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BJÖRN SKIFS

”Jag var
väldigt ensam
och olycklig”
Björn Skifs får fortfarande gåshud av att stå på scenen. Men det
viktigaste i livet är något annat. För
Magda Gad öppnar upp sig
och berättar hur den 18 år yngre Pernilla räddade honom från ensamhet.
Om att hon varnades för att han skulle vara bög och hur det slutade med barn.
Om det senaste årets depression – och hur han hittade lusten igen.
Text: Magda Gad Foto: Maria Östlin

D

Fakta
Namn: Björn Nils Olof Skifs.
Ålder: 67.
Yrke: Musiker och skådespelare.
Bor: Prästgård från 1765
i Österhaninge, söder om
Stockholm.
Familj: Gift med Pernilla Skifs,
49, koreograf. Barnen Oliver,
25, och Jonathan, 23.
Aktuell: Med en sommarturné, samt firar 40-årsjubileum
för hiten Hooked on a feeling.
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örren till Villa Källhagen slås upp och
in kommer Björn
Skifs i boots, blåjeans
och rutig skjorta flankerad av sin
agent. Det är en varm aprilförmiddag och nyheten att han, för första gången på 15 år, ska ut på sommarturné har just släppts.
– SVT vill visa gamla bilder och
prata om sådant som hände för
20 år sedan. Jag vill ju prata om
det jag håller på med nu, säger han
med ögon som både gnistrar av
driv, suckar av erfarenhet.
Han har åkt hit direkt från Gomorron Sverige, som valde att
göra en historisk vinkling av hans
person.
– Ja. Jag har det bästa bakom
mig. Men jag lever ju än!

När han var tio år trodde han

också att han hade det bästa bakom sig. Föräldrarna skulle sätta

upp en revy på Folkets hus hemma i Vansbro när pappa Anders
sa: ”Jag tänkte att du skulle få vara
med i en sketch.”
– Jag hade längtat efter det hela
tiden och bara skrek: ”Yes!”
Björn Skifs höjer armarna i luften som en boxare som äntligen
övertygat sin tränare om att han är
redo att gå upp i ringen.
– Pappa skulle stå och vänta på
en älg, det skulle börja snöa – och
jag skulle vara den som snöade.
Jag skulle ligga på en bjälke ovanför scenen och hälla ner pappersbitar. Men så tappade jag hela påsen!
Hakan förvrids som av en
knockout.
– Helvete, tänkte jag, det måste
vara den kortaste karriären
någonsin, jag kommer aldrig få
vara med i en sketch igen och jag
kommer få så mycket skäll! Men
pappa vände sig bara upp och sa:

”Det var fan vad det kom mycket
på en gång.”
Och mycket mer skulle komma.

Receptionisten på Villa Källhagen har gett oss nyckeln till en svit,
trots att vi inte bokat något rum.
Det följer med att ha varit folkkär i
över 40 år – men Björn Skifs gör
mindre väsen av sitt kändisskap
än många 20-någonting-åringar
som synts i den senaste dokusåpan.
Att börja ett samtal med honom
är lika okomplicerat som att
snacka med en granne över staketet på landet. Bondförnuftigt med
avslappnade smilband.
Annat var det när monsterhiten
Hooked on a feeling låg etta på
amerikanska Billboard-listan
1974, och föranledde flera USAbesök.
– Där handlade det om att le, le,
le och smickra och fjäska och

hänga med rätt folk. Och man blev
fjäskad för själv också – så länge
det gick bra – sedan var man ingenting.
Första gången Björn Skifs åkte
”over there” med sitt band Blåblus
möttes de av en limousine, orangea gorillor och välkomstbanderoll.
Nästa gång väntade en taxi. Nästa
gång fick de fixa en egen bil.
Han lutar sig tillbaka i svitens
soffa, där jag bett honom sitta –
han var mer mån om att ge än ta
utrymme när han kom in.
– Att framgången ska avgöra
vad man är värd … så har jag aldrig känt i Sverige.

Jag drar hans historia ännu läng-

re tillbaka än SVT:s morgonprogram. Först möter jag motstånd –
”det där kan du läsa på min hemsida” – sedan överraskar han mig
och tar själv upp sådant som han
aldrig pratat om tidigare.
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Men vi börjar på den lilla revyscenen, med rampljusets kraft,
och varför han dragits dit.
– Det är uppmärksamheten jag
vill ha, att jag vill vara någon. Jag
var en liten och klen kille, otroligt
osäker, hade uselt
självförtroende. Tjejerna tänkte att: ”Den där
Skifs, han är inget att
ha”, säger han utan att
linda in det.
Han sneglar ner i
golvet.
– Däremot, när jag
ställde mig på en scen,
då hamnade fokuset på
mig. Till och med tjejerna tittade på mig.
Jag tror att det fortfarande är det där jag vill
åt. Att dela något med
en publik och få uppskattning.
Som sig själv känner
han sig begränsad. Tystlåten, försiktig. På scen är han noll begränsad.
– Då kan jag dra ner byxorna eller vad som helst, då är det rollen
som gör bort sig och inte jag. Det
är där allt kommer ut, det som andra har i vanliga sammanhang.
Ibland när jag står där är det som
att jag bara tar en väg någonstans
och jag vet inte vart och jag vet inte vad som händer, men så känner
jag att det ändå bär och att jag seglar. En hisnande känsla. Jag får
gåshud när jag pratar om det.
Han drar händerna över armarna.
– Det är de bästa stunderna, det
är egentligen därför man håller
på.

néer och hade kamrater och flickvän till och från, men inget fast.
Han tänker efter.
– När jag var ensam de perioderna, då var jag väldigt ensam.
Bodde i ett hus i Nacka, åkte hem

Pärlorna. I en serie

konserter på Cirkus i
Stockholm 2006 sjöng
Björn material från sin
långa karriär.

Foto: Erika Stenlund

Då kan jag
dra ner
byxorna
eller vad
som helst

Vi går ut på baksidan av hotell-

komplexet, ner mot Djurgårdskanalen, ut på en brygga. Han berättar att åren mellan 30 och 40 flöt
på väldigt bra jobbmässigt. Men
privat fanns ett mörker.
– Jag var väldigt ensam och
olycklig periodvis, var ute på tur-

4x senast jag ...

1

… grät: ”Av familjeskäl, det är
väldigt personligt, det var för bara
några dagar sedan. Det är inte så att
jag bölar så jätteofta, men då blev det
så.”
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och var helt själv. Då var det lite
jobbigt.
Hur tänkte du de stunderna?
– Då tänkte jag: Snart är det turné!
Allvarligare säger han:
– Jag har alltid varit sen med allting. Jag hade inte mognat. Jag var
inte redo för ett förhållande. Det
var mig det var fel på, inte tjejerna
jag träffade.
Det rycker i mungiporna, till
slut går det inte att hålla emot –
hela ansiktet spricker upp i ett leende. Orsaken heter Pernilla Skifs.
– Det är lite svindlande, båda
våra grabbar är äldre nu än hon
var när vi träffades!
Åldersskillnaden tänkte de inte
på.
Men det gjorde alla andra.

mellovinst. 1978 vann Björn

Schlager-SM med ”Det blir alltid
värre framåt natten”, tillsammans
med Peter Himmelstrand och Bengt
Palmers.
Foto: PETER KNOPP

Usa-karriär.

Året är 1974 och
Björn flög till USA
när Hooked on a
feeling hamnade
etta på Billboardlistan.
Foto: LENNART
HALVARSSON

Leendet är borta nu. Det här

minnet svider. Att folk tänkte att
han var en ful gammal gubbe som
bara ville ha lammkött. Att hon var
någon som bara ville ha en kändis.
– Det var snack man kände och
hörde.

2

… var arg: ”Ännu mera nyligen, men det kan jag inte
heller berätta! Det handlar om
ett svek som jag blev utsatt för,
yrkesmässigt.”

Kungligt bröllop.

Tillsammans med Agnes sjöng
Björn Skifs kärlekssången ”When
you tell the world you’re mine”
för Victoria och Daniel vid deras
vigsel.
Foto: Tobias Röstlund

– Vi är nog med varandra
97 procent av tiden. Vi arbetar
hemifrån. Pernilla känner mig
bättre än någon annan och vet vad
jag kan och vad jag inte kan och
hon är min bästa kritiker. Det är
väldigt kul att jobba ihop.
De här tre procenten då ni inte umgås, vad gör du då?
– Det kan vara att jag åker och
handlar. Då kan jag sakna henne.
Och då ringer jag.
Vad säger du när du ringer?
– Kanske: ”Ja hej, det är jag.” Jag
säger inte att jag har glömt bort
vad jag ska handla, så då fattar
hon ju. Och då kan jag bli lite så
här …
Han håller händerna över bröstet.
– Jag är så lycklig över att jag
kan känna så.
Innan de träffades cirkulerade
Björn Skifs värld runt – Björn
Skifs.
– Man blir
egotrippad som
artist. Det handlade bara om mig
och mina projekt
och mina musikerkompisar. Det
viktigaste var jag
och vad jag höll
på med.
Han blickar
bort mot ett annat rum i huset.
Där förändrades allt.
Självporträttet

Och det var inte allt.
– Någon sa till några bekanta till
Pernilla att man ska akta sig för
den där Björn för han är bög. Förr
tisslades och tasslades det mer om
sådant än i dag. Jag umgicks
mycket med Clabbe (Claes af Geijerstam), vi var tajta polare och
han hade otroligt många sådana
rykten omkring sig.
Plötsligt ställde Pernilla frågan:
”Är du bög?”
– Jag svarade att: ”Va, är du inte
klok?”. Sedan sa jag: ”Ja, du får bestämma dig, för jag har bestämt
mig.”
Han lutar sig avvaktande tillbaka.
– Folk tyckte att det var fel det vi
gjorde, jag var 39 och hon var 21,
men mentalt är hon mycket mognare och vuxnare än jag. Jag är en
fnattskalle, hon är regissör. Det är
hon hemma också!
Vad betyder hon
för dig?
– Allting, säger
han med mjukare röst.
Sedan brister
den.
– Hon är min
bästa kamrat.

1988 hände
allting. Björn

och Pernilla förlovade sig, gifte
sig, köpte sitt
hus, fick sin första son, Oliver.
En försommarkul att – Det var en
dag åker jag och
rymdresa!
”Det är rätt
on
s
n
e
r
a
träffar dem hemma
Björn Skifs
h
g
a
rita. J
på prästgården i
skrattar.
t
k
is
t
s
som är fanta
Österhaninge. Per– Under gravia!” diteten,
it
r
t
t
a
på
nilla påtar i träddå fattade
ig
dukt
gården. Björn gör
jag inte riktigt. Det
kaffe i det öppna
är nog på skoj,
köket. På dörrkarmen in till vartänkte jag. Det kändes så overkdagsrummet sitter mängder med
ligt. Men Pernilla var supercool,
post it-lappar – det är sommarturhon var bara 22 och sa att det ordnén som växer fram. De skapar
nar sig när det är dags. Så hon var
den tillsammans.
den vettiga.
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… kände lyckorus: ”När det blev
officiellt att jag ska åka på sommarturné, då sa jag och Pernilla det
att nu är det på riktigt, nu får vi jobba
ihop igen.”

4

… oroade mig för döden:
”Senast jag tänkte på döden
var i samband med att en vän gick
bort. Då blev jag påmind om att
man inte har hela livet på sig.”
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Han hämtar andan.
– En dag höll vi på att stöka här
hemma, hon gick här med magen
och vi flyttade någon soffa och så
stannade hon upp och sa: ”Duuu.”
Och jag bara: ”Va, ta i då!” Och
hon sa: ”Vattnet har gått.”
Skrattet bubblar upp igen.
– Där började rymdresan. Det
var helt fantastiskt. Det går inte att
beskriva.
Går det att jämföra med någon annat
som du har varit med om?
– Nej, det gör det inte. Bara med
födelsen av vår andra son Jonathan, men då var jag mer förberedd. Det är svindlande. Man upptäcker en ny värld. Man landar på
en annan planet. Och där har jag
varit kvar sedan dess.
Telefonen ringer ute på hallbordet och Björn Skifs går och svarar.
När han pratat trevligt en stund
kommer han in i vardagsrummet
och sammanfattar.
– Det lät ungefär så här: ”Ja hej,
det är Björn Forsberg, jag är döpt
efter dig. Min mamma ska gifta
sig, och det här är viktigt, hon är
ett sådant fan av dig …”
… han ville att du skulle sjunga på
bröllopet?
– Ja. Och sådant gör jag inte.
Men jag får hitta på något annat åt
hans mamma.
Hur känns det att folk döper sina
barn efter dig?
– Nja, nej, Björn kan man ju
heta ändå.
Men du är medveten om att du betyder mycket för människor?
– Nja, jo. Att man betyder något
känns ju bra, det var ju det man
ville någon gång i livet. Men till
den milda gräns, det var ju att ta i.

Scenbehov. Fortfarande efter en lång karriär älskar Björn Skifs att stå på scen.

”När jag var 21 och såg äldre band uppträda då tänkte jag att hur fan kan man stå
och spela rock’n’roll när man är 35?”, säger Björn. I dag är han 67.

Nu när sönerna inte längre bor
hemma känns det tomt i den stora
kåken. I ärlighetens namn har det
senaste året inte varit så roligt. Det
kommer fram när jag frågar varför
det vankas en turné.
– Jag drabbades av en håglöshet
sensommaren förra året. Jag tyckte inte att något kändes kul. Det
hade hänt lite prylar, både privat

och på jobbet, jag tappade lusten,
blev trött på branschen och mig
själv och alltihop. Jag har behövt
ta time out förr, men jag har aldrig
hamnat lika djupt som den här
gången.
Hur vände det?
– Efter ett halvår var det en
kompis som sa till mig att jag måste göra något. ”Jaha, vadå”, sa jag.

3x favoritlåtar...

Och han svarade: ”Jag tycker att
du ska åka på sommarturné.” Och
då tänkte jag att det kanske är det
jag ska göra. När Pernilla kom
hem sa hon: ”Absolut.”
Har du fortfarande behov av att stå
på scenen?
– Det behovet är stort. Det är
det. När jag var 21 och såg äldre
band uppträda då tänkte jag att
hur fan kan man stå och spela
rock’n’roll när man är 35? 67, det
var ju helt orimligt, att man ens
kunde bli så gammal.
Nu är du det. Har du någon åldersnoja?
– Till och från. Det känns som
att man har ont om tid.
Vad är det som du inte har hunnit
med då?
– Det finns alltid grejer att göra.
Jag hoppas att jag någon gång blir
nöjd.
Du är inte nöjd?
– Nej, jag är inte det. Jag är inte
nöjd. Jag känner mig inte färdig.
Jag vill bli lite klokare. Jag vill bli
lite vettigare. Jag vill lära mig prioritera ännu mera.
Björn Skifs fingrar på bords
kanten.
Har du fortfarande den lilla killen i
dig?
– Ja, det har jag. Och det hoppas
jag att jag kommer fortsätta ha.
Det minns jag från pappa också,
att ibland på sjukhemmet så kom
den där glimten fram. Han kunde
sätta en av de där rutiga bordsdukarna på huvudet och härma
Yassir Arafat. Det var så härligt att
se.
Precis som det var en gång
hemma på lokalrevyn i Vansbro.
n

Bästa kamraten.

”Pernilla känner mig
bättre än någon annan
och vet vad jag kan och
vad jag inte kan och hon
är min bästa kritiker”,
säger Björn.

Till sist tänker Magda:
Att det verkligen stämmer
att Pernilla är regissör även
hemma. Den som drar
i gång projekt i huset och
i trädgården. Den som är
chef. Den som är äldre.
I allt utom antal levda år.

1

A day in the life av Beatles.
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2

Håll musiken igång av
Povel Ramel.

3

I can’t make you love me
av Bonnie Raitt.

Följ oss på
Instagram!
@aftonbladetsondag
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