
We Are och AJ på scenen och 
kaffe i koppen. Det är tisdag och 
Rockcafé på Inferno, där artisterna 
får chansen att visa upp sig och 
besökarna kan ta det lugnt och ta 
en fika till musiken.

Stämningen är lugn och trivsam när vi 
på tisdagseftermiddagen träder in genom 
Infernos portar. På borden står ljus tända och 
i bakgrunden hörs musik från lilla scenen. Det 
är Infernos dagliga Rockcafé som lockar oss 
idag, och vi får ett minst sagt positivt intryck 
av det vi ser. 

Under lite mer än ett års tid har 
Triangelföreningens Rockcafé, som är ett 
samarbete mellan Triangelföreningen KFUM, 
Sensus och DuD, funnits beläget i Infernos 
lokaler. 

Det fungerar som en mötesplats för alla 
de olika band som har sina replokaler i 
byggnaden, men tanken är att caféet också ska 
locka en större målgrupp. Alla är välkomna till 
Rockcaféet, stora som små.

Varannan tisdag
Cafépersonalen välkomnar oss med ett leende 
och bjuder oss på varsin kopp kaffe. Det 
är Björn Karlsson, Kim Saarinen och 
praktikanten Lasse Pajula som står bakom 
kassan och de är alla tre mycket positiva till 
sin arbetsplats. 

De tycker att det är kul att se både nya 
och välkända ansikten och berättar att det 

varannan tisdag anordnas små spelningar 
i caféet, någonting som de hoppas ska locka 
fler besökare på sikt. 

– Det är väldigt bra, speciellt för rockskole-
banden, att få en chans att visa upp sig i en 
trevlig miljö, berättar Kim. 

I caféet erbjuds fika och mat i en mysig miljö 
för ungdomsvänliga priser, någonting som 
uppskattas väldigt mycket av besökarna. 

Alla åldrar
En av hjärnorna bakom caféet heter Rauno 
”Rappe” Morja. Det var han som tillsammans 
med Ulf Wedberg från Triangelföreningen, fick 
idén om ett Rockcafé, strax efter att Kryptan 
stängdes för flera år sedan. 

Ulf hade visioner om ett café dit människor 
i alla olika åldrar kunde komma och fika, 
umgås och lyssna på rockmusik tillsammans 
och Rauno hakade snabbt på. Med lite hjälp 
började Infernos lokaler rustas upp och målas 
om och snart såg man hur idén började sättas 
i verket. 

Under denna tisdag startar Andreas ”AJ” 
Larsson kvällen med akustisk musik och 
berättar att det är hans andra spelning på 
Rockcaféet. Andreas spelar gitarr och sjunger, 
men byter sedan till piano efter några låtar. 
Han berättar att han har varit soloartist i över 
sju år men att han också har ett dansband vid 
sidan om. 

Andreas spelar ett par egenskrivna låtar 
och lämnar sedan över scenen till det lokala 
bandet We Are med en rockigare attityd. 

Bandet består av sångaren och gitarristen Frida 
Gustafsson och trummisen Paul Björndahl. De 
kommer från Studiefrämjandets rockskola, där 
ungdomar kan få tillgång till lokal, instrument 
och eventuell hjälp av personal. 

Frida tycker att det är roligt att få spela på 
Rockcaféet och berättar att även de har spelat 
där en gång tidigare.

På caféet finns också andra saker att göra, 
förutom att fika. Man kan spela biljard, 
badminton, kasta pil och självklart komma 
på grill-/filmkvällarna och konserterna som 
anordnas.

Ett lokalt, ett utifrån
– Planen är att få ett lokalt band och ett band 
utifrån under varje konsertkväll, säger Daniel 
Karlsson från Sensus, som är inblandad i 
arrangemangen.

Tanken med konserterna är att 
mindre band, som rockskoleband, ska 
få chansen att visa upp sig och sina 
talanger. Ofta är det något band som själva 
arrangerar sin spelning på Rockcaféet, de får 
också många förmåner. När banden spelar blir 
de filmade och inspelade och på kvällen kan de, 
om så önskar, få med sig sin spelning hem på 
dvd-skiva. 

Tony Björkroth är en utav besökarna under 
kvällens evenemang. Han är där för att kolla 
på banden och brukar hänga i caféet lite till och 
från när han repar. 

– Att ha ett café här är ett väldigt bra 
initiativ, men marknadsföringen bör bli bättre. 

Rockcaféet har något för alla

Andra gången.  
Andreas ”AJ” Lars-
son från Nyköping 
gjorde sitt andra 
besök på Rock-
caféet på Inferno 
som arrangeras 
varannan tisdag.
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Om ingen vet att det händer är det inte heller 
någon som kommer hit, svarar Tony när vi 
frågar honom vad man skulle kunna göra för 
att locka fler människor.

Man kan bli medlem i Rockcaféet/Triangel-
föreningen KFUM genom att betala 30 kronor 
per år, vilket skulle kunna resultera i att caféet 
kan ordna mer utrustning för besökarna, som 
till exempel ett Nintendo Wii. 

– Det finns så klart fler fördelar med att bli 
medlem, säger Rauno Morja. Första fikat är 
helt gratis och under året är kaffet gratis för 
medlemmar. Man är också försäkrad under dit- 
och hemvägen. 

Idag har Rockcaféet cirka 210 medlemmar, 
men alla medarbetare hoppas på att siffran på 
sikt ska höjas. 

– Vi hoppas att fler människor kommer hitta 

hit, både härifrån och från andra städer, säger 
Kim Saarinen. Alla är välkomna!

Den 18 september anordnas nästa konsert 
på Rockcaféet och då är det de lokalt välkända 
banden Pappa Katt och Honey Badger som står 
på schemat. Missa inte det!

Emelie Lindström
Amanda Englund

Möts igen.  Andreas ”AJ” Larsson och We Are (bilderna ovan) deltog i samma pool i musiktävlingen Livekarusellen. På gårdagens Rockcafé 
på Inferno möttes de igen. Lasse Pajula, Björn Karlsson, Kim Saarinen och Rauno ”Rappe” Morja (nedan till höger) välkomnar alla besökare till 
caféet och ser till att det finns gott om fika för den som blir sugen efter en stunds musiklyssnande.


