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Strängar är till för att bändas
Det är djupt mänskligt att vilja dela med sig, det 
är jag helt övertygad om. Vad skulle annars bli 
kvar av vårt kulturliv? Frågan är förstås retorisk 
men för att förtydliga så ger jag svaret själv: Inte 
mycket alls.

Rent teoretiskt fungerar tesen att man skapar 
enbart för sig själv och även i praktiken börjar det 
komma forskning som visar att skapande verk-
samhet i sig är läkande och helande. Men tänk 
vad tråkigt det skulle vara om alla skulle nöja sig 
med sig att sitta på sina kammare, dona i sina 
ateljéer eller repa i sina garage och ingen annan 
någonsin skulle få ta del av det som skapas där. 

Sedan är det en annan sak att vissa alster inte 
bör komma längre än till en raderad hårddisk 
eller stanna som en taskig replokalsinspelning. 
Men när man är nöjd själv kan man vara säker på 
att andra också kan få ut något av det man gjort. 

Som tur är är vi människor och vill dela med 
oss. Vi gömmer sällan undan det vi gör. Det hand-
lar inte i första hand om att få någon personlig 
vinning av det. Det handlar om att skapa sam-
manhang, om att bygga en gemenskap. Det är ge-
nom kulturen och det vi skapar som vi kan bygga 
ett samhälle. Utan kultur: Ingenting.

Var kommer då rockorkestern Fezz in i hand-
lingen? Jo, här har vi ett typexempel på något 
som i ett mer splittrat sammanhang skulle kunna 
gömmas undan i en replokal. Fezz består av fyra 
män i hyfsat mogen ålder, som jag tror allesam-
mans har ganska bra liv och inte direkt behöver 
utomståendes bekräftelse för att bli trygga i sig 
själva.

Vi som var med när det begav sig har sett Tho-
mas Söderlind, Lars Halvarsson, Thomas Mokvist 
och Mattias Lindh i band som exempelvis Sven 
Jerrings och Slammers tidigare, så de har ju  
redan varit ute i offentligheten och slirat.

Med Fezz verkar de ha hittat tillbaks till något 
ursprungligt och på samma gång fram till något 
nytt. Något som de nu vill dela med oss andra. Det 
gjorde de också vid den publika Fezz-premiären 
på Villa Sandhem i lördags. 

Något vi ska vara glada för. För har man gitar-
rer så ska strängar bändas till max och har man 

fuzzboxar så ska de användas. Härligt slamrig 
fuzzrock med lagom mycket showande och texter 
om arga kvinnor med baseballträn är inget man 
får ta del av till vardags, särskilt inte nu när till 
och med rockabilly blivit något av dansbands- 
musik. Därför är det så mycket roligare att åt-
minstone kunna få en dos Fezz en helg då och då.

Fezz är ett fräscht tillskott till det lokala mu-
siklivet och ett bevis på att samhällsbyggnation 
kan ske med spelglädje och förstärkare minst lika 
mycket som med betong och politik.
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Fezz gjorde sin publika debut på Villa Sandhem i lördags.
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