you thought of it. I wrote 
a really long and appreciative e-mail where I expressed as 
thoroughly as possible what I thought of it and how happy  
I had been for the offer, since I had been a big Louis Philippe 

 
and a couple of weeks later, when I was on holiday in Provence 

 
e-mail where he suggested that we should collaborate. I never 
really thought it would happen, but was of course overwhelmed.
 For me Philippe is perhaps the greatest composer and 
songwriter of modern times and should be mentioned in 
all books on music history, next to Jobim, Bacharach, Brian 
Wilson, George Gershwin, Mancini, Morricone, and so on. 
It’s odd that he isn’t more known and acknowledged. I can’t 
understand that.

There’s an incredibly warm feeling about The Ocean 
Tango, characterized by the friendship of an anglicised 
Frenchman and a, by this stage, pretty tight band of  
Testbild!. There was no special theme from the beginning 

salute to that friendship.

That’s a pretty good description! The collaboration was the 
theme itself. What later emerged was some kind of internal 
humour, storytelling and collective pictorial preferences.  
Everybody jumped at my idea of using pictures from my par-
ents’ photo albums of the 60s, and then Katja wrote an essay 
with all this in mind. I think the record is incredibly coherent, 
it feels like a thematic album although it’s really not.

Nothing Testbild! has been involved in before has sounded 
so “smooth”, at least partly. I remember asking Katja at  
one point if Aquatint was to be your “yacht rock” album, 
but actually I was one album too early with that question.  

-
enced by Steely Dan?

I was rather thinking of a Louis Philippe song called “Did 
You Say Her Name Was Peg?”, but sure, I’ve been listening a 
lot to Aja over the years, so I guess that some of it must have 
stuck. I think we adapted ourselves to each other when we 
wrote and recorded the songs, which made the sound pretty 
homogeneous and non-experimental. We wrote sketches sep-

arately, and helped each other with the arrangements when 
we met. Philippe wrote all the vocal and string arrangements. 
The only thing you could call experimental is the beginning 
of “A Friend” I guess, otherwise it was very much about 
written and arranged songs this time, there was not really 
room for improvisation. I wouldn’t have written a song like 
“Forgotten Books” for another Testbild! context, it wouldn’t 

Philippe’s and his producer Ken Brake’s special and pretty 
slick sound came to dominate. We just fell into it, happy to 
try out something new.

Another song I love on The Ocean Tango is “Hirondelles”, 
which I think is your jazziest effort yet. Keeping in mind  
how much jazz you listen to these days it’s surprising that 
you’ve not gone further in that direction …

I wrote it quite a long time ago, one summer when I was 
 

hear that. Then it just lay in my drawer until this project came 

strange vocal arrangement. The production is of course affect-
ed by my love of British progressive big band jazz à la Neil  
Ardley, Kenny Wheeler, John Warren and others. And I do 
have strong thoughts about recording a whole album with 
similar music. The problem is that it would take extremely 
hard work with writing arrangements, and hiring professional  
musicians that could play the damned thing, so I don’t know …

The cover images of The Ocean Tango are fantastic, and 
they have a pretty special story. I’m privileged to have 
heard it before, but under these circumstances you must 
tell it again.

They were taken in the 60s, and show a famous (and infa-
mous) art gallery owner in Lund, Anders Thornberg, one of 
my parents’ best friends. We used to hang out at his gallery 
throughout my childhood, and there were countless artist’s 
parties that we attended at his home – frantic parties which 
always included some sort of happenings or strange perfor-
mances, improvised sketches or whatever. That has surely 
made an impression on my life and my interest in art. It most 
certainly is the key to how I relate to all this Testbild! stuff, 
for example. I wanted to use those photos as an homage to 
Anders, who sadly passed away in ‘97, but also because I 
think they’re neat. Later I heard from Inger, Anders’ widow, 
that he surely would have appreciated the music as well, and 
that made me very happy.
 The photos of the people dancing samba down into the  
sea has an explanation, a slightly bizarre story as always.  
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in the 60s, a time when many people boycotted the country 
because of the Franco regime. One year the artist duo Beck 

mysterious box – gigantic and really heavy – which took up 
all the seats in the back of the bus. Anders was pissed off 
because it prevented potential travellers from joining, and 
because they wouldn’t tell him what was in it. In fact it was 
a birthday present to be handed over to Anders when the 

Sebastian to relax and swim in the ocean. Well, the box just 

Anders got more and more curious and frustrated and pissed 
off, but he wasn’t allowed to open it no matter how much he 
pleaded.
 Eventually all the festivities were at an end, and those who 
remained went along to San Sebastian for the big day. Finally 
the box would be opened. As it turned out, it contained a 
gigantic condom, made from the same material as an ordinary 
one, but with a diameter of one and a half meters, and around 

dom and started to dance around with it, and soon every-
body joined him, dancing with the condom over their heads, 
through the city, out onto the beach and into the sea. Sadly, 
you can’t see the condom on the pictures – they might have 
dropped it on the way for all I know – but this is what I’ve 
been told by a person who was there. And this was after the 
record was pressed, so none of us had any idea what really 
went on in those photos! 

And then the project got its own coat of arms. Three of the 
-

house. But what’s the fourth one? And you’ve given your-
selves a pretty funny motto …

The fourth one represents raindrops. All four are images 
that are related to our conversations and stories, the type of 

your information, which can be quite a laugh to listen to, 
especially after a couple of glasses of wine. The motto is  
sobria inebrietas, which means “a sober intoxication” in 
Latin. Pretty good description of our collaboration!

To you and me Louis Philippe is a pop legend, but to most 
Swedish journalists he seems to be largely unknown. Do you 
think that’s one of the reasons for the album being more or 
less ignored?

Perhaps, but it could depend on many reasons, such as the 
record being released a little bit too close to Christmas, and 
the fact that we didn’t promote it enough. My guess is that 

but I’m afraid it turned out to be the other way around.  
-

stood why, so I assume we did him a disservice. The critics 
seem to think that he already makes pretty advanced music 
as it is. But as I said, I really don’t understand why he isn’t 
bigger, more popular. He used to be relatively well known 
in the 80s, I guess, and he’s had a top ten hit in France. I 
suppose we also thought that he would be our ticket to the 

regret anything! The record turned out to be marvellous, and 
the recording process was among the happiest times of my 
life. We’ll release it as an LP soon, though, and hopefully 
there’ll be a little more fuss. 

Barrikad, Testbild!’s sixth (released) album, came out just half 
a year after The Ocean Tango. Did you work on both at the 
same time?

Yes, we usually work on two or three projects at the same 
time. It might seem a bit unfocused, but we’ve always done it 
like that, ever since The Lolita Wagner Case and September. 
We always carry around a lot of ideas. The only way to cap-
ture them is to start recording, like little embryos for forth-
coming projects. But of course we prioritise what’s of most 
immediate interest.

Barrikad
idea to change language born?

Well, we’re a little obsessed by the thought of reinventing 
ourselves all the time, so we have to challenge ourselves 

considered singing in Swedish before. I think someone asked 
me at an early stage when I was doing Double Life, but I 
dismissed the idea instantly since I wanted an international 
touch. I don’t know now who suggested it, but it might have 
been Douglas. Une Teinte Intense is, after all, to a large extent 
in French, so changing languages again didn’t seem too far-
fetched.

Barrikad you talked about it as “Testbild!’s 

except maybe on the title song. How do you regard that aspect 
of the album today?
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little moral-political dilemmas, but they might not be easy  
Barrikad 

as more overtly political probably has to do with Petter  
Samuelsson’s title song, which he wrote after having pon-
dered what the ash cloud from the Eyjafjallajökull eruption 
2010 meant to the world economy.8 I think it’s political in the 
same way that some bob hund-songs, for example “Kvicksil-
ver”, are, or anything by Ny Akustik or Fint Tillsammans. 

I try to summarize to myself how I comprehend Barrikad, 
and there are two aspects that I think were kept from The 
Ocean Tango: Barrikad also comes across as a collection of 
songs, rather than a thematic album, and I also understand it 
largely as a “group effort”. Everyone contributes, in a highly 
palpable way.

That’s right, they’re both the results of intense group col-
laboration, where everybody has constantly been involved 
in the process. The reason we don’t always work like that is 
mostly because there are so many of us, and that everybody 
has their own musical project to look after as well. Testbild! 
is often something that we’re working with in between other 
things, so to speak. I guess I’m the only one who doesn’t have 
another musical project, not right now anyway, so our differ-
ent projects are often started at home on my computer, since 
I always have lots of ideas about potential thematic albums. 
Then I introduce the ideas to the others and get feedback.
 But when it comes to The Ocean Tango and Barrikad 
the conditions were totally different – they were to be group 
efforts, everybody was supposed to be involved all the time, 
or as much as possible anyway. But I still think there are lots 
of things that tie them together thematically. On Barrikad 
there are a lot of volcanoes and smoke, both in the lyrics and 
on the cover, there are some bird noises, and we’ve already 
talked about the change of language. So I guess it’s some 
kind of thematic album after all. Though in a different way.

Barrikad has a very acoustic feel, and surely that was one 

instruments as much as possible?

Yes, the intention was that Barrikad would be totally acoustic,  
and that the instrumentation would consist of guitars and 
different types of wind instruments. When Petter Samuelsson 

8. Petter Samuelsson:
“I would say that the lyrics for ‘Barrikad’ 
were an attempt to draw a parallel between 
how an event in nature affected us and  
how the movements on the computerised 

oppress) us. That was what I was thinking 
when I wrote it, or wanted to describe.  
But of course everyone is free to make  
their own interpretation (and weigh in the 
almost doomsday-like development and 
hasty disappearance of the arrangement).”

missed up until then. He mostly plays trumpet and trombone, 
apart from keyboards that is. However, we didn’t know how 
to solve the problem with the bass, since none of us have 
mastered, or have access to, a double bass. Danny Manners, 
who played double bass on The Ocean Tango, had said he’d 
love to help us out if we needed it on future recordings, but 
we thought it would be too much to ask, so we decided to 
make an exception and go for the electric bass instead.

And then you were given the opportunity to record in a  
fantastic studio in Copenhagen …

Petter Samuelsson had attended a sound engineer course at 
the conservatory in Copenhagen by this stage, and he came 
up with the suggestion that we should spice up the production  
with church organ and harpsichord. In fact, we had decided  
that no keyboards whatsoever would be allowed on the album,  
but we couldn’t resist the sound of a genuine harpsichord. 
The conservatory itself was wonderful, like a really ugly 
concrete cube on the outside, and a completely unrenovated 
functional style with wooden panels and original signboards 
inside. The best thing was that I accidentally walked into the 
room where the cover picture of Sahib Shihab & The Danish  
Radio Jazz Group was taken … We spent the whole day there,  
running and dancing around in the big halls, fooled around 
with the harpsichord and the organ, sang harmony vocals and 
so on. There were practically no other people at the conserva-
tory, but it must have been a party the day before, because 
there were half-full beer glasses and ashtrays everywhere.

Surely you quote yourselves a lot on Barrikad as well? 
Maybe I’m just going nuts over this interview, but I think 
I can hear echoes of Une Teinte Intense and Imagine a 
House as well as Aquatint …

I’m sure we do, both in a conscious and an unconscious way. 
“Sömn & Rök” is a wink to “Soup and Fog” on Aquatint. 
“Tegelröda Ljus” is a very old song that was written around 
the time we were working on Une Teinte Intense, so I guess 
it’s possible that it could remind you a little of that album. 
Otherwise I don’t know. I tend to change songwriting tech-
nique with every album. This time everything was written on 
acoustic guitar, and the chord progressions leaned towards 
old jazz harmonics from the 40s, a lot of 2-5-1:s in different 

Une Teinte Intense for 
example, where we used typical Canterbury mannerisms like 

and much chromatics.
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about contemporary music journalism, which caused a fair 
deal of commotion. But in fact the other half of that text 
formed something like a manifesto that maybe didn’t have 
so much to do with music journalism. I apologise for taking 
the words out of context, but this is a part of what you wrote: 
“The Panache edition of In the Labyrinth is the same thing 
as old mah jong games and samovars, Fred Astaire and Chris 
Marker are the same person, desert sand, space gravel and ice 
crystals are interchangeable. I imagine music that works on 
the same level as A Matter of Life and Death and Sans Soleil, 
music that’s really transcendental and animated, with inherent  

scape, the four-dimensional touch, the rain curtains and the 

any closer or is the unattainable goal a part of the appeal?

Ha ha, I had totally forgotten about that text! But it’s true that 
my intention wasn’t really to criticise contemporary music 
journalism, even if that analogy was, of course, a way to illus-
trate my argument. Rather, it was to formulate a manifesto 
that would provoke myself and the others in Testbild!, and all 
other like-minded people. The point was to claim that as an  
artistically conscious person you have a responsibility to  
produce ideas and arguments, you can’t let shame and anxiety  
stand in the way of the work and the thoughts, you have to 
dare to trust yourself. If you’re in the music business there 
are two ways to go: one is to caress the masses and play what-
ever people want to dance to, stuff that everybody likes, and 
the other is to explore the possibilities of the music. I’m not 
saying that one way is better than the other when push comes 
to shove, but I get irritated by the bias towards the former.
 As a devoted music lover you often come under suspicion, 
sometimes even gets taunted, since many people seem to 
think that if you have strong opinions you must think you’re 
better and smarter than everybody else. But I don’t think I’m 
better and smarter than anybody! I just don’t understand why 

think that the biggest mistake people do is to take an interest  
in the artist rather than his or her work. I want to dissolve 
myself, because I’m completely uninteresting as a person,  
I’m just a human being just like everybody else. However,  
the things I’m involved in creating are hopefully interesting, 
and that’s where your focus should be.
 I got a bit off-topic there, but it’s true that the goal is un-
attainable. We’re getting further and further ahead, but since 
the distance has to be divided into halves we can never get 
there – like a Zeno’s paradox, ha ha!

Earlier in the interview you said “Modernism feels ancient, 
post-modernism even older. We’ve got to move on.” It’s hard 
not to agree, but the infamous supplementary question is of 

limbo, waiting for something or someone to indicate a new 
direction.

I think it’s precisely that that’s the problem, just as in the 
rest of the social debate, our inability to relate to the transi-
tion to the information society. The access to all information 
everywhere all the time is not all good, though in an artistic 

for people without money. We have everything all around us 
all the time, all possible and impossible art movements, and it 
gets harder and harder for us to sift out and create an identity 
of our own.
 I’m sure post-modernism was revolutionary in its time, 
but in the current situation it’s mostly irritating – about as 
interesting as listening to a conversation where one part says 
“this is the way it is!” and the other says “why?” , 
questioning ad absurdum. A new direction with a clearly 

today; modernism feels fresher than post-modernism oddly 
enough, whereas it should be the other way around. But at the 
same time you can’t just keep looking back, even though nos-
talgia and retro-futurism can be appealing. Persistent looking 
backwards is as stupid as persistent looking forward.
 So the answer to your question is that I have absolutely no 

identity and aesthetics, and to be aware of the problem, con-
stantly leading the debate.

Finally, a question concerning the musical experience in 
itself – Testbild!’s and others’. I’ve heard you use the word 
“transcendental”, which makes me think of the discussion 
about “the white light” some years ago. My personal belief 
is that the musical experience, that is when it’s animated, 
is the closest I can get to what you might call a religious 
experience. Is that the way you look upon music as well? 

Yes, or rather I experience a kind of deepness in the music, 
roughly that it’s three-dimensional. That I’m standing in the 
middle and the music “takes place” around my head, like in 
a planetarium, or like being surrounded by a cinemascope 

it’s something really good. I don’t know where I got it from, 
but I tend to “visualise” music, which naturally affects my 
own compositions. For example, “Azimuth” from The Ocean 
Tango is a twirling boat compass, and the title tune from the 
same album is just what the lyrics are about, i.e. a couple  



114 115
Beach Boys’ Pet Sounds is a gigantic diamond which slowly 

evening star and crescent moon in the dusk in a desert, Neil 
Ardley’s A Symphony of Amaranths is recorded on the ocean 
bed, among a multitude of lit up seashells with faintly glow-

snapping their claws. Different key changes mean different 
things – longing, fever, a bittersweet touch, dreams and night-
mares, sadness, anxiety, joy of life, different types of light 

then you have a good mix.
 I think it’s all about a form of synaesthesia, but I’m not 
sure. I’ve talked with Siri about this. She does experience 
synaesthesia and sees colours and colour combinations when 
she hears music, but unlike me she sees it all the time. For 
me it doesn’t work that way, I only get these images from 
time to time, and almost exclusively from music that I like.
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