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Abstract 

“We are Sattans people” – A study of the moral panic regarding the heavy,- black– and 

death metalscen in Sweden during the 1980-, 90 and 00’s.   

                                                                                                                             

Pages: 69 

 

This thesis studies the correlation between Stanley Cohens theory regarding moral panics 

and the events, reactions and media coverage connected to the heavy-, black- and death 

metalscen in Norway and Sweden. The media coverage that has been studied is Swedish 

Tv shows with heavy metal, satanism or black-/death metal as its theme. The study also 

contains an interview with music journalist Anders Tengner, who was operative during the 

time frame in question. This study implicates that the handling of this phenomenon and the 

reactions fit the theory regarding moral panics that Stanley Cohen advocates and that the 

Tv host and producer, Siewert Öholm, was influential in the creation of the moral panic.  
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Under 1980-talets växte en subgenre till hårdrocken fram i framförallt Norge och Sverige 

– extremmetallen. Denna musikstil, dess estetik och framförallt de händelser som var 

kopplade till black metalscenen i Norge, väckte reaktioner hos det svenska folket, vilket 

kom att visa sig i svensk media. Händelserna som ägde rum och väckte uppmärksamhet 

skedde under black metalscenens andra generation, varpå denna studie kommer fokusera 

på. Denna studie tar fasta på de händelser, reaktioner samt den medierapportering som 

skedde i Tv-program under 1980-, 90- och 00-talen i Sverige. Detta analyseras genom 

Stanley Cohens teoretiska ramverk gällande moralpanik.  

Tidigare forskning kring black metal som fenomen samt kring relevanta händelser och dess 

betydelse, saknas i viss mån i dagsläget. Forskningsläget är därmed tunt och därför fyller 

denna studie en funktion. Genom att sammanställa berättelser om den aktuella tiden på ett 

sätt som tidigare inte blivit gjort och därmed redogöra för dels händelser, dels reaktioner, 

för att sedan analysera dessa med hjälp av Cohens teoretiska ramverk så skapas den 

vetenskapliga relevansen i denna studie.  

Den didaktiska kopplingen för denna studie är dess intresseväckande effekt. Ond, bråd död 

är något som är intressant och fascinerande för många människor och skulle därför kunna 

fungera som en intresseväckande faktor i undervisning vad det gäller religioner, sekter och 

livsåskådningar i ämnet religionskunskap. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på huruvida Stanley Cohens teori kring moralpanik 

går att applicera på 1980-, 90- och 00-talens händelser, reaktioner och medierapportering 

rörande hårdrock, black- och death metalscenerna i Sverige och Norge, samt om och i så 

fall hur teorin kan hjälpa oss att förstå reaktionerna.  

 Hur kan Stanley Cohens teori kring moralpanik appliceras på de händelser som var 

kopplade till black- och death metalscenerna i Norge och Sverige på 1980- och 

1990-talen? 

1. Inledning  
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 Hur kan Stanley Cohens teori kring moralpanik appliceras på den 

medierapportering som skedde genom ett flertal Tv-program i Sverige under 1980-

, 90- och 00-talen?  

 Hur kan Stanley Cohens teori kring moralpanik förklara samt hjälpa till att förstå 

de reaktioner som porträtterades i Tv-program i Sverige under 1980-, 90- och 00-

talen? 

1.2 Disposition 

Uppsatsens inledning inkluderar bland annat avsnittet Bakgrund, där en bakgrund till 

studiens ämne presenteras som består av information som behövs för att få en förståelse 

för denna studie och dess innehåll. I avsnittet Teori och tidigare forskning redogörs för det 

teoretiska ramverk som kommer att tillämpas under analysen. Det teoretiska ramverket 

som kommer att presenteras tillhör Stanley Cohen och kretsar kring moralpanik, samt 

Gustafsson och Arnbergs reviderade kategorisering av Cohens teori. Cohen utgör också 

den tidigare forskningen för denna studie där just teorin kring moralpaniker står i centrum. 

I själva undersökningsdelen redogörs för det material som ligger till grund för denna studie 

och det vill säga ett flertal biografiska böcker kring fenomenet black metal och death metal, 

två podcastavsnitt, en telefonintervju med musikjournalisten Anders Tengner samt fem 

Tv-program av diverse karaktär från den aktuella tiden med hårdrock, black- och death 

metal eller satanism som tema. Intervjun med Anders Tengner berör främst de reaktioner 

på hårdrockens kommersiella framgångar i Sverige som ligger till grund för black metal-

kulturens framväxt och är därför med i undersökningen. Undersökningen delas in i två 

delar, den första delen fungerar som en lägesrapport, där det redogörs för händelser 

kopplade till black- och death metal-kulturen. Denna studie berör såväl death- som black 

metal, vilket är två skilda genrer men beskrivs här parallellt eftersom den gjorde det i 

svensk media. Death- och black metal sammantvinnades på samma sätt som den norska 

och svenska metalscenen gjorde i stort. Redogörelserna för händelserna delas upp i Norge 

och Sverige, detta eftersom att det på så sätt upplevs tydligare för läsaren. Den andra delen 

redogör för reaktionerna på händelserna och musikgenrens genomslagskraft och spridning 

och inkluderar till viss del medierapportering i form av Tv-program men också en 

personlig beskrivning av hur reaktionerna upplevdes av Anders Tengner. Studien löper 

sedan vidare i den del som kallas Analys och diskussion varpå frågeställningarna besvaras 

och resultatet analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket.  
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1.3 Metod och material  

Materialet som har behandlats för denna studie är varierande och mångsidigt, den faktor 

samtliga tryckta källor har gemensamt är deras ambition att berätta om och förklara de 

händelser och reaktioner som var kopplade till death och- black metal-kulturen i Norge 

och Sverige under 1980- och 1990-talen. Källornas huvudsakliga syfte är inte 

vetenskapligt, men det går inte heller att utesluta deras vetenskapliga relevans i denna 

studie. Jag har varit medveten om denna faktor i undersökningen och användandet av 

källorna syftar inte heller till att försöka finna en generell sanning inom musik-genren eller 

-scenen. Utan snarare att få ett flertal beskrivningar av de centrala händelserna och 

reaktionerna och analysera dessa med hjälp av Stanley Cohens teoretiska ramverk.  En 

större del av materialet som ligger till grund för denna studie har ett kommersiellt syfte, 

detta är jag medveten om och det utesluter inte dess betydelse och vetenskapliga roll i 

denna kontext. Källorna har därför betraktats och analyserats utifrån ett kritiskt perspektiv.  

 

Biografierna och litteraturen som ligger till grund för undersökningen är i huvudsak 

författade av journalister med ett intresse för musiken och skeendet samt händelserna som 

är centrala för denna studie. Syftet är dock att kartlägga och redogöra för den aktuella 

tidsperioden och det som skedde. En del av litteraturen lägger fokus vid musiken och 

händelserna medan en annan del redogör för mottagandet och reaktionerna. Några av de 

böcker som används för denna studie består av beskrivningar av det rådande 

musikklimatet. Den funktion litteraturen fyller för denna studie är beskrivningarna av 

händelserna och unika intervjuer med delaktiga och inflytelserika personer inom black 

metal-rörelsen, som ger en personlig redogörelse av vad de upplevde inom sin krets på 

1980- och 1990-talen.  

 

De podcastavsnitt som använts för denna studie fyller ett liknande syfte för denna studie 

som litteraturen, alltså att de ger en beskrivning av händelserna samt reaktionerna. Likt 

litteraturen ger podcastavsnitten också inblick i händelserna och upplevelserna av dem 

genom intervjuer. Vad det gäller podcastavsnittens vetenskapliga relevans är de jämförbara 

med litteraturen med dess kommersiella syfte, men att de fyller en vetenskaplig roll i denna 

kontext, som utgörs av denna studie. Däremot är det journalister på Sveriges Radio som 
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producerat podcastavsnitten och bär därmed på ett visst ansvar samt i viss mån utbildande, 

eller snarare informativ, ambition. 

 

Syftet med intervjun som gjordes med musikjournalisten Anders Tengner var att få en 

personlig berättelse och redogörelse för hur reaktionerna på hårdrocken och den växande 

extremmetallen faktiskt såg ut. Anders Tengner var och är en prominent musikjournalist 

som var verksam under den aktuella tiden. Anders Tengner är en relevant informant för 

denna studie ur ytterligare två perspektiv, varav det ena är den roll han fick under 

reaktionerna på 1980-talet mot hårdrocken och metalens kommersiella framgångar men 

också på grund av intervjuns fokus vid just begreppet och företeelsen moralpanik och den 

aktuella musiken utifrån ett sådant perspektiv, vilket inte tidigare blivit gjort. Tengner fick 

nämligen stå till svars för hårdrock- och metalscenen i det svenska debattprogrammet Svar 

Direkt, som hade en enorm genomslagskraft efter att det sändes på Tv. Intervjun var en så 

kallad semistrukturerad sådan, med fyra huvudfrågor1 och där det resterande samtalet var 

fritt.  

 

Det material som använts för att ta del av såväl medierapportering som reaktioner är 

svenska Tv-program under 1980-, 90- och 00-talen. De fem Tv-program som använts som 

källor i denna studie består av debattprogram samt talkshows, vars tema är satanism, 

hårdrock eller metal. Då Tv under den aktuella tiden hade en stor spridning samt publik i 

Sverige, fyller de som källor funktionen att de visar på de reaktioner som fanns i det 

svenska samhället på de nya fenomenen black- och death metal. Då satanism var en del av 

den estetik som bidrog till black metalgenrens genomslagskraft (läs mer specifik 

beskrivning i Bakgrund) blev fenomenet modern satanism synonymt med black- och death 

metal i media och därför används det som underlag för denna studie. När Tv-programmen 

observerats och analyserats har ett kritiskt samt analytiskt förhållningssätt tillämpats då 

kroppsspråk, attityd, uttryckssätt och formuleringar uppmärksammats och värderats.  

1.4 Avgränsning och urval 

Ett flertal avgränsningar har gjorts, dels vad det gäller materialet som beskriver 

händelserna, dels medierapporteringen och därmed också reaktionerna. Den litteratur som 

använts i denna studie har en ambition att kartlägga och beskriva händelserna som var 

                                                 
1 Se bilaga 1 
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kopplade till black- och death metalscenerna i Norge och Sverige. Ytterligare en 

avgränsning har gjorts vad det gäller intervjun för denna studie. Avgränsningen har gjorts 

till en intervju med en, för den aktuella tiden, högst aktuell samt relevant musikjournalist, 

med syfte att få en personlig redogörelse av skeendet. Material såsom tidningsartiklar, 

nyhetsrapporteringar och debattartiklar har därför valts bort för denna studie, då de inte 

utgör någon relevans för vad det är studien ämnad att ta reda på.  

 

Underlaget och materialet för medierapporteringen och reaktionerna består i fem Tv-

program från 1980-, 90- och 00-talen, med olika koncept, dels så kallade talkshows men 

också debattprogram. Under den aktuella tiden hade Tv såväl en stor spridning som en stor 

publik och dess innehåll i denna kontext blir därför talande för både ”folkets” reaktioner 

samt medierapporteringen. Medierapporteringen avgränsas alltså till Tv-program, som 

berörde hårdrock, satanism eller death- och black metal. Genom att se på Tv-program från 

den aktuella tiden, ges läsaren också möjlighet att se framställningen och beskrivningen av 

de aktuella fenomenen, såsom black- och death metal, satanism och hårdrock. Materialet 

som ligger till grund för redogörelsen av medierapporteringen avgränsas till svenska Tv-

program, detta på grund av tre anledningar. Dels är tillgängligheten av norska Tv-program 

begränsad, dels täckte den svenska medierapporteringen ett bredare spektrum av 

fenomenen då extrem metal, hårdrock, death- och black metal samt satanism 

sammanfogades. Den tredje anledningen till att avgränsning görs vid svensk 

medierapportering är att när fokus läggs vid ett land, kan man lättare se eventuella mönster 

i huruvida händelserna överensstämmer med medierapporteringen.  

 

Med anledning av att ämnet för denna studie är ett relativt outforskat område sprider sig 

materialet för studien från journalistiska reportage till debattprogram på Tv. Det faktum att 

delar av materialet saknar vetenskapligt syfte i deras tillkomst är ett resultat av att 

forskningsläget alltså är så pass tunt.  

 

1.5 Teori och tidigare forskning 

I denna del presenteras det teoretiska ramverk som använts för denna studie och som 

utformats av den brittiska sociologen Stanley Cohen. Här redogörs det också för den 

reviderade och kategoriserade teori som författarna Tommy Gustafsson och Klara Arnberg 

utformat utifrån Cohens grundteori gällande moralpaniker. Det teoretiska ramverk som det 
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nedan redogörs för, används sedermera i Analys- och diskussions-delen där händelser, 

medierapportering och reaktioner analyseras utifrån följande. 

 

Stanley Cohens bok Folk Devils and Moral Panics gavs för första gången ut år 1972 och 

grundade sig då på Cohens doktorsavhandling om moralpaniker och begreppets 

genombrott under 1960-talet. Boken har getts ut i en andra och en tredje utgåva där teorin 

Cohen presenterat utvecklats och reviderats. Cohens bok används som teoretiskt ramverk 

för denna studie, på så sätt att se hur den teori som presenteras angående moralpaniker, går 

att applicera på de händelser kopplade till black- och death metal-kulturerna och de 

reaktioner som uttrycktes gällande händelserna, musiken, uttryckssätten och estetiken samt 

hur teorin kan användas för att förstå, eller snarare förklara dem.    

 

Cohen redogör för begreppet moralpanik, dess innebörd och vilka byggstenar det består i, 

samt på mottagandet och mottagarna för moralpaniker. Cohen kategoriserar också 

moralpaniker och gör tydliga distinktioner, dock har de han kallar ”normala” moralpaniker 

vissa faktorer gemensamt. Ofta handlar de om brottslighet, ungdomskulturer, subkulturer, 

stil, vandalism, droger eller fotbollshuliganism.2 I Storbritannien har de ”vanligaste” 

moralpanikerna handlat om ungdomskulturer och nästan alltid i arbetarklass, eller mer 

nyligen medelklass eller bland studenter. I olik stor utsträckning har dessa fall varit 

kopplade till uttryck av våld.3  

 

Moralpaniker är alltid ”nya”, i den mån att det är en företeelse, händelse eller grupp av 

människor som uppfattas som nytt av publiken (mottagaren eller ”folket”). Men de är också 

gamla, då Cohen menar att de är kamouflerade traditionella onda ting men i en ny skepnad.4 

Ibland går företeelsen över fort och försvinner och minnet av den försvinner, men består i 

det kollektiva minnet. Andra händelser lever kvar och påverkar samhället hela vägen 

inifrån och ut.5 

 

Cohen menar att föremål för moralpaniker är skadliga i sig själva, alltså att de bär på en 

inneboende fara. På grund av detta medför föremålen varningssignaler, som av 

                                                 
2 Cohen, Stanley. Folk Devils and Moral Panics. Routledge: 2011, s. iv 
3 Cohen 2002, s. 1-2 
4 Cohen 2002, s. vii-viii 
5 Cohen 2002, s. 1 
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allmänheten kan uppmärksammas eller inte. Varningssignaler kan exempelvis innebära ny 

klädstil och/eller förändrad attityd. Dessa företeelser som kan skapa en moralpanik är såväl 

transparenta som otydliga eller dunkla. Transparanta i den mån att alla kan se vad som 

försiggår men dunkla då ”experter” måste kallas in för att förklara det ”dolda”. Vilket alltså 

innebär att det alltid ligger ett ytterligare lager innanför det vi ser som är mycket farligare 

än vad den stora massan kunde ana. Cohen använder sig av ett exempel för att förtydliga 

detta, vilket är en låttext som av en expert måste förklaras då det skett en skolmassaker 

eller skjutning.6 Ett exempel i praktiken är under skolskjutningen på Columbine 

Highschool i staden Littleton, Colorado år 1999 där Marilyn Manson till en början belades 

med skuld då gärningsmännen hade lyssnat på hans musik och texter. Experter kallades in 

till Tv-studios, tidningar och övriga reportage i syfte att redogöra för förhållandet mellan 

låttexterna, musikgenren och händelsen.7 

 

Media och massmedia spelar en avgörande roll för moralpaniker och föremålen för dem. 

Cohen förklarar hur samhället ibland faller offer för så kallade moralpaniker. Personer, ett 

tillstånd, en händelse eller en grupp av människor stiger fram och utgör ett ”hot” mot 

samhällets värderingar, normer och/eller intressen. Föremålet presenteras som en stereotyp 

i massmedia. Cohen beskriver att det är den ”moraliska barrikaden” i ett samhälle som 

skakas vid en sådan händelse och att barrikaden är bemannad av mäktiga personer såsom 

präster, redaktörer, politiker och andra ”rätt tänkande människor”. ”Experter”, titulerade 

av sig själv eller samhället, lägger fram sina prognoser och lösningar. Men metoder för att 

hantera föremål för moralpaniker resulterar i att de utvecklas eller att de allt oftare 

försvinner, dämpas eller försämras (minskar i värde) och därmed blir synliga.8 

 

En stor del av Cohens bok handlar om att försöka förstå massmediernas roll i att faktiskt 

skapa moralpaniker och Cohen lägger fram en teori för hur det skulle kunna vara så.9 

Cohen lägger stor vikt vid ”publiken” – mottagaren, och mindre vikt vid aktören. Han 

redogör för tre ”plattformar” the audience, the actor and the stage. En avgörande 

dimension för att förstå reaktioner på avvikande beteende (som kan vara föremål för en 

moralpanik) är hur vi nås av informationen om den. Alla samhällen har en tanke om vad 

                                                 
6 Cohen 2002, s. vii-viii 
7 Mehr, David. 2012-07-01. Skolskjutningen på Columbine High School. [Poddsändning] Hämtad från: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/45034?programid=2519 
8 Cohen 2002, s. 1 
9 Cohen 2002, s. 11 
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som skapar avvikande beteende, exempelvis sinnessjukdom, och flera bilder av vad som 

utgör det typiskt avvikande beteendet, exempelvis om det rör sig om en god men vilsen 

människa eller en utstuderad psykopat. Dessa uppfattningar avgör hur vi hanterar beteendet 

och att bilden av dessa beteenden når oss redan behandlade och värderade av massmedia 

och i form av stereotyper.10 Och media ger, välbekant nog, stort utrymme åt avvikande 

beteenden, enligt Cohen; ”…sensationella brott, skandaler och bisarra och udda 

händelser”. 11 

 

Cohen kategoriserar föremålen (eller företeelserna) för en moralpanik i sju kategorier eller 

samlingar av sociala identiteter: 

1. Unga, arbetarklass och våldsbenägna män 

2. Våld i skolan; mobbning och skolmassakrer  

3. ”Fel” droger; använda av fel personer på fel plats 

4. Våld mot barn, sataniska ritualer och pedofili 

5. Sex, våld och att skylla på media som ansvariga 

6. Välfärdsfusk och ensamstående mammor 

7. Flyktingar och asylsökande; ”som strömmar in i vårt land och tömmer oss på våra 

tjänster”12 

 

Samtliga ”normala” moralpaniker grundar sig och har grundat sig i (minst) en av dessa 

kategorier. Det är föremål de allra flesta har en åsikt om och som ligger de allra flesta nära. 

När de sker förändringar, nyheter eller motsättningar mot dessa föremål uppstår denna 

”panik” hos mottagarna.13 

 

Begreppet ”panik” bör också redas ut, enligt Cohen, för att förstå vad dessa moralpaniker 

faktiskt innebär och hur vi ska kunna känna igen dem i historien men också i framtid och 

nutid. En vanlig missuppfattning är att det oftast förknippas med irrationalitet och att vara 

okontrollerad, så behöver det nödvändigtvis inte vara. Det kan och bör också förknippas 

med organiserat motstånd, vilket är igenkännligt i de flesta ”normala” moralpaniker. 

Varför Cohen själv använder sig av begreppet ”panik” förklarar han att det beror på att det 

                                                 
10 Cohen 2002, s. 9 
11 Cohen 2002, s.10-11 
12 Cohen 2002, s. viii-xxii 
13 Cohen 2002 
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används som en metafor då det finns likheter mellan de allra flesta moralpaniker och vissa 

andra paniker.14 

 

Tommy Gustafsson är doktor i historia vid Linnéuniversitetet och har tillsammans med 

Klara Arnberg, doktor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet skrivit en bok där 

de reviderar och utvecklar Cohens teori. De delar upp hans teori i två kategorier, 

moralpanikers aktörer och moralpanikers mekanismer. En underkategorisering har gjorts 

där följande aktörer finns; 

 

Moralentreprenörerna som består av antingen självutnämnda eller av samhället utsedda 

”experter”. Deras expertisområde är både föremålet för paniken och brukarna av det. De 

anser sig ha, och får ofta, tolkningsföreträde i det offentliga rummet vid debatter och dylikt 

kring föremålet.  

 

Missbrukare och offer är de människor som använder sig av föremålet för paniken, till 

exempel musiken eller Tv-spelet. De är ofta barn eller ungdomar och anses ofta som offer 

för den ”farliga” produkten. 

 

Folkdjävlarna utgörs av enskilda individer, grupper eller ting, såsom föremålet i sig självt 

och de stereotypiseras och utses därmed till en fara för samhället.15 

 

Moralpanikers mekanismer består utav; 

 

Aktivt ingripande och social kontroll: Det ställs krav på att något måste göras för att stoppa 

det nya fenomenet som utgör en fara. Detta kan exempelvis vara genom ny lagstiftning 

eller att en redan befintlig lagstiftning skärps.  

 

Disproportionalitet innebär att det finns tendenser till att överdriva antalet brukare eller 

antalet drabbade av fenomenet, problemets räckvidd och påverkan med mera.  

 

                                                 
14 Cohen 2002, s. xxxii-xxxiii 
15 Gustafsson, Tommy. Arnberg, Klara. Moralpanik och lågkultur. Stockholm: Atlas; 2013. s. 20-21. 
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Hörsägen utgör kritikernas anledning till agerande. De har sällan mer än ytligt läst, sett, 

spelat eller lyssnat på fenomenet, men de uttalar sig och agerar ändå, alltså på hörsägen.  

 

Objektivism är att kritikerna fokuserar på de upplevda symptomen fenomenet medför. De 

ignorerar därför de latenta sociala strukturer som möjligtvis skulle kunna förklara 

fenomenet.  

 

Överdriva exempel: De värsta exemplen lyfts fram och framställs som den generella bilden 

av fenomenet.16 

 

Detta teoretiska ramverk och kategoriseringen av både Cohen och Gustafsson & Arnberg 

kommer att användas i analysdelen av studien på så sätt att undersökningen analyseras med 

teorin och kategoriseringen som hjälpmedel. Genom den teori Cohen framtagit, kommer 

beskrivningen av föremålen för moralpaniker samt mottagandet, alltså publiken och 

reaktionerna, vara mest centralt för denna studie då det är händelserna kopplade till black 

metal-kulturen och reaktionerna på de som kommer att dels presenteras men också 

analyseras. 

 

 

1.6 Bakgrund 

I avsnittet Bakgrund presenteras en bakgrund till studiens ämne. Här ges en översiktlig 

redogörelse för hårdrockens historia samt black metalscenens tre generationer och 

utveckling. Satanism och sataniska uttryck hade en betydande roll inom death metalscenen, 

men i synnerhet inom black metalscenen och -rörelsen, därmed redogörs det också för 

satanism och dess utveckling i denna del.  

Från sten till metall  

 

Hårdrocksgenren hade vid 1970-talets slut och 1980-talets början fått en relativt stor 

genomslagskraft runt om i världen då konserter hölls på stora utomhusfestivaler eller 

arenor, alltså mötesplatser som tog emot mycket människor. Universitetslektor Thomas 

Bossius har skrivit avhandlingen Med Framtiden i Backspegeln – black metal- och 

                                                 
16 Gustafsson & Arnberg. 2013, s. 21 
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transkulturen; ungdomar, musik och religion i en senmodern värld, beskriver att 

konserterna ofta blev mytomspunna vilket gjorde att priserna på biljetterna steg. Det 

skapades därmed en klyfta då alla inte hade råd med biljetter till sina favoritband.17 

Hårdrocksbranschen hade då fått kommersiella framgångar. De mest framgångsrika 

banden som attraherade störst publik, genomförde omfattande turnéer med jetplan och 

konserter i arenor inför flera tusentals människor.18 Som en motreaktion till de 

kommersiella framgångarna växte punken fram under 1970-talet och blev en del av 

hårdrockscenen, varpå en del av publiken förflyttades tillbaka till pub- och klubbnivå.19 

 

Under den andra halvan av 1970-talet växte det samtidigt fram en ny hårdrocksscen i 

Storbritannien. Den nya subgenren i den nya hårdrocksscenen hade fått en hårdare ljudbild. 

Genren och scenen döptes till metal och framförallt heavy metal. Namnet framkom som en 

ordvits på att den hårda musikstilen – rock (som betyder sten), inte var hård nog, nu fick 

musikstilen istället heta det som är hårdare än sten, alltså metall - metal. I media kallades 

scenen The New Wave Of British Heavy Metal – NWOBHM och syftade till den ”gamla” 

brittiska vågen under 1960-talet med bland annat band som The Beatles och The Animals. 

Under 1970-talet hade några brittiska heavy metal band nått framgångar även i USA, men 

det hade dock förblivit endast en subkultur. Men under 1980-talet förändras scenen i 

grunden då de nya brittiska banden (NWOBHM) som var ännu hårdare slagit igenom på 

allvar i USA. Från att ha varit en subkultur blev nu heavy metalmusiken den dominerande 

genren på den amerikanska musikscenen.20 

 

Metalmusiken spred sig och blev populär i stora delar av västvärlden och det brittiska 

bandet Venom blev en del av metalscenen. Deras tre första album Welcome to Hell (1981), 

Black Metal (1982) och At War With Satan (1983) har blivit de som varit mest tongivande 

för metalscenen och dess undergenrer, albumet Black Metal kom också att namnge en hel 

musikgenre och kulturen som hörde därtill.21 

 

                                                 
17 Bossius, Thomas. Med framtiden i backspegeln. Black metal- och transkulturen – ungdomar, musik och 

religion i en senmodern värld. Enskede: TPB; 2008, s. 85 
18 Rasmusson, Ludvig. Rockens historia. Stockholm: Norstedt; 1988, s. 111 
19 Bossius 2008, s. 85-86  
20 Bossius 2008, s. 86 
21 Bossius 2008, s. 87 
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Under 1980-talet var ljudbilden i det svenska musikklimatet relativt snällt med band som 

Gyllene Tider och Freestyle, menar författaren Daniel Ekeroth som skrivit musikbiografin 

Swedish Death Metal, som är ett kronologiskt reportage av den svenska dödsmetalen. 

Ljudbilden var snäll om man jämför med vad som skulle komma, menar Ekeroth. Ett flertal 

svenska band som kan kategoriseras som ”hårspraysband”, som exempelvis Europe samt 

gitarristen och artisten Yngwe Malmsteen hade haft en relativt stor internationell 

genomslagskraft. Samtidigt började mindre kända band dyka upp på lokala spelningar och 

hörde till den nya genren – extrem metallen.22 

 

 

Heavy metal födde death metal  

 

Hårdrocken hade stor genomslagskraft i världen och inte minst i Sverige. På 1980-talet var 

Sverige ett av de länderna i världen med flest hårdrocks- och metalband per capita.  Under 

det sena 1980-talet utvecklades hårdrocken och metalgenren till extrem metal som 

innefattar både black metal och death metal, man tog alltså den tunga och karga ljudbilden 

och den hårda framtoningen ett steg längre. Denna utveckling skedde i synnerhet i 

Sverige.23 Nedan ges en beskrivning av death metal av författarna tillika journalisterna Ika 

Johannesson och Jon Jefferson Klingberg, som tillsammans författat boken Blod, Eld, Död 

– en svensk metalhistoria, som är en reportagebok som beskriver såväl musikgenrerna som 

händelserna i både Norge och Sverige som blev kopplade till extrem metallen. Boken 

innehåller ett flertal intervjuer och beskrivningar av tidsperioden med, för tiden och scenen, 

relevanta musiker som ge sin bild av skeendena. 

 

Death Metal – Brutal subgenre som växte fram i skarven mellan 

åttiooch nittiotal. Kännetecknad av högre tempo, avancerade 

låtstrukturer, nedstämda gitarrer och atonal, så kallad growlsång. Ofta 

med texter på mörka teman som skräck och död. Stilbildare: Morbid 

Angel, Entombed, At The Gates.24 

 

                                                 
22 Ekeroth, Daniel. Swedish Death Metal. Johanneshov: Tamara Press, cop.; 2006, s. 27 
23 Ekeroth 2006. s. 6-7 
24 Johannesson, Ika & Jeffersson Klingberg, Jon. Blod Eld Död – En svensk metalhistoria. Stockholm: 

Alfabeta; 2011. s.360 
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Under 1990-talet fanns det i stort sett bara två death metalscener i världen, den ena i USA, 

mer specifikt i Florida och den andra befann sig i Sverige och Stockholm.  På grund av den 

svenska fritidsgårdskulturen under åttio- och nittiotalen grundades många metal- och 

sedermera death metalband i Sverige. Några av dessa band var/är Entombed, Therion och 

Dismember och de kom att sätta Sverige på världskartan inom hårdrocks- och 

metalkulturen.25 

 

Det svenska bandet Bathory växte fram under 1980-talets Gyllene Tider-era i Sverige och 

kom med sin nyskapande och unika ljudbild att bli den största influensen för såväl death 

metal som black metal under de kommande åren.  Bathory utgjorde en hörnsten i hur 

extrem metal inte bara skulle låta, men också framställas rent visuellt.26 

 

Death metal födde black metal  

 

Black Metal – The Evolution of the Cult är en musikbiografisk reportagebok, skriven av 

författaren tillika metalentusiasten Dayal Patterson, som i sin bok kartlägger den norska 

black metalscenen och dess spridning i världen, samt händelserna som var kopplade till 

scenen. Bathory blev under 1980-talet formgivare för extrem metalscenen, både 

musikaliskt och rent estetiskt samt var under en period det tyngsta och mörkaste 

metalbandet av alla, menar Patterson.27 Även om Bathory inte ingick i black metalscenen, 

kan man ändå säga att de låg till grund för det som kom att bli black metal.28 

 

Mot slutet av 1980-talet började de mer kommersiellt gångbara banden, som exempelvis 

Metallica, tappa status inom en begränsad krets som befann sig i en förort till Stockholm 

då de ansåg att dessa band hade kapitulerat inför kommersen. Den snabba och aggressiva 

musik som Bathory hade spelat, hade spridit sig och inspirerat andra band. Man bytte 

demos med varandra, genom så kallat tapetrading, och om man inte gjorde det så var man 

en ”posör”. 29 Nicke Andersson och hans band Entombed blev som sagt tongivande för 

den svenska death metalscenen. Nicke gav i Ika Johannesson och Jon Jefferson Klingbergs 

bok Blod, Eld, Död – En Svensk Metalhistoria följande beskrivning av vad en posör var. 

                                                 
25 Ekeroth 2006, s. 6-7 
26 Ekeroth 2006, s. 27 
27 Patterson, Dayal. Black Metal – Evolution of the Cult. Port Townsend: Feral House; 2013, s. 25 
28 Patterson 2013, s. 35 
29 Johannesson & Jeffersson Klingberg 2011, s. 112. 
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Posör var en sådan som gillade Metallica och kommersiell musik. 

Som inte hade tillräckligt många demos hemma eller bandtröja med 

något som gick att läsa. Som tvättade håret lite för ofta. Eller som 

umgicks med för mycket tjejer. Det var väldigt hårda regler.30 

 

Mellan åren 1989 och 1993 hade death metal blivit relativt kommersiellt gångbart. Vissa 

band attraherade tusentals av människor till deras konserter på bara en kväll och 

”underground”-scenen tog sig upp till ytan. När musikgenren- och scenen blivit 

kommersiell, förlorade några anhängare intresset och menade att det ”fiktiva” våldet och 

mörkret, som porträtterades i bandens estetik eller i deras låttexter, inte hade något 

egenvärde i sig, utan att det var tvunget att realiseras. Det växte då fram en grupp människor 

som menade att death metal-anhängare var posörer då de endast sjöng om onda ting och 

det inte fanns någon sanning i låttexterna, menar de amerikanska respektive norska 

journalisterna Michael Moynihan och Didrik Søderlind, som tillsammans författat 

reportageboken Lords of Chaos – The Bloody Rise og the Satanic Metal Underground.31 

Av denna, till en början, begränsade skara människor som ansåg death metal-anhängare 

som posörer, började nu death metalgenren kallas life metal. Dessa personer kom att sprida 

och i viss mån starta black metalscenen i Norge.32 

 

Tre generationer av black metal  

 

 Den första generationen av black metal inkluderade band som Venom, Bathory, 

Hellhammer33 och Sodom. Då benämningen och scenen för just black metal ännu inte fanns 

vid den första generationen, kategoriserades banden som såväl death- som thrash metal. 

Banden ingår dock i den första generationen av black metal, då de hade den största 

inverkan på de kommande två generationernas band.34 

 

                                                 
30 Johannesson & Jeffersson Klingberg 2011, s. 112. Nicke Andersson om posörbegreppet. 
31 Moynihan, Michael & Søderlind, Didrik. Lords of Chaos – The Bloody Rise of the Satanic Metal 

Underground. Venice: Feral House, cop.; 2003. s. 31-32 
32 Palén, Tove. 2017-04-02. Black Metal-morden. [Poddsändning] Hämtad från: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/869324?programid=2519   
33 Som idag är mer kända under namnet Celtic Frost 
34 Bossius 2003, s. 93 
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Den andra generationen föddes i allra störst del ur den norska black metalscenen och inte 

minst bandet Mayhem. Mayhems mest drivande medlem, Euronymous, eller Øystein 

Aarseth som han egentligen hette, kom att forma hela black metalscenen med dess mörka, 

onda och sataniska estetik och sedermera faktiska dåd. Den andra generationens black 

metal gick mycket ut på att inte vara fake, utan att vara true. Att vara en posör likställdes 

med det värsta brottet man kunde begå inom scenen och rörelsen. Då death metalbanden 

hade sjungit om onda ting, skulle man nu inom black metalscenen inte bara sjunga om det, 

man skulle också utföra handlingarna man påstod sig att göra i låttexterna. Detta kom att 

leda till ett flertal kyrkobränder, gravskändningar, fall av misshandel men också mord och 

självmord.35 Det är den andra generationen denna studie främst kommer ägnas åt.  

 

Redan under den andra generationens black metal hade det börjat ske förgreningar inom 

genren. Det fanns band som rent musikaliskt lät som black metal, men hade erhållit en 

annan profil än just satanism och död, utan det kunde snarare handla om natur, vikingar, 

asatro eller folktro. Några av dessa undergenrer är vikingametal, forest metal och kristen 

black metal. Det som dock utgör den tredje generationens black metal är att genren gjordes 

mindre extrem och mer mottaglig för en bredare publik och därmed mer kommersiellt 

gångbar. En växande krets inom black metalscenen jobbade under den tredje generationen 

med att just göra musiken mer melodiös och budskapen mindre extrema. Man behövde 

inte längre profilera sig som ond eller satanist. Scenen förblev i Norge. Två av de kända 

banden från den tredje generationen är Dimmu Borgir och Ulver.36  

 

Black Metal – en extremare form av heavy metal med satanism och död 

som huvudteman. Formades i början av åttiotalet. Uppmärksammades 

stort i början av nittiotalet genom att black metal-band kopplades till 

kyrkbränningar och mord. Stilbildare: Bathory, Venom, Mayhem.37 

 

Så beskrivs musikgenren black metal av Ika Johannesson och Jon Jefferson Klingberg. 

Sammanfattningsvis blev rockscenen hårdare och hårdare på slutet av 1980-talet och i 

början av 1990-talet, inte bara musikaliskt utan också estetiskt, dessutom blev den 

mörkare. Vid den aktuella tiden denna studie berör, 1980- och 1990-talen, hade 

musikgenren inte avtrubbats och inte heller hade de som lyssnade till den mer extrema 

                                                 
35 Bossius, 2003, s. 95-102  
36 Bossius 2003, s. 103-105 
37 Johannesson & Jefferson Klingberg. 2011, s. 361 
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metallen börja ingå i någon slags huvudfåra. Att lyssna på extrem metal och klä sig därefter 

var vid den här tiden ett extremt ställningstagande.38 

 

Satanismens utveckling 

 

Satanism kan man säga alltid har funnits, så länge det har funnits en gud eller en kraft av 

”godhet”. Den dualism som förekommer i de flesta, mer eller mindre, organiserade 

religioner förutsätter att det dels funnits en tilltro till det ”goda” såväl som till det ”onda”.39 

Men som, i viss mån, organiserad kult finns satanism omtalad sedan medeltiden. Från 

1600-talet finns det berättelser om ”svarta mässor” och medvetna antikristliga handlingar 

och upptåg.40  

 

Asbjørn Dyrendal, religionshistoriker, James R Lewis, författare och Jesper A.a Petersen, 

författare har skrivit sammanställningen The Invention of Satanism, som redogör för 

satanismens utveckling samt den moderna satanismen i västvärlden idag.   

 

I det tidiga 1900-talet började sataniska uttryck väckas till liv igen i USA och 

oorganiserade grupper av människor växte fram, de frodades av rykten och drevs till viss 

del av mystik och ockultism. Sataniska uttryck fanns alltså i folks medvetande och det 

fanns en målgrupp eller publik som var redo för en mer organiserad satanism, menar 

författarna Dyrendal, Lewis och Petersen. År 1966 grundade Anton LaVey Church of 

Satan där han hade en trogen skara medlemmar med sig in i uppstarten av kyrkan. Tre år 

senare skrevs den Satanistiska Bibeln av LaVey och den kom att få stor betydelse för vad 

satanism är idag41 men också för satanismen inom black metalrörelsen. Satanism enligt 

den satanistiska bibeln frångår principen om Satan som en gestalt eller ett väsen, utan Satan 

beskrivs snarare som en kraft som finns inom alla människor. Individen är det viktigaste 

och individen bör inte ta hänsyn till kollektivet, utan endast agera enligt sin egen önskan 

och behov. Den satanistiska bibeln beskriver de känslor, gärningar och lustar som inom 

kristendomen blivit förtryckta och ansedda som synder, såsom sexlust och frosseri, som 

                                                 
38 Lundqvist, Ida. 2013-03-24. Mordet i Keillers park. [Poddsändning] Hämtad från: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/169592?programid=2519 
39 Dyrendal, Asbjørn, Lewis, James R. & Petersen, Jesper AA. The Invention of Satanism. New York: 

Oxford University Press; 2016, s.145-151 
40 Nationalencyklopedin, Satanism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/satanism [hämtad: 

2017-05-04] 
41 Dyrendal, Lewis & Petersen. 2016, s.145-151 
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att de påbjuds och uppmuntras. Kraften, som symboliserar Satan, är just dessa lustar och 

handlingar. Att leva efter sina behov, lustar och känslor är att vara en satanist och att alltid 

prioritera ”jaget”. Mycket centralt i den satanistiska bibeln är också motståndet och 

föraktet mot kristendomen.42 

 

Enligt det hemliga satanistiska ordenssällskapet Order of Nine Angels är modern satanism 

i huvudsak en livsstil och därmed en slags praktisk filosofi. Och de menar att satanister 

tror att de själva är gudar, men att vissa har misslyckats med att förstå detta och sätter 

därför sin tilltro till såväl andra människor som andra gudar och heliga väsen. De beskriver 

också att de motsätter sig, utmanar och avskyr kristendomen och följare av Jesus.43 

Beskrivningen stämmer in på de så kallade black metal-satanisterna, som tog till sig den 

extrema individualismen och antikristligheten till såväl scenen som i sitt vardagsliv.  

 

Den moderna satanismen är sällan organiserad, då ett av sina huvudsakliga budskap går ut 

på att ställa sig emot all organiserad religion i allmänhet och kristendomen i synnerhet. 

Individen och individualismen är viktigast för en satanist och därför är det motsägelsefullt 

med en organiserad religion, som finns till för ett kollektiv samt ger riktlinjer och regler 

för hur man ska leva sitt liv. Satanismen är därför individuell i utövningen, dock har den 

satanistiska bibeln och vissa rörelser och kulter anammat och utvecklat riter med mera, 

men det finns inga generella riktlinjer för hur en praktiserande satanist ska utöva sin 

religion.44 

I undersökningen presenteras vad det material som ligger till grund för denna studie säger 

om ämnet denna studie är avsedd att behandla. Materialet består av ett flertal berättelser 

om händelserna kopplade till black metal-kulturen, i form av biografier, andra böcker som 

försöker beskriva denna period, podcast-avsnitt och en intervju med musikjournalisten 

Anders Tengner. Materialet består också av medierapportering i form av Tv-program som 

debattprogram, en dokumentär och talkshows. Vad materialet har gemensamt är att de 

utgör en relevans för denna studie vars syfte är att kartlägga och/eller på något sätt beskriva 

händelserna och reaktionerna kopplade till black metal-kulturen.  

                                                 
42 LaVey, Anton. The Satanic Bible. New York: Avo Books; 1969 
43 Order of Nine Angels, The Black Book of Satan. USA, okänd stad, okänt utgivningsår, s.13-15 
44 Dyrendal, Lewis & Petersen. 2016, s.179-183 
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I undersökningen kommer händelserna i Norge och Sverige redogöras för, dels på grund 

av att black metal-scenens centrum befann sig huvudsakligen i Norge under 1980- och 

1990-talen, men också på grund av genren och den tillhörande subkulturens 

genomslagskraft i just Norge och Sverige. De två geografiska områdena och de händelser 

som utspelade sig där var i viss mån sammankopplade och kommer därför i denna studie 

delvis beskrivas som det. För att underlätta läsningen delas händelserna i Norge och 

Sverige in i två separata underrubriker. Redogörelse av medierapportering kommer stå som 

egen underrubrik.   

 

 

2.1 Händelserna i Norge 

Mayhem 

 

Det norska bandet Mayhem ses idag som det viktigaste och mest inflytelserika bandet inom 

black metalhistorien. Namnet Mayhem har blivit synonymt med banbrytande musik, 

karismatiska personligheter, satanism, kyrkobränder, självmord och mord inom pålästa 

kretsar. De har också fått en genuin legendarisk status inom black metal-scenen och- 

kulturen.45 

 

Bandet grundades år 1984 och bestod då av tre musiker, Jørn ”Necrobutcher” Stubberud, 

Kjetil ”Manheim” Manheim och Øystein ”Euronymous” Aarseth. År 1986 släppte de tre 

medlemmarna demoskivan Pure Fucking Armageddon under bandnamnet Mayhem. 

Demon fick inte positiva recensioner i tidningarna, vilket bandmedlemmarna var nöjda 

med. Inom black metalgenren ska ljudbilden vara hård och karg och dålig produktion kan 

till och med innebära en statushöjande faktor. Därför fungerade recensionerna som en slags 

garant för bandet att de spelade sann black metal.46 

 

Musiken och bandets image tilltalade Pelle ”Dead” Ohlin, från Sverige. Pelle skickade ett 

brev med en korsfäst, död och rutten mus tillsammans med en demo av sitt egna band 

Morbid till Mayhems postbox. Jørn körde vid den här tiden pickuptruck och i Ika 

                                                 
45 Patterson 2013, s. 127 
46 Patterson 2013, s. 128-132 
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Johannesson och Jon Jefferson Klingbergs bok berättar han att han fick lägga brevet på 

lastutrymmet, tillsammans med den ruttna musen på grund av den starka stanken. Brevet 

flög av flaket under körningen och Jørn fick aldrig läsa Pelles brev, men han fick däremot 

lyssna på demon vilket han åtnjöt. Mayhem blev intresserade av Pelle som person och de 

bjöd in honom för att provsjunga i bandet, som saknade en riktig sångare. Pelle blev efter 

en tid sångare i bandet och bara några månader efter det fick bandet en ny trummis vid 

namn Jan Axel Hellhammer Blomberg.47 

 

Pelle hade sedan han var barn haft en fascination och enligt flera en besatthet av döden, då 

han som barn blivit misshandlad till den grad att han enligt honom själv hade en nära-

döden-upplevelse. Den fascinationen eller besattheten kom att lysa igenom under 

Mayhems spelningar, där Pelles estetik och scenframträdande fick bandet att bli omtalat 

och mytomspunnet i metalkretsar. Jørn berättar i en intervju att Pelle brukare gräva ner 

sina scenkläder i skogen för att de ska börja ruttna. Pelle förvarade också djurkadaver i 

påsar som han luktade på innan konserterna där bandet spetsade grishuvuden på pålar och 

ställde på scenkanten. Denna estetik blev tongivande för i stort sätt hela black metalscenen. 

Pelle brukade skära sig på scenen, dels i armarna men också på bröstet. Under en spelning, 

som i efterhand har kommit att bli omtalad, skar sig Pelle med en avhuggen Coca 

Colaflaska så djupt att blodet pulserade ur ådrorna och en vaktmästare fick ta ned honom 

från scenen och lägga om såret med hjälp av eltejp.48  

 

Bandet bodde tillsammans i ett hus i den lilla byn Kråkstad, drygt två mil utanför Oslo. 

Den 8 april 1991 satt den då 22-årige Pelle i huset och skar sig i armarna och skrev sitt 

avskedsbrev, tillsammans med avskedsbrevet lade han en ny låttext han tidigare hade 

skrivit. Blodet koagulerade för snabbt så Pelle gjorde strax därefter ett snitt vid 

kroppspulsådern i halsen, men blodet rann för långsamt så han sköt sig i huvudet med 

bandkamraten Øystein ”Euronymous” Aarseths hagelgevär.49 

 

Senare samma dag kom Øystein till huset, eftersom att han hade glömt nyckel klättrade 

han in genom ett fönster. Øystein fann då Pelle död, halvt liggandet mot en säng. Istället 

för att ringa polis, sprang Øystein till närmsta butik för att köpa en engångskamera. Han 

                                                 
47 Johannesson & Jefferson Klingberg 2011, s. 77-79 
48 Johannesson & Jefferson Klingberg 2011, s. 79-83 
49 Johannesson & Jefferson Klingberg 2011, s. 72 
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tog ett flertal bilder på Pelle och ringde sedan bandkamraten Jørn ”Necrobutcher” 

Stubberud och därefter ringde han polisen.50 

 

Bilderna och delar av Pelles skallben gjorde Øystein till smycken, detta skickade han till, 

enligt honom, ”värdiga” personer inom black metalscenen, som enligt Øystein 

”förtjänade” det. Övriga delar av Pelles skalle lade Øystein i sin skivbutik Helvete i Oslo. 

Øystein ställde efter Pelles självmord upp på intervjuer och reportage där berättade om 

Pelles självmord och beskrev det som en satanistisk handling och att Pelle innebar ren 

ondska. Øystein sade i ett flertal intervjuer att Pelle var den enda som tog black metal och 

dess budskap på allvar, genom att ta sitt liv. Detta bidrog ännu mer till den mystiska bild 

som Mayhem fick, redan vid denna tid.51 

 

Helvete och den svarta cirkeln 

 

Øystein ”Euronymous” Aarseth använde sig av Pelle ”Dead” Ohlins självmord för att 

marknadsföra Mayhem. Han ville kontrollera hela den norska undergroundscenen, som 

inkluderade black metalscenen. Øystein hade startat ett skivbolag vid namn Deathlike 

Silence Productions (DSP). Han öppnade också en skivbutik i centrala Oslo som hette 

Helvete. Øystein använde sig av Pelles självmord för att marknadsföra även skivbutiken. 

Bland annat prydde han ett vitrinskåp med delar av Pelles skalle. Helvete blev knytpunkten 

för den norska, och så småningom, svenska black metalscenen, som till viss del begränsade 

sig till den svenska staden Strömstad. I Helvete samlades black metalintresserade personer 

där de lyssnade på musik och pratade om satanism och ”mörka dåd”. De personer som 

umgicks i skivbutiken Helvete, kom att kallas för den Svarta cirkeln.52 Detta var ingen 

organiserad grupp, även om de själva ville framstå som det, utan var snarare en löst 

sammansatt ”klubb” där man pratade om sina intressen och lyssnade på musik.53 I den 

Svarta Cirkeln samtalades det också om ett slags gemensamt hat mot omgivningen och ett 

slags utanförskap i samhället. Samtalen ledde fram till att faktiskt agera rent fysiskt istället 

för att sitta och prata om vad man vill göra.54 

                                                 
50 Johannesson & Jefferson Klingberg 2011, s.72 
51 Palén, Tove. 2017-04-02. Black Metal-morden. [Poddsändning] Hämtad från: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/869324?programid=2519   
52 Moynihan & Søderlind. 2003, s. 63-68 
53 Lundqvist, Ida. 2013-03-24. Mordet i Keillers park. [Poddsändning] Hämtad från: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/169592?programid=2519  
54 Johannesson & Jefferson Klingberg 2011, s.147 
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Skivbolaget som Øystein drev hade flera av de största black metalbanden i sitt stall. Detta 

tillsammans med Mayhem och hans uttalanden i media angående Pelles död hade gett 

Øystein en enorm status inom den norska, och svenska, black metalscenen. Øystein satt 

mer eller mindre ensam på tronen som ledare och språkrör för hela black metalscenen. Han 

kom dock att få konkurrens då en av hans kontrakterade artister, Varg Vikernes från bandet 

Burzum, gjorde anspråk på tronen.55 

 

Varg Vikernes, även känd som Count Grishnackh eller Greven 

 

Thomas Bossius har tillsammans med ett flertal andra författare skrivit antologin Religion 

and Popular Music in Europé – New Expressions of Sacred and Secular Identity, där olika 

musikstilar och genrer redogörs för i korrelation med kulter som bildats kring genrerna. 

Norsk black metal tillägnas i denna antologi ett eget kapitel.   

 

Mellan åren 1992 och 1998 tändes det eld på ungefär femtio heliga kristna byggnader i 

Norge. Holmenkollen kapell, Fantofts stavkyrka och Sarpsborgs metodistkyrka, där en 

brandman miste livet i räddningsarbetet, är tre utav de kyrkor som brann i Norge under 

1990-talet. Fantofts stavkyrka var en nationell symbol för Norge och hade ett enormt 

religiöst, såväl som socialt och ekonomiskt värde i Norge och den brann ned till grunden 

år 1992. Denna kyrkobrand ses idag som startskottet på den serie kyrkobränder som skulle 

härja i Norge under de kommande sex åren och fungerade som en inspirationskälla till 

kommande bränder.56 

  

Under året 1993 hade det skett sju stora kyrkobränder i Norge och i dagstidningen Bergens 

Tidene gick det att läsa om en ung man från black metalscenen som kallade sig för Count 

Grishnackh (Greve Grisnacke) som tog på sig dåden och erkände att det var han som utfört 

bränderna. Mannen som kallade sig Count Grishnackh ville vara anonym med sitt alias, 

och var i själva verket sångare i det norska black metalbandet Burzum, vid namn Varg 

Vikernes. Denna artikel riktade uppmärksamhet mot den norska black metalscenen, inte 

                                                 
55 Lundqvist, Ida. 2013-03-24. Mordet i Keillers park. [Poddsändning] Hämtad från: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/169592?programid=2519 
56 Bossius, Tomas, Häger, Andreas & Kahn-Harris, Keith m.fl.  Religion and Popular Music in Europé – 

New Expressions of Sacred and Secular Identity. London: I. B. Tauris; 2011, s. 124-125 
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bara i Norge utan också i Sverige och till och med stora delar av världen på grund av den 

täta mediebevakning som rådde. I och med artikeln i Bergens Tidene kopplades en 

”underground”- ungdomskultur ihop med en serie grova brott. I artikeln gav Varg uppgifter 

om ett mord på en homosexuell man i Lillehammer, vilket resulterade i att polisen kunde 

lösa det då olösta fallet. . Bård ”Faust” Eithun från bland annat black metal bandet Empror 

dömdes för mordet i Lillehammer och senare dömdes också Varg för ett flertal av 

kyrkobränderna som skett i Norge under 1990-talet.57 En förklaring som Varg gav gällande 

motivet till kyrkobränderna var att man verkligen måste ta ”krafttag” för att rensa ut de 

kristna influenserna som präglat det norska samhället under så många hundratals år.58  

 

I artikeln fanns det bilder på Varg med långt, svartfärgat hår framför ansiktet, som en 

censur, med armarna i kors och hållandes i ett knogjärn och en stor kniv. Denna bild kom 

att spridas rund om i världen och exempelvis användas i hårdrockstidningen Kerrang. Med 

hjälp av Vargs extrema och häpnadsväckande uttalanden tillsammans med bilderna i 

artikeln fick black metalscenen i Norge mycket uppmärksamhet och en oro började sprida 

sig i såväl Norge som Sverige. 59  

 

Maktkampen mellan Varg och Øystein hade blivit värre då det också fanns en ekonomisk 

konflikt gällande ett skivkontrakt mellan Vargs band Burzum och skivbolaget Deathlike 

Silence Productions. Den 9 augusti 1993 besökte Varg Øystein i hans lägenhet. När 

Øystein öppnade dörren blev han anfallen av Varg, med kniv orsakade Varg ett flertal 

skador i huvud, nacke och rygg på Øystein. Øystein sprang ut ur lägenheten och ned genom 

trapphuset, men han hann inte ned till utgången förrän Varg högg honom ännu ett flertal 

gånger tills Øystein var död. Øystein kropp återfanns i trappuppgången den 10 augusti 

1993.60 

 

Varg Vikernes blev dömd för mordet och ytterligare några kyrkobränder, till Norges 

strängaste straff vilket innebar 21 år i fängelse. Även denna händelse fick stor 

uppmärksamhet i såväl norsk som svensk media och startade därmed en samhällsdebatt i 

                                                 
57 Moynihan & Søderlind. 2003, s. 95-96 
58 Palén, Tove. 2017-04-02. Black Metal-morden. [Poddsändning] Hämtad från: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/869324?programid=2519   
59 Moynihan & Søderlind. 2003, s. 100 
60 Patterson. 2013, s. 171-172 
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de båda länderna. Kyrkobränderna, morden och i synnerhet relationen mellan Varg 

Vikernes och Øystein Aarseth blev en del av norsk medierapportering i flera år.61 

 

 

2.2 Händelserna i Sverige  

IT och Finspång 

 

I den svenska staden Finspång fanns det ett band, eller snarare en black metalduo, varav 

en av medlemmarna kallades för IT. Anledningen till hans smeknamn var enligt honom 

själv att han var för ond för att ha ett namn. IT hade under en längre tid experimenterat 

med och studerat ockultism och satanism. Mot slutet av 1980-talet kom IT att grunda True 

Satanist Horde - TSH, en satanistisk organisation i Sverige som kom att bli omtalad inom 

såväl black metalkretsar som i media. IT menade att den Svarta Cirkeln i Oslo grundades 

som ett svar på TSH. Likt inom Svarta Cirkeln så talades det om onda dåd inom TSH och 

målet var enligt IT ett satanistiskt brödraskap i form av en slags armé gentemot 

omvärlden.62 

 

År 1992 träffades några satanister från black metalscenen i Finspång, inklusive IT, och 

några likasinnade från Strömstad för att fira den viktigaste satanistiska högtiden – 

allhelgonahelgen. Under denna kväll fick en artonårig man i gruppen i uppdrag att döda en 

människa. Detta var ett slags test för den unge mannen att visa att han kunde mörda utan 

att känna ånger, det skulle fungera som ett intagningsprov till TSH. Uppmaningen var 

möjligtvis inte seriös, men artonåringen attackerade en 63-årig man med kniv och högg 

honom ett flertal gånger i nacken. Den äldre mannen överlevde, men artonåringen dömdes 

till fyra års fängelse.63 

 

Ungefär ett år senare, år 1993 stod Lundby Nya kyrka i brand i Göteborg, den brann ned 

till grunden och två unga män dömdes för brottet ett flertal år senare. I förhör uppgav de 

då att de inspirerats av den norske greven, Varg Vikernes.64 

                                                 
61 Palén, Tove. 2017-04-02. Black Metal-morden. [Poddsändning] Hämtad från: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/869324?programid=2519   
62 Johannesson & Jefferson Klingberg, 2011, s.147-149 
63 Hilton, Johan. No Tears for Queers. Stockholm: Atlas; 2011, s. 252-253 
64 Johannesson & Jefferson Klingberg. 2011, s.161 
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Under den andra halvan av 1990-talet utvecklades den svenska black metalscenen och 

rörelsen till att bli en slags kapprustning om vem som kunde vara mest ”true” – alltså att 

mena vad man sa, göra som man påstod sig att göra, klä sig, uttala sig och agera i enlighet 

med genren. Om man inte var ”true” fanns det en risk för att bli misshandlad av de andra 

inom genren. Eftersom att kretsen var relativt begränsad så kände alla varandra och man 

visste hur folk betedde sig, klädde sig och agerade. Black metal handlade till viss del om 

att kunna hantera pressen. Man skulle gilla exempelvis våldsamma saker och andra 

fenomen som omgivningen tog avstånd ifrån.65 

 

Satanistmordet i Keillers park 

 

Den svenske journalisten och författaren Johan Hilton har skrivit boken No Tears for 

Queers, som är ett kriminalreportage om hatbrott. Ett av hatbrotten som Hiton redogör för 

är mordet på den homosexuelle mannen Josef Ben Meddour. Han mördades år 1997 

Keillers park i Göteborg utav två unga män, som i denna uppsats har fingerade namn, 

denna händelse kom i media att kallas för ”satanistmordet”. De två unga männen hade 

kopplingar till den svenska organisation MLO – Misantropiska Lucifer Ordern samt den 

Svarta Cirkeln i Oslo. Den ene mannen, som i denna studie kallas Jens var från en stad som 

gränsar till Norge och hade därmed nära kontakt med den norska black metalscenen och 

var själv en del av den svenska black metalscenen som erkänd och uppskattad musiker 

inom genren. Jens band var framgångsrika inom black metalscenen och turnerade runt om 

i Europa. De var också något så sällsynt som respekterade av den norska black 

metalrörelsen och Jens hade därmed täta kopplingar dit, till skivbutiken Helvete och den 

Svarta Cirkeln.66 Den andre mannen, som kallades för Nemesis av nära och av sig själv, 

hade kopplingar till satanistiska organisationer och hade sataniska och ockulta ambitioner. 

Det gemensamma intresset för de två männen var satanism och black metal.67  

 

Nemesis hade ett rykte bland metalkretsar om att vara våldsam och hotfull, till skillnad 

från Jens. Nemesis hade bland annat mordhotat människor som burit pentagram om de inte 

kunnat svara på hans frågor angående satanism, ockultism och Satan. Nemesis hade 

                                                 
65 Johannesson & Jefferson Klingberg. 2011, s.167-168 
66 Hilton. 2011, s.226 
67 Johannesson & Jefferson Klingberg. 2011, s.191-197 
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tillsammans med några vänner startat det satanistiska ordenssällskapet MLO några år 

tidigare. Vid tiden för mordet bestod sällskapet endast av Jens och Nemesis, då de andra 

medlemmarna hoppat av.68  

 

Nemesis hade en flickvän, som i denna uppsats kallas för Sara. Sara var, likt Jens och 

Nemesis, en utpräglad och lärd satanism. Nemesis fick upp ögonen för henne då hon med 

anledning av sin livsåskådning badat i ett badkar med blod i en kommersiell Tv-kanal. 

Nemesis erkände vad han och Jens hade gjort inför Sara och genom henne riktades 

utredningen mot de unga männen och de blev så småningom dömda för mord respektive 

medhjälp till mord. Såväl Nemesis som Jens har vid olika tillfällen erkänt mordet som ett 

offer åt Satan, men Jens har senare tagit tillbaka detta uttalande och har snarare uttryckt 

sig på ett sådant sätt att mordet betraktats som ett hatbrott av vissa.69 

 

Norge och black metal vs. Sverige och death metal  

 

Den norska black metalrörelsen hade börjat störa sig på den svenska death metal-scenens 

framgångar. Black metalrörelsen tyckte att detah metalbandens texter var för 

samhällsmedvetna och opassande för att passa in i den extrema musikgenren. De ansågs 

också vara ”fake” då de inte gjorde det de tidigare hade sjungit om samtidigt som de ställde 

upp för intervjuer och behandlades som ett band i huvudfåran, enligt black metalrörelsen. 

Death metalbandens sound och image hade ändrats en aning i och med deras relativa 

kommersiella framgångar, vilket stack i ögonen hos black metalrörelsen.70 

 

År 1992 började Varg Vikernes skicka hotbrev till ett flertal svenska death metalband 

såsom Therion och Entombed där de anklagades för att vara just ”fake” och att de var för 

kommersiella. Samtidigt som hoten accelererade och rykten började spridas så pressar 

såväl TSH och den Svarta Cirkeln gränserna för hur långt man kunde gå. De två 

”föreningarna” hetsade varandra om vem som kunde vara ondast, hårdast och mest ”true”. 

Tidigare hade maktkampen handlat om den som hade mest extrema åsikter, men nu 

handlade det snarare om att utföra grövre och grövre dåd.71 
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Samtidigt som den norska black metalscenen växte, utvecklades också den svenska death 

metalscenen. Under det tidiga 1990-talet hade det uppstått en slags maktkamp och rivalitet 

mellan Norge och Sverige, eller snarare den norska respektive svenska extrem 

metalscenen. År 1992 tände en artonårig kvinna eld på en dörr och samtidigt högg hon fast 

ett hotbrev och en skiva med bandet Burzum på dörren. På hotbrevet stod det ”IT och 

Greven var här och vi kommer tillbaka”72 och på skivan stod det ”En hälsning från 

Greven”. Mannen som bodde i huset där kvinnan tände på hette Christofer Johansson och 

var sångare i det svenska death metalbandet Therion. Christofer var inte hemma vid 

tillfället utan var på turné med bandet och fick inte reda på vad som hänt förrän han kom 

hem. Istället för att ignorera hotet, som de flesta andra svenska musiker hade gjort vid 

tidigare incidenter, skrev Christofer ett brev tillbaka till Varg Vikernes där han bad honom 

att ”…dra åt helvete”.73 I en intervju uttryckte sig Øystein Aarseth som följande i tidningen 

Close-Up Magazine år 1992, efter hotet mot Christofer Johansson: 

 

Det som de håller på med är ett hån mot det som death metal 

ursprungligen stod för och det är ett hån mot oss. Mayhem är det enda 

band från början av åttiotalet som fortfarande existerar utan att ha 

wimpat ut. Det är för jävligt att se alla de nya idioterna som följer med 

vinden utan att ha en pejling på vad death metal egentligen var. Vi är 

ganska säkra på att nästan inget av trendbanden har hört Venom, som 

de kan tacka sin existens för. Vad gäller Therion, som är det värsta av 

alla svenska band, har vi ett speciellt besked åt dem: Ifall de vågar 

komma till Norge och spela sin life metal ska vi döda dem. Hela Norges 

black metal-befolkning kommer vara där med knivar. Knivar som skär 

djupt.74 

 

Genom en artikel i Aftonbladet år 1993 kom det fram att morbrandsförsöket, genomfört av 

den artonåriga kvinnan, var beordrat av Varg Vikernes.75 

 

 

 

                                                 
72 Greven syftar till Count Grishnackh/Varg Vikernes 
73 Johannesson & Jefferson Klingberg. 2011, s.152-156 
74 Johannesson & Jefferson Klingberg. 2011, s. 153 
75 Johannesson & Jefferson Klingberg. 2011, s.158 



 
   

31 

 

2.3 Reaktionerna och medierapportering 

Reaktionerna på metalens framfart enligt Anders Tengner  

 

Åren 1980 – 1981 gick det att läsa i nyheter, se på Tv och höra på radio om det nya och 

farliga videovåldet i Sverige som förstörde barn och ungdomar. Filmerna var ofta 

”splatterorienterade”, alltså mycket blod och gärna våldsamma med vapen eller slagsmål, 

varav den kanske mest kända är Motorsågsmassakern. Vid den här tiden hade VHS blivit 

mer tillgängligt och en VHS-spelare fanns i större utsträckning hemma hos folk än vad de 

tidigare hade gjort, därför blev dessa filmer tillgängliga för allt fler människor. Däremot 

fanns det en relativt sträng censur i Sverige som till och med totalförbjöd vissa filmer 

innehöll scener av det våldsamma slaget. Men man kunde ändå få tag på filmer via 

piratkopiering eller beställningar från utlandet. Videovåldet väckte en oro hos 

vuxenvärlden och utvecklades snart till att bli en moralpanik. Hårdrocken som hade växt 

fram under 1970-talet tog videovåldet och dess estetik till sig. Fler och fler band började 

använda sig av blod, onda symboler och sataniska budskap. Inte minst hårdrocksbandet 

W.A.S.P.76  

 

Anders Tengner, journalist och tidigare reporter på musiktidningarna Okej och Rocket 

uttalade sig som följande om reaktionerna på videovåldet i en intervju gjort med denna 

studie som syfte: 

 

…och det vart väldiga skriverier om hur skadligt det här videovåldet 

var. Nu har ju jag sett mer än de flesta och fortfarande inte slagit 

någon, så jag vet inte hur farligt det var liksom.77  

 

Anders Tengner menar att, vad han kallar för, ”moralrörelsen” började växa fram i och 

med videovåldet, så tidigt som under åren 1980 – 1981.  Hårdrocksbanden tog till sig den 

blodiga, onda och sataniska estetiken och hade som syfte att chocka och provocera, inte 

sina fans, men de vuxna. ”…de fick precis som de ville!”78 menade Anders Tengner och 

syftade till hårdrocksbanden. Det handlade om en rebellanda, enligt Anders. Anders 

                                                 
76 Tengner, Anders; musikjournalist och författare. Intervju 2017-04-11 
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menade också att alla generationer alltid velat chocka generationen före sig. De som blev 

provocerade av hårdrocken hade tidigare provocerat generationen före sig med band som 

The Beatles, vid den tiden räckte det med att de hade långt hår, menade Anders. Det räckte 

inte med långt hår länge, hårdrocksbanden fick ta till nya knep – våld.79 

 

Det fanns ingen direkt moralpanik gällande hårdrock under 1980-talets första år. Dock 

hade det år 1980 börjat komma vissa rektioner mot hårdrocken då Hem & Skola, en 

förening som har sina rötter i det sena 1800-talet80, uttryckte kritik mot den då nylanserade 

musiktidningen Okej. De första tre numren som släpptes kom i ett så kallat ”fickformat”, 

tidningarna var alltså så små att de skulle få plats i bakfickan (ett format som var taget ur 

pornografibranschen). Chefredaktören för tidningen hade ett intresse för sexskandaler och 

nakenhet vilket influerade hans egen tidning, dock hade de utgångspunkt i musiken. Hem 

& Skola gick ut och kallade Okej för ”en ny skräptidning för ungdomar” och att den borde 

förbjudas. Anders Tengner frilansade och skrev vid denna tid ibland för tidningen Okej, 

och han menade att det var år 1980 han för första gången nåddes av moralpaniken, om än 

i ”mild” grad, personligen.81 Hem & Skola var inte de enda som uttryckte ett motstånd. 

Bland annat publicerade kvällstidningen Expressen en helsida med en bild på en brinnande 

Okej-tidning med rubriken ”Bränn skiten!” och SVT:s Rapport gjorde ett reportage om 

den nya ”farliga” ungdomstidningen.82 

 

Bland allmänheten var debatten ett ickeproblem och moralpaniken var obefintlig fram till 

år 1984, menade Anders Tengner. Då hade den konservativa journalisten Siewert Öholm 

premiär för sitt nya Tv-program Svar Direkt i SVT. Tidigare samma år hade 

hårdrocksbandet W.A.S.P spelat i Sverige och Barnjournalen83 hade varit på plats och 

gjort ett reportage. Bandet kastade rått kött på publiken och hade sågklingor i skrevet, detta 

var inte skrämmande i sig men det var nytt, menar Anders Tengner. Det hade aldrig gjorts 

tidigare och det stack i ögonen på vuxengenerationen som hade växt upp med möjligtvis 

Elvis Presley och The Beatles, som för sin tid var föremål för en moralpanik. Det var 

nyhetsvärdet i detta som skapade en oro och en rädsla enligt Anders.  Siewert plockade 

upp detta och bestämde sig för att hårdrock och heavy metal skulle vara temat på 

                                                 
79 Tengner, Anders; musikjournalist och författare. Intervju 2017-04-11 
80 Hem & Skola. Vår historia. http://www.hemoskola.se/sv/v%C3%A5r-historia/ [hämtad: 2017-04-12] 
81 Tengner, Anders; musikjournalist och författare. Intervju 2017-04-11 
82 Johannesson & Jefferson Klingberg. 20011, s. 130 
83 Ett barnprogram som presentera veckans nyheter som sändes i SVT 
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premiäravsnittet. W.A.S.P var ett relativt okänt band i Sverige vid den här tiden men hade 

nått marginella framgångar inom en begränsad krets av unga människor. Anders Tengner 

bjöds in som gäst i programmet som den enda på ”hårdrockens sida”. Detta var alltså 

programidén, att en ”försvarare” av ett kritiserat fenomen bjöds in för att stå till svars för 

fenomenet varav resten av publiken och gästerna stod på den andra sidan av spektrumet. 

Anders var vid denna tid 23-år gammal och hade aldrig tidigare varit med på Tv. Enligt 

Anders uppfattning hade Tv vid denna tid en stor genomslagskraft, då majoriteten såg på 

det som gick på Tv. 84 

 

Anders bjöds in som hårdrockens ”försvarare” efter att produktionens förstahandsval hade 

avböjt att medverka. Som 23-åring och oerfaren framför Tv-kameran befann sig Anders i 

Tv-studion innan programmet skulle sändas ut, utan att få ha träffat Siewert Öholm och 

utan att ha blivit informerad om hur sändningen skulle gå till. Anders berättade i intervjun 

att det var en olustig situation. Tv-programmet avslutades med att en trettonårig flicka läste 

upp en dikt. Anders berättade att flickan var dotter till en i Tv-produktionen och att dikten 

var skriven av någon i Tv-produktionen. Anders menade att de använde sig av en ung flicka 

för att söka effekt hos publiken och hos Tv-tittarna och att det inte var en genuin, autentisk 

situation.85 

 

Programmet har blivit en modern klassiker och fick redan vid sändningstillfället sitt 

genombrott. Anders, ovetande om vad programmet skulle gå ut på, blev ställd mot väggen 

med kristna, konservativa och moraliserande anklagelser gällande hårdrocksgenren och 

deras estetik och image, där han utpekades som ansvarig. Programmet och dess 

programledare Siewert Öholm skapade moralpaniken kring hårdrock och sedermera black 

metal och satanismen, menade Anders Tengner.86 

 

Efter Svar Direkt slog hårdrocken igenom på riktigt i Sverige enligt Anders, inte bara som 

musikgenre men också som föremål för en moralpanik. I skolor pratades det om elever 

som lyssnade på hårdrock och huruvida de behövde hjälp och om man behövde skicka de 

på institution. Siewert Öholm hade dock inte ensamt anspråk på den moraliserande tronen, 

menade Anders Tengner, utan år 1985, växte Parents Music Resource Center (PMRC) 

                                                 
84 Tengner, Anders; musikjournalist och författare. Intervju 2017-04-11 
85 Tengner, Anders; musikjournalist och författare. Intervju 2017-04-11 
86 Tengner, Anders; musikjournalist och författare. Intervju 2017-04-11 
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fram i USA, en organisation med föräldrar som ville varna för stötande texter i musik. 

Vissa stora butikskedjor i USA slutade sälja vissa skivor samtidigt som ett flertal skivor 

pryddes med varningstexter.87  

 

Ann Ekeberg, författare, var en kvinna som också drev på moralpaniken i 1980-talets 

Sverige. Hon uttalade med bestämdhet att krukväxter dog av att man spelade hårdrock för 

dem. Ann talade också om att man kunde spela vissa låtar och skivor baklänges och att det 

då skulle framträda sataniska budskap. Under en Tv-inspelning tillsammans med Europes 

trummis Ian Haugland och programledaren Robert Aschberg, talade Anders Tengner med 

Ann Ekeberg där hon uttalade sig om ovanstående påstående. Anders menade att det hos 

henne fanns en genuin rädsla för fenomenet hårdrock, som saknades hos exempelvis 

Siewert Öholm vars syfte var moraliserande snarare var att fördöma.88 

 

Fler och fler band började under 1980-talets senare hälft använda sig av satan och djävulen 

i sin image, i såväl låttexter som estetik. Men det var störst, och värst, i Norge. Black metal 

blev aldrig så stort i Sverige som det blev i Norge förklarade Anders, men i svensk media 

integrerades händelserna kring black metalscenen i medierapporteringen kring hårdrock.89 

År 1986 började allt hårdare musik, extrem metal, att konkurrera med de radiovänliga 

hårdrocksbanden. I P3 började ett program som hette Rockbox sändas, där allt tyngre och 

hårdare musik började spelas över hela Sverige.90 

 

När 1990-talet började hade även de mer extrema formerna av metal fått uppmärksamhet, 

detta bland annat i dags- och kvällspressen. År 1991 publicerades en artikel i Nöjesguiden 

med ett långt reportage om den då relativt nya death metalvågen. Under 1990-talet fanns 

det ett flertal reportage om såväl death- som black metal i svenska musik- och 

ungdomstidningar.91 Samtidigt sändes det debattprogram, skrevs artiklar och utfärdades 

varningar mot den nya farliga ”hårdrocken” från Norge – black metal. År 1992 gör Siewert 

Öholm ett program Svar Direkt med fokus på satanism, varpå black metalscenen i Norge 

                                                 
87 Tengner, Anders; musikjournalist och författare. Intervju 2017-04-11 
88 Tengner, Anders; musikjournalist och författare. Intervju 2017-04-11 
89 Tengner, Anders; musikjournalist och författare. Intervju 2017-04-11 
90 Johannesson & Jefferson Klingberg. 2011, s. 134 
91 Johannesson & Jefferson Klingberg. 2011, s. 139 
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stod i centrum och moralpaniken fortsatte. Programmet berörde också den pågående fejden 

mellan den norska black metalscenen och den svenska death metalscenen.92  

 

Siewert Öholm och Svar Direkt: Hårdrock år 1984 

 

Siwer Öholms premiäravsnitt av debattprogrammet Svar Direkt sändes år 1984 på SVT 

och temat var hårdrock. Som huvudgäst medverkade musikjournalisten Anders Tengner, i 

egenskap av ”hårdrockens försvarare”, varav samtliga övriga gäster var musikfenomenets 

kritiker. 

 

Anders presenterades under programmet av Siewert Öholm som redaktör på 

musiktidningen Rocket, som enligt honom ”sysslade” med hårdrock. Siewert talade till 

publiken och Tv-tittarna om den nya typen av rockmusik som man kunde läsa om i 

tidningarna, som kallades för hårdrock. Som ett exempel använde Siewert hårdrocksbandet 

W.A.S.P, som han menade stod för ”We are Sattans people – Vi är Satans Folk”, med ett 

numera omtalat uttal, på en försvenskad engelska. Siewert fortsatte med att beskriva 

bandets stil och image som ”konstig” och att de genomförde allt såväl tänkbart som 

otänkbart på scenen under deras konserter.93  

 

Det visades ett inslag från W.A.S.Ps konsert i Sverige, där Barnjournalen hade  rapporterat 

från konserten. Det visades också en naken kvinna, vars ansikte var täckt av en huva, hon 

befann sig en träställning med blodiga spikar riktade mot hennes kropp. En del av inslaget 

innehöll också intervjuer med endast vuxna människor inne i Nordstans köpcentrum i 

Göteborg, där de frågades om vad de ansåg om hårdrocken som fenomen och musikgenre. 

Där hördes kommentarer såsom ”…musiken är hemsk…på alla sätt” och att den var 

fruktansvärt då den påverkade barnen i den grad den gjorde enligt intervjuobjektet. En man 

sade också  ”Det leder till mycket onödiga våldsyttringar. Vad blir nästa steg?”.94 

 

Tv-programmet fortsatte inne i studion varpå Siewert presenterade en ur, enligt honom, 

målgruppen för hårdrocksgenren, en femårig pojke. Pojkens pappa, nöjesjournalist Lars 

                                                 
92 Youtube. 2010. Svar direkt – Satanism, Siewert Öholm, Therion. 1992 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5nWw12iqF8 [hämtade: 2017-04-12] 
93 SVT Öppet Arkiv. Svar direkt – Hårdrock, 1984. https://www.oppetarkiv.se/video/2240946/svar-

direkt?ac=svar%20dir [hämtad: 2017-05-22] 
94 Svar direkt – Hårdrock, 1984 
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Rådhe, uttryckte en oro för den nya musikgenren hårdrock samt de tidningar som bland 

andra Anders representerade, då de kunde hamna i händerna på ett barn, ovetande om vad 

banden stod för. Lars förklarade att hans barn köpte dessa tidningar eftersom att de tyckte 

om Carola och Herreys, men att de då ofrivilligt kunde ta del av hårdrock. Lars frågade 

Anders Tengner om han var medveten om att de är så pass små barn som hans egna, på 

fem respektive nio år, som köpte hans tidning. Varpå Siewert replikerade att Anders hade 

ett ansvar. Anders själv svarade genom att förklara att hans ansvar som musikjournalist 

stäckte sig till att skriva om musik, vilket Siewert ifrågasatte då Anders, enligt Siewert, 

förhärligade W.A.S.P och därmed också hårdrocken i stort.95 

 

Lars Rådhe anklagade, likt Siewert Öholm, Anders Tengner under Tv-programmet för att 

förhärliga W.A.S.P genom att skriva om andra saker än just musiken. Anders hade i en 

artikel, baserad på vittnesuppgifter av människor som hade sett bandet live, skrivit 

”W.A.S.P är nästa jättepryl, det är ett löfte... Blackie Lawless96 skriker ’I fuck like a 

beast’”varpå Siewert frågade Lars vad det betydde på svenska, ”Knulla som en best” 

svarade Lars, Siewert föreslog vilddjur som en mer passande översättning av det engelska 

ordet beast. Anders försökte läsa ur en senare artikel han skrivit inför publiken och Tv-

tittarna, för att försvara sig men blev avbruten av Siewert och fick alltså inte läsa upp sin 

artikel.97 

 

Siewert gick vidare i programmet genom att konstatera att W.A.S.Ps texter ofta handlade 

om könsord och våldsamt, hårt och djuriskt sex, vilket Anders sade sig fördöma och 

menade att musiken var det som prioriterades och därför kom i första hand. Lars ifrågasatte 

att Anders fördömde bandets image när han samtidigt lovat att de kommer bli den nästa 

”inneprylen”. Anders svarade då att de skulle komma att bli stora tack vare deras image, 

men att den var tvivelaktig var en annan sak ”…vi är ingen moraliserande tidning.” sade 

Anders.98 

 

Som medverkande i programmet var också filmregissören Staffan Hildebrand, som 

menade att hårdrock som musikstil var bra men att det fanns en risk i att ge musikgenren 

                                                 
95 Svar direkt – Hårdrock, 1984 
96 Blackie Lawless var och är sångare i heav metalbandet W.A.S.P  
97 Svar direkt – Hårdrock, 1984 
98Svar direkt – Hårdrock, 1984 
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så pass stort utrymme i media, då den enligt honom var våldsförhärligande och att Anders 

som idealbildande journalist bar på ett ansvar. Staffan menade också på att hårdrock var 

arbetarklassens musik. Han ställde frågan till Anders om han inte trodde att han snarare 

lockade in ungdomar och barn in i den våldsbenägna och blodiga estetiken, istället för i 

musiken. Staffan frågade också Anders om de skulle skriva om den sjuttonåriga pojke på 

östkusten i USA som hade blivit mördad i en, enligt honom, ”satanistisk hårdrocksorgie”, 

samtidigt som han konstaterade att band såsom, W.A.S.P, kunde fungera som en så kallad 

trigger, utlösande faktor, till ett helt nytt våld som baserades på djävulsdyrkan. Varpå 

Anders svarade att han nog inte skulle skriva om det, då han menade att händelsen troligtvis 

inte hade något med hårdrock att göra.99 

 

Siewert frågade Anders om Sverige ”…över huvud taget” hade klarat sig utan W.A.S.P, 

varpå Anders svarade att det var ett bra band rent musikaliskt och han fortsatte med att 

beskriva ett möte han hade haft med sångaren Blackie Lawless, men han blev avbruten av 

att Siewert redogjorde för bandmedlemmarnas kriminella bakgrund. Sedan ställde han 

frågan ”Men förstår du ingenting av ditt moraliska ansvar för vad det är ni lyfter fram?”, 

varpå Anders svarade att han jobbar för en musiktidning som inte har något moraliskt 

ansvar gentemot samhället eller deras läsare.100 

 

Programmet gick vidare med att det visades ett inslag från Alingsås där en nioårig flicka 

intervjuades angående W.A.S.P, som hon hade sett på barnjournalen. Hon svarade på 

frågorna och menade att musiken var dålig och att bandmedlemmarna var äckliga eftersom 

de alla hade långt hår. Reportern frågade flickan vad hon tyckte om att de skar i varandra 

så att blodet rann och att de åt rått kött, varpå hon svarade att hon inte brukade se på sådant. 

Under inslaget intervjuas också en äldre dam som menade att musiken och imagen var 

hemsk och frågade sig vad det hela gick ut på, samt undrade hon varför den gamla musiken 

inte dög längre. Ytterligare en kvinna intervjuades under inslaget från Alingsås, hon ställde 

sig frågan om det är i denna miljö barnen skulle växa upp i och menade att Anders var 

ansvaring och att han kunde behålla själva musiken men göra sig av med resten.101 
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Anders fick frågan om han trodde att barnen kunde ta skada av den image och den musikstil 

som W.A.S.P förespråkade, varpå Anders svarade att han inte visste. Siewert frågade då 

”…och du bryr dig heller inte?” varpå Anders återigen svarade att han inte visste och att 

det var upp till psykologer att svara på och återigen blev han avbruten av Siewert som då 

kopplade in Håkan Hilleström som representerade musikerförbundet över telefon. Siewert 

frågade Håkan hur musik som W.A.S.P kunde ta sig in i Sverige, Håkan svarade då att det 

var efterfrågan som styrde över vilka band som fick spela och sälja skivor i Sverige. 

Siewert frågade om musikerförbundet tog några moraliska avvägningar vid två tillfällen, 

vilket bevarades med ett nekande båda gångerna.102 

 

Ytterligare en gäst i programmet var skolöverläkaren Annika Strandell som menade att 

W.A.S.P var otäcka men att musiken i sig inte var farlig, men att den snarare förstärkte 

imagen och den skrämmande bild som presenterades i samband med hårdrock. Hon höll 

inte med Anders om att han inte bar något ansvar vad det gällde medierapporteringen av 

dessa hårdrocksband, då hon redogjorde för att ungdomar vid denna tid hade en dålig 

framtidstro och att de kände sig otrygga. Hon menade också att de ofta styrdes av 

grupptryck och att de därför inte visste vad de varken tyckte eller ville och att de därmed 

blev lättpåverkade av tidningar såsom exempelvis Rocket.103  

 

Tv-programmet avslutades med att trettonårig flicka läste upp en dikt, som löd som följer: 

 

Gud som haver barnen kär, se till mig som tretton är och som varit på 

rockkonsert. Fula gubbar på en scen, rått kött käkar dem och ben. Vrålar 

som besatt om sex, om hur djurets lustar väcks. Men jag fattar inget alls, 

när svärdet klyver flickans hals. Det står ej i Lukasbrevet, att de har 

sågklingor i skrevet. Vart jag mig i världen vänder, blodet syns från 

deras händer. Så Gud, genom tusen watt, hjälp mig nu när det blir 

natt.104 

Siewert Öholm och Svar Direkt: Satanism år 1992 

 

År 1992 sändes Svar Direkt och temat var då satanism. Programmets format hade åtta år 

efter premiäravsnittet med Anders Tengner förändrats en aning. Programidén gick inte 
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längre ut på att en person skulle stå till svars för ett kritiserat fenomen som det tidigare 

hade gjort, utan formatet liknade snarare ett debattprogram med utvalda gäster och 

dirigerades av Siewert Öholm.105 

 

Temat för avsnittet år 1992 skulle som sagt handla om satanism, men i synnerhet de brott 

och dåd som genomförts i vad som enligt Siewert var i satanismens namn, inom black 

metalkulturen. Ett mord på en 63-åriga man i Finspång, en mordbrand genomförd av en 

artonåriga kvinna, kyrkobränder i Norge och Göteborg, gravskändningar och övergrepp 

mot djur och barn var några av de brott och dåd som berördes i avsnittet. Tv-programmets 

programledare Siewert Öholm ställde sig själv, publiken och Tv-tittarna frågan ”Vad är 

det som pågår?”. Han hade bjudit in en rad olika gäster, en av dem var Christofer 

Johansson från bandet Therion, även känd som offer för mordbrandsförsöket genomfört av 

den artonåriga kvinnan. Siewert och Christofer talade om händelsen och Varg Vikernes 

eventuella inblandning, men kallade honom i detta avsnitt för Greven. De talade om Vargs 

eventuella satanistiska livsåskådning och hotbreven som kommit från den norska black 

metalscenen till de svenska death metalbanden. Siewert talade till och om Christofer som 

en slags försvarare av satanismen men också av Varg, trots den uppenbara konflikten. 

Christopher ställdes till svars för death- och black metal samt för satanismen. Han 

redogjorde då för att de händelser som belystes i programmet inte kunde vara representativt 

för varken satanism eller musikgenrerna. Han drog en liknelse till en ”cowboy” som 

lyssnade på countrymusik och skulle få för sig att misshandla någon, kan då musiken stå 

till svars för agerandet. Men Christofer blev avbruten av Siewert i sitt uttalande. Christofer 

blev också delvis avbruten av Siewert när han fick frågan om vad Therion betydde varpå 

han svarade att det är ett gammalgrekiskt ord som betyder ungefär det djuriska som finns 

kvar i oss människor, vilddjur eller best. Siewert reagerade och upprepade ”…vilddjur? 

Best?”106 

 

Under programmets senare hälft spelades en bit av en musikvideo av Therion upp. Siewert 

Öholm ifrågasatte musikvideon och ljudets kvalitet och utryckte sitt missnöje över bandets 

ljudbild. Christopher ombads att svara på frågan om vad deras låtar handlade. Christopher 

förklarade då att den låten nyss hade spelats upp handlade om ett ifrågasättande av Guds 
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moral och budskap, varpå Siewert frågade ”…en kamp mot Gud då?”. Nej, svarade 

Christofer, det är snarare snabba filosofier.107 

 

Med på länk under programmets gång fanns den artonåriga kvinna som satt häktad, 

misstänkt för försök till mordbrand på Christofers bostad. Hon sade att hon inte försökte 

elda upp huset, utan tände på dörren av ett syfte, nämligen att lämna ett meddelande till 

Therion och Christofer. Siewert frågade konsekvent om mordbrandsförsökets eventuella 

satanistiska syfte, vilket kvinnan förnekade samtliga gånger. Siewert frågade kvinnan om 

hon var satanist och hon svarade genom att återigen förklara att händelsen med branden 

inte hade något med satanism att göra, Siewert ignorerade kvinnans svar och fortsatte ställa 

frågor om satanism och hennes tro.108  

 

Ytterligare en gäst presenterades inför publiken och Tv-tittarna. En, som hon beskrevs av 

Siewert som, ”…före detta medlem av en djävulssekt”, som fick sitta i ett avskilt rum med 

förvrängd röst då hon inte ville bli igenkänd som avhoppare utav någon i den satanistiska 

kretsen. Kvinnan beskrev att hon tidigare var kristen och att hon under den tiden hade mått 

psykiskt dåligt. När hon en dag satt på ett kafé kom det fram några satanister till henne och 

talade med henne, detta ledde till att hon så småningom blev indragen i ”sekten”. Deras 

ideologi, filosofi eller motivation beskrevs inte närmare av den anonyma kvinnan utan det 

som var centralt var ett hat mot den kristna guden. Den anonyma kvinnan berättade om hur 

kvinnorna i ”sekten”, som hon benämner som flickor, tvingades att bli gravida så att de vid 

en bestämd tidpunkt kunde genomföra rituella aborter. För att sedan ta sig ur denna ”sekt” 

tog den anonyma kvinnan hjälp av en präst och genom böner tog hon sig ur såväl sekten 

som tankesättet.109 

 

Eva Lundgren var ytterligare person som bjudits in till programmet. Hon var med i 

programmet i egenskap av docent i teologi som studerat människors upplevelser av 

sataniska ritualer i Norge och Sverige. Eva beskrev i programmet hur de rituella aborter 

som den anonyma kvinnan beskrev, inte bara var ett faktum och att det förekom bland 

ungdomar och tonåringar, utan att det också gjorde det hos vuxna människor i alla 

samhällsklasser. Eva redogjorde för de olika ritualerna och att de i allra högsta grad var 

                                                 
107 Svar direkt – Satanism, Siewert Öholm, Therion. 1992.  
108 Svar direkt – Satanism, Siewert Öholm, Therion. 1992.  
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autentiska, dess syfte och innebörd samt vilka som genomför de, men hon förklarade också 

att hon inte sett någon ritual utan hon baserade alla sina uttalanden och all sin forskning 

vid, vad hon kallade det, ”väldigt många” intervjuer. Thomas Karlsson, grundare till det 

esoteriska sällskapet Dragon Rouge som också satt med i publiken, menade att Eva 

antingen var paranoid eller godtrogen som trodde på alla skrönor och hörsägner som kom 

hennes väg. Thomas tog satanismen och black- samt death metal i försvar och talade om 

det onda samhället som en konstruktion av kristendomen snarare än av satanismen då 

kristendomen varit den dominerande religionen och kyrkan som den dominerande makten 

i Sverige.110 

 

Som motivation eller snarare syfte för de sataniska ritualerna som var temat för 

programmet beskrev Eva Lundgren två förklaringsmodeller, den ena som utgår ifrån den 

individuella viljan och förutsättningarna för att få (samt vilja ha) makt, vilket kan 

manifestera sig i kontroll över liv och död – den ultimata makten. Den andra förklaringen 

Eva gav handlade om att utnyttja den sexuella energin som fanns i ungdomar, som inte 

skilde sig från vad hon kallade de, ”andra sexuella perversioner”. Dock förklarade Eva att 

det också finns en mer oskyldig form av satanism som är mer utbredd bland ungdomar och 

som saknar de sataniska ritualerna som inkluderade aborter, mord eller andra våldsbrott.111 

 

När programmet närmade sig sitt slut visade de en bild på en naken kvinna liggandes på 

ett bord, som bandet Therion använts sig utav. Christofer reagerade direkt och ifrågasatte 

varför Siewert inte visade hela bilden. Christofer ombads beskriva bilden och han ställdes 

till svars för att de använt en sådan bild över huvud taget, som enligt Siewert var vulgär. 

Christofer förklarade symboliken i kvinnan samt de suddiga skepnaderna som knappt 

syntes då bilen var beskuren. Den symboliserade makt, kontroll och musik. Programmet 

klipptes då till den anonyma avhopparen med förvrängd röst, som vid denna tidpunkt grät, 

som en reaktion av bilden på den nakna kvinnan. Hon beskrev att hon kände igen det som 

skedde på bilden och att det var något hon hade varit med om i sekten. Eva Lundgren bjöds 

återigen in till samtalet och beskrev att symboliken var essentiell för denna sorts ritualer, 

där kvinnan endast var ett objekt men återigen påpekade Eva att hon inte observerat en 

sådan, eller någon, ritual.112 

                                                 
110 Svar direkt – Satanism, Siewert Öholm, Therion. 1992.  
111 Svar direkt – Satanism, Siewert Öholm, Therion. 1992.  
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Ytterligare en gäst i programmet var författaren och läraren Håkan Arlebrand som vid 

denna tid var aktuell med sin bok Det okända, som behandlade ockultism och mystik. 

Håkan presenterades i programmet som den mest pålästa inom ämnet, med anledning av 

boken. Han beskrev dessa berättelser om sataniska ritualer som något relativt vanligt 

förekommande i USA under 1980-talet och att de delade upp forskarna i två läger. Det ena 

lägret bestod i större utsträckning av psykologer och beteendevetare som bejakade 

händelserna och berättelserna, medan det andra lägret som till stor del utgjordes av 

religionsvetare, menade att dessa berättelser snarare var hörsägen med en kärna av sanning. 

Detta fångade Siewert upp omedelbart och frågade hur stor kärnan av sanning kunde tänkas 

vara, utan att han fick något direkt svar på frågan. Siewert ställde också frågan om Håkan 

Arlebrand trodde på historierna de tidigare pratat om i programmet, han svarade då att han 

var helt övertygad om att de var verkliga men att de inte av den anledningen behöver vara 

representativt för satanister. Men han förtydligade också att han sade det utan att ta 

satanismen och satanisterna i försvar, då han hade en negativ inställning till fenomenet och 

dess anhängare.113 

 

En ung kille i publiken förklarade att mord sker av ett flertal andra anledningar också, 

såsom av ekonomiska skäl. En ung kvinna instämde och sa att ”…man kan mörda om man 

inte är satanist”, varpå Siewert svarar ”…man kan mörda om man är satanist också, 

uppenbarligen”. Ännu en gäst i publiken var pastorn Stanley Sjöberg som berättade att han 

hade träffat en överstepräst i en satanistisk kyrka. Översteprästen hade förklarat för Stanley 

att han inte trodde på varken kärleken eller godheten längre. Syftet med att Stanley 

berättade detta var för att lite senare svara ungdomarna i publiken som hade talat om mord 

i relation till satanism. Stanley sade då att mord som skett i andra syften, såsom av 

ekonomiska skäl eller genom en konflikt, alltid var ett misslyckande och ett nederlag, 

medan för en satanist var ett mord en del av ideologin.114 

 

Professor i idé- och lärdomshistoria, Sven-Eric Liedman, befann sig också i publiken och 

var en av de få som i viss mån tog satanismen som ungdomskultur i försvar. Han förklarade 

att det i alla tider funnits en lockelse till ondska och att det centrala och essentiella för dessa 

                                                 
113 Svar direkt – Satanism, Siewert Öholm, Therion. 1992.  
114 Svar direkt – Satanism, Siewert Öholm, Therion. 1992.  
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typer av rörelser och fenomen var symbolerna och symboliken. Dock underströk Liedman 

att fenomenet var farligt men det utesluter inte att det var intressant. Han talade också om 

det sekulariserade samhället, där troende kristna snarare beskrev tron på Gud som en kraft 

eller energi än som en mäktig man. Detta sekulariserade samhälle beskrev Liedman som 

ett samhälle där ett hat mot gud kunde födas och också hade gjort det. En medelålders man 

i publiken gav en annan förklaring till satanismens framväxt under denna tid och det var 

drogkulturen. Den medelålders mannen förklarade att de hallucinogena droger som kom 

till västvärlden och till ungdomarna gav upplevelser av andlig natur. Han menade att vi 

sett detta förr i hippiekulturen och han beskrev det som att det då skedde som en annan 

sida av samma fenomen – droger som gör ungdomar mediala och väcker ockulta 

strömningar i samhället. Siewert ställde då frågan om de ockulta strömningarna och det 

onda klimatet kunde bero på musiken, varpå en man i publiken svarade att det kan vara ett 

symptom på det. Ytterligare en man i publiken gav en annan förklaring till de ockulta 

strömningarna och satanismens framväxt, alltså att det dels kunde röra sig om ett 

”klassiskt” tonårsuppror men att det nog i större utsträckning handlade om en djup religiös 

övertygelse som bidrog till de farliga uttrycken, såsom offerriter med mera.115 

 

Författaren och filmregissören Stefan Hildebrand var gäst i programmet och han fick 

frågan av Siewert Öholm om det fanns någon skillnad mellan satanism som religion eller 

satanismen inom ungdomskulturen. Han gav då svaret att det är en splittrad tid och att den 

kan vara svår för ungdomar att hantera och att man därför inte ska kritisera ungdomarna 

för det som sker, utan fenomenet i sig, eller snarar de bakomliggande faktorerna till 

fenomenet och ungdomarnas beteenden. 116 

 

Taxi dokumentär – Satanism och ockultism år 1995 i SVT 

 

Taxi var en dokumentärserie som sändes i SVT under 1990-talets början. Journalisten, Tv- 

och radiopersonligheten Lotta Bromé var programledare för dokumentärserien. Avsnittet 

om satanism avslutades med ett inslag om ockultism och grupper som bedrev ockultism 

men ville ta avstånd från satanism, därför kommer det inte redogöras för den delen av 

avsnittet i denna studie.  

                                                 
115 Svar direkt – Satanism, Siewert Öholm, Therion. 1992.  
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Programmet började med att Lotta Bromé berättade att man under 1960- och 1970-talen 

kunde spela skivor baklänges för att få höra sataniska budskap, men att det, under tiden 

denna dokumentärserie spelades in, räckte med att gå på en konsert i en källarlokal på 

Södermalm i Stockholm en vanlig kväll. Titeln för programmet och avsnittet visades 

därmed i bilden och löd som följer ”Satanism – vem vill vara ond – och varför?”.117 

 

I programmet visades ett klipp från en konsert med den svenska black metal bandet Dark 

Funeral där sångaren, Emperor Magus Caligula, talade med en slags förvrängdröst om 

mänskligheten och dess öde därefter spelades deras musik upp. Lotta berättade att det 

samlades ungefär 250 personer för denna konsert. Sångaren, som i detta program kallades 

för Magus, visades senare i en intervjusituation tillsammans med sin sambo, som i detta 

program kallades för Ishtar. De var vid tillfället för Tv-inspelningen 22 respektive 21 år 

gamla och hade ett barn tillsammans samt ytterligare ett barn på väg. Paret visade inte sina 

ansikten under intervjun, utan satt med ryggarna snett riktade mot kameran och använde 

inte sina ”riktiga” namn, utan sina ”magiska” namn, som Lotta beskrev det. De motiverade 

detta med att de inte ville att deras medverkan skulle påverka deras barn samt att de inte 

ville bli ”påhoppade”, som de uttryckte sig, när de var ute bland folk. Under intervjun 

berättade Magus att han trivdes med att klä sig i den stil han gjorde, hälla blod över sig 

samt sminka sig som ett lik, då det hjälpte honom att komma i rätt sinnesstämning. Han 

beskrev också att Dark Funerals konserter inte bara är konserter i deras ögon, utan snarare 

en ritual, varpå Lotta frågade sig om de 250 personerna som vistades under konserten var 

medvetna att de i själva verket hade bevittnat en satanisk ritual.118 

 

Magus berättade att han har ett behov av att känna ondska nästan hela tiden. Han menade 

att det var bra att hamna i rätt sinnesstämning om man skar sig själv eller brände sig, varpå 

Lotta frågade vad det egentligen innebar att skära sig i armarna. Ishtar svarade då att det 

handlade om att offra sitt eget blod till Satan och att det var viktigt att man gav det allra 

kraftfullaste för att få något tillbaka. Vad man fick tillbaka var beroende på vad man hade 

bett om till Satan under ritualen och kunde exempelvis vara ond kraft. Samtidigt som Ishtar 

berättade detta, zoomade kameran in på Magus tatuering som föreställde en satanisk 

                                                 
117 Taxi dokumentär – Satanism. 1995. https://www.youtube.com/watch?v=zQij7DG0sDM&t=1163s 

[hämtades 2017-05-14] 
118 Taxi dokumentär – Satanism. 1995 
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symbol. Lotta ifrågasatte varför man ville ha ond kraft då det enligt henne redan var illa, 

hon undrade varför man skulle vilja göra det värre varpå Magus svarade att han kände sig 

självständig av onda krafter. Lotta frågade också vad paret tyckte om onda krafters motsats 

– godhet. De svarade då att det inte fanns någon godhet, men att det däremot kan finnas 

omtanke. Lotta frågade Ishtar skrattandes om hon inte var god när hon tidigare hade bjudit 

Lotta på kaffe, varpå Ishtar svarade att handlade om omtanke och inte godhet.119 

 

Lotta stod senare ensam i bild och sade ”De flesta av oss är nog vana att se satanisterna 

som de där långhåriga med upp-och-nedvända kors som lyssnar på musik och dyrkar 

satan. Men, det är inte hela sanningen”. Carl Abraham presenterades då i ett inslag som 

bokförläggare och hedersmedlem i Anton LaVeys Church of Satan samt som en av de 

ledande satanisterna i Sverige. Lotta berättade senare om Church of Satan samt den 

Satanistiska Bibeln och förklarade att de fanns drygt 30 medlemmar i kyrkan i Sverige vid 

denna tid. Det var Carl Abrahamsson som översatte den Satanistiska Bibeln från engelska 

till svenska och det var hans bokförlag som gav ut boken på svenska för första gången i 

maj 1995. Han förklarade först av allt i inslaget att han tog avstånd från den typ av satanism 

som Magus och Ishtar ägnade sig år och att han inte ville kopplas samman med det. Han 

förklarade dock att den typen av satanism fanns och att de hade rätten att kalla sig vad de 

vill, men han ville samtidigt påpeka att den satanism som han förespråkade ”talade högst”, 

som han uttryckte sig, då den Satanistiska bibeln hade sålt 800 0000 exemplar och 

jämförde det med några så kallade dödsmetal-fans.120 

 

Carl berättade att han gillade den filosofi som den Satanistiska Bibeln förespråkade och att 

han därmed identifierade sig med att vara satanist. Han fortsatte med att beskriva världen 

som kaotisk och människan som komplex. Programledaren Lotta förklarade då att hon 

tittade i Carls bokhylla och att hon där påstod att böckerna varken såg glada eller snälla ut. 

Carl svarade då med att säga ”Vem är du att döma mig? …man ska inte döma boken genom 

sitt omslag” och redogjorde för människans autonomi.121 

 

Lotta förklarade i programmet att det är omöjligt att veta hur många satanister det fanns 

vid denna tid, då det dels saknades register, dels att folk inte ville deklarera sin ideologi 
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eller religiositet. Dock, förklarade Lotta, var internet en plattform för att finna likasinnade 

med liknande intressen för satanism och ockultism. Medan Lotta förklarade detta visades 

det bilder från olika satanistiska hemsidor av olika satanistiska eller ockultismintresserade 

grupper. Hon berättade då exempelvis om en grupp som hade intresserat sig för 

antisemitism och naziockultism och att det ryktades om att denna grupp hade hyrt den 

avlidne politikern från Nazityskland, Heinrich Himmlers slott, med syfte att framkalla hans 

ande.122 

 

Erik Rodenborg, skrev vid denna tid en avhandling om ockultisten Aleister Crowley, vid 

Stockholms Universitet. Erik medverkade i programmet genom en intervju och han 

förklarade då att Crowley var en nyckel till den moderna satanismen som enligt honom 

just ”intagit” Sverige. Han berättade dock att de ledande figurerna inom satanismen i 

Sverige vid denna tid till viss del var hämmade och inte sa eller uttryckte det de ville göra, 

vilket Aleister Crowley däremot gjorde. Såväl Erik Rodenborg som Thomas Karlsson, 

grundare till den mystiska och ockulta anslutningen Dragon Rouge, redogjorde under 

inslaget för Aleister Crowley och hans ideologi.123 

 

Erik fortsatte och berättade att det fanns ett flertal satanistiska organisationer i Sverige vid 

denna tid och gav några exempel. Lotta frågade då om han ser det som en fara, varpå Erik 

svarade att han visst såg det som en fara. Han förklarade att det fanns flera religiösa rörelser 

som man kunde se på som destruktiva, men att det fanns någon slags skiljelinje vid de 

rörelser som öppet dyrkade de onda och Satan. Till dramatisk musik visades ett kort inslag 

med upp-och-nedvända kors, pentagram och en löpsedel med rubriken ”Här döps ett barn 

till Djävulen!”. 124 

 

Religionshistorikern Mattias Gardell gästade dokumentären och menade att satanism var 

en religion som var värd att ta på allvar, likt andra religioner. Men han menade också att 

ideologin var nära kopplad till fascism, nazism och antisemitism och att den därför var 

farlig och därmed borde tas på allvar. Han gav ett exempel på satanistiska ledare i Sverige 

som dyrkade nazistiska ledare och menade att detta tydde på ondska. Enligt Gardell var 

satanismen alldeles för individcentrerad för att fungera som en organiserad religion, då var 
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och en vill bestämma och att de inte kunde komma fram gemensamma beslut. Han 

redogjorde också under inslaget för att det oftast handlade om ungdomar från medelklassen 

som attraherades av detta fenomen, alltså satanism och musiken som tillhörde och att de 

därför inte menade illa. Gardell menade att det fanns en dragning till den sexuella och 

mäktiga dragningskraft som enligt honom fanns inom dessa rörelser. När det finns ett 

förakt för de exempelvis svaga, kvinnor, svarta och judar, är en rörelse farlig i sig, menade 

Gardell.125 

 

Satanism – Mänskligt år 1997 i SVT 

 

Mänskligt var en talkshow i TV3 som sändes under 1990-talet med Birgitte Söndergaard 

som programledare. Programmet tog upp aktuella och vid denna tid kontroversiella ämnen 

och frågor. År 1997 sändes ett avsnitt vars tema var satanism, då intervjuades satanister, 

deras familjemedlemmar och andra personer som hade någon form av insyn eller expertis 

inom området för temat.126 

 

Avsnittet inleddes med att programledare Birgitte Söndergaard presenterade temat för 

kvällen, alltså satanister som valt att leva sina liv i satans namn. Hon beskrev också att Tv-

programmet Mänskligt använt sig av egna attitydundersökningar med hjälp av [sic!] det 

svenska gallupinstitutet. I och med en sådan undersökning presenterades det av 

programledaren att 74 procent av det svenska folket ansåg att satanism var en farlig rörelse. 

”Ungdomar är inte lika rädda som äldre människor och det är just unga människor som 

lockas in i satanistiska sekter”, förtydligade programledaren Birgitte.127 

 

Programmet fortsatte med ett islag med satanisten Black Moon 26 år, som huvudperson 

varpå han gav sin beskrivning av sin tro och livsåskådning. Programledaren Birgitte 

Söndergaard beskrev Black Moon som att han ”…lever för att sprida ondska”. Black talade 

i egenskap av satanist om offer och de ultimata offren till Satan, i form av mänskliga offer 

till Satan. Han redogjorde för sitt förakt mot kristendom och egenskaper såsom 

medmänsklighet och godhet vilket enligt honom var synonymt med svaghet. Black sade 
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”Satanism går ut på att förneka sitt medlidande och sin medmänsklighet.” Black Moon 

förklarades som medlem i True Satanist Horde, men det var ingenting han själv berättade 

någonting om i inslaget, dock talade han om sin egen tro och religiositet samt hur den tog 

sig uttryck. Han beskrev hur han brukade genomföra olika typer av så kallade blodsritualer, 

vilket innebar att han skar sig själv och offrade blodet till Satan. Det visades då ett klipp i 

inslaget på när Black skar sig själv i armen så att blodet började rinna. Black fick en fråga 

om kyrkobränder och gravskändning och vad hans inställning till sådana företeelser var 

varpå han svarade att han stöttade sådan verksamhet då det enligt honom var ett sätt att 

manifestera sitt hat mot kristendomen. Ett klipp spelades då upp på en brinnande bibel. 128 

 

Som gäst i programmet satt Katrin Söderlund i egenskap av mamma till en fjortonårig 

flicka, vid namn Annelie, som hade rymt hemifrån för att ansluta sig till en satanistisk sekt 

i Borås. Katrin beskrev hur hon med ilska reagerade på inslaget med Black Moon eftersom 

att det varit det beteende som enligt henne fått hennes dotter att rymma. Hon beskrev hur 

hon under två års tid, före dotters försvinnande, hade märkt att hon var satanist på grund 

av dotters destruktiva beteende såsom att hon skar sig i armarna, var svartklädd, hade en 

negativ inställning till omvärlden, bar på självmordstankar samt att hon målade tecken och 

skrev på väggarna med sitt eget blod. När Katrin hade ifrågasatt sin dotter Annelies 

beteende hade hon svarat med att hon mådde dåligt och att hon mådde bättre av att göra de 

saker som hon gjorde.129 

 

Övriga gäster i programmet var Maria och Kent. Kent var bror till Katrin och hade 

tillsammans med Maria fungerat som en slags fosterfamilj för Annelie under en period. De 

hade också märkt att hon var satanist före försvinnandet, av samma anledningar som Katrin 

hade. Annelie hade förklarat för Maria och Kent att hennes klädsel var ett uttryck för 

hennes stil som, vad som kallar det i programmet för, svartrockare. Densamma förklaring 

gavs också om de symboler som hon bar på, som exempelvis upp-och-nedvända kors, alltså 

som ett uttryck för musikstilen black metal.130  

 

Den sekt som Annelie rymde till hade hon fått kontakt med på internet. Gruppen, eller 

sekten som det i programmet beskrevs som, befann sig i Borås och kallas i detta program 
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för Boråssatanisterna. Efter att Annelie hade haft kontakt med Boråssatanisterna rymde 

hon till Borås för att ansluta sig till sekten där hon sedan befann sig under nio veckor, tills 

polisen fann henne och tog henne tillbaka till sin mamma och morbror. Annelies morbror 

Kent förklarade i programmet att han var upprörd över hanteringen av Annelies 

försvinnande och att polisen inte hade funnit henne på nio veckor. Han påstod att de velat 

ha ett LVU-beslut, lagen om vård av unga, så att polisen tidigare hade kunnat 

tvångsomhänderta Annelie.131 

 

Under tiden Annelie befann sig i Borås beskrev Maria i programmet att de under två 

tillfällen fått kontakt med och livstecken från henne. Vid ett tillfälle hade Annelie ringt 

hem för att berätta att hon levde och mådde bra och vid ett senare tillfälle hade hon skickat 

ett brev varpå hon tog farväl av sin familj eftersom att hon inte ville återvända utan stanna 

med sekten i Borås. Familjemedlemmarna förklarade då i programmet att de var oroliga 

och rädda för att detta var ett avskedsbrev på grund av att Annelie skulle ”offra sig själv” 

eller ta sitt eget liv. I programmet visades det senare en löpsedel från Expressen med 

rubriken ”Annelie, 14, efterlyst – familj tror att hon blivit bortrövad av Satansdyrkare.” I 

brevet som Annelie hade skickat kommenterade hon det som rapporterats i media angående 

henne, hennes försvinnande och tillvaro i Borås med att det inte stämde, utan att hon var 

där frivilligt och att hon mådde bra. Katrin berättade i programmet att Annelie inte berättat 

så mycket om sin tid i Borås men att hon dock berättat om att hon varit med under en så 

kallad hämndritual.132 

 

Under programmet visades det ytterligare ett inslag, denna gång handlade det om de så 

kallade Boråssatanisterna. Berättarrösten talade om att sekten styrs av tre män. Deras 

historia stäcker sig tillbaka till 1990-talets början, men att det först var en MC-klubb vid 

namn Black Souls och att klubben fick nya medlemmar och sammanstrålade med en grupp 

satanister från Göteborg. Vid det tillfället hade de satanistiska inslagen blivit starkare och 

ett flertal medlemmar ville då avgå. De tre ledarna hade gjort sig skyldiga till ett flertal 

våldsbrott som inkluderade olaga hot och misshandel, dels mot så kallade avhoppare. 

Samtidigt som berättarrösten redogjorde för sektens historia visades det bilder av såväl 

löpsedlar som vapen, såsom blodiga knivar, i inslaget.133 
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Mänskligt hade sökt de tre ledarna för sekten för att medverka i programmet, men detta 

utan framgång, men istället medverkade tre före detta medlemmar, eller så kallade 

avhoppare. Peder var tidigare medlem i sekten och beskrev i programmet att han lämnade 

den eftersom att det blev allt för våldsam. Det handlade mycket om att visa att man hade 

makt samt att upprätta makt, detta genom att dels hota människor men också att misshandla 

vissa personer. Peder beskrev att han själv blivit hotad av ledargestalterna. Han fick ett 

uppdrag att döda en annan människa, men när han inte ville detta så blev han hotad till 

livet. Peder fick frågor av programledaren angående sataniska ritualer samt hans eventuella 

medverkan, men han förklarade då att han aldrig varit en del av en ritual och inte heller 

hade han sett någon aktivitet av det slaget. Programledaren frågade honom igen om han 

möjligtvis sett eller hört något om några sataniska ritualer inom sekten, varpå Peder 

svarade att han hört talas om en offerritual där kvinnor skulle offras, men han förtydligade 

att detta endast var vad han hade hört. Programledaren svarade då att ”…det är ju 

fruktansvärt”. 

 

Victoria var ytterligare en avhoppare som gästade programmet och hon beskrev en utav de 

andra medlemmarna som uttrycksfull, bärande på flera kedjor samt ett kattkranium med 

ett upp-och-nedvänt kors målat i pannan. Victoria, tillsammans med en annan avhoppare, 

Josefin, beskrev en av ledarna i sekten som oerhört intelligent och respektingivande. De 

båda kvinnorna beskrev hur de blivit tvingade att lämna ifrån sig delar av sitt hår till 

ledarna, utan att få reda på varför. Josefin hade blivit förföljd och hotad under sin tid i 

sekten och när hon väl hade lämnat blev hon misshandlad av kvarvarande medlemmar i 

sekten.134 

 

I programmet medverkade också skolprästen Arne Selander från Sundsvall som gäst. 

Programledaren Birgitte frågade honom om man kunde ta dessa hot och händelser på 

allvar, detta gjorde hon vid två tillfällen varpå skolprästen svarade att det är svårt att svara 

på men att det var tydligt att ledarna spelade på fruktan hon sina anhängare. Arne Selander 

menade också att man inte skulle nonchalera sådana hot och händelser utan att man skulle 

stå upp mot dem och inte låta sig skrämmas. Arne förklarade att han var visste att Satan 

existerade och att onda krafter existerade, men att de inte är de starkaste krafterna utan att 

                                                 
134 Mänskligt – Satanism. 1997 



 
   

51 

de goda krafterna och Gud istället skulle vara de starkaste krafterna. Arne menade på att 

ungdomar inte vet vad de gav sig in på när det kom till ungdomskulturer såsom black 

metal-rörelsen och satanismen och att det aldrig kan vara bra att bejaka mörka krafter.135 

 

Ytterligare en gäst i programmet var Per Östberg, chef hos socialtjänsten i Sundsvall. Han 

var delaktig i programmet i egenskap av att förklara hur socialtjänsten inte hade kunnat 

agera i ett tidigare skede, då de faktiskt varit inkopplade tidigare. Programledaren frågade 

varför socialtjänsten inte hade ingripit direkt eftersom man hade vetskapen om, enligt 

Birgitte, destruktiva sekten. Per Östberg svarade då att det är lätt att vara efterklok och att 

”…såhär blev det den här gången”. Programledaren Birgitte berättade senare om 

ytterligare ett resultat i en attitydundersökning som visade på att 80 procent av de svenskar 

som har tonårsbarn är mycket rädda för satanism, varpå hon bad om en kommentar från 

socialtjänstemannen Per Östberg. Han svarade då att socialtjänsten måste vara i framkant 

med de moderna fenomen inom ungdomskulturen som förekommer men att en särskild 

tillhörighet till en religion eller ideologi inte kunde ligga till grund för ett ingripande av 

socialtjänsten.136 

 

Erik Rodenborg, som i programmet titulerades satanistforskare, menade att myndigheterna 

inte tog satanism på allvar. Erik menade att det fanns något som kallas för satanistrelaterad 

brottslighet som polismakten i hela Västeuropa bortser ifrån, då de delar en inställning som 

går ut på att förövarens ideologi eller trosuppfattning är ovidkommande för brottet i sig 

och att det därför helt saknas en kartläggning av den satanistiska subkulturen. Skolpräst, 

Arne Selander menade också att det saknades en viss statistik och kartläggning av 

satanistisk verksamhet i Sverige. Men Arne Selander berättade att antalet unga satanister i 

Sundsvall vid detta tillfälle var tresiffrigt. Alltså förklarade skolprästen att det fanns flera 

hundratals satanister i staden men att de var minst lika splittrade som kristendomen och 

därför ter sig olika.137 

 

Christian, medlem i Church of Satan var också gäst i programmet tillsammans med sin 

flickvän Susanne, som inte själv var satanist men var där i egenskap att berätta om att leva 

tillsammans med en satanist. Christian följde den så kallade LaVey-satanismen, som utgår 
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ifrån Anton LaVeys satanistiska bibel och kyrka som etablerades under 1960-talet. 

Christian började med att ta avstånd från de händelser och berättelser som framhållits om 

Boråssatanisterna och redogjorde istället för den värdegrund han själv stod för, som 

innebar egoism, att bejaka de naturliga instinkter som kristendomen anser som synd samt 

att dessa instinkter genererar positivitet för människan om man bejakar dem. 

Programledaren frågade då Christian huruvida denna beskrivning av hans religion skiljer 

sig från egoism, varpå Christian svarade att det inte skiljer sig så mycket. På förfrågan 

svarade Christian att han inte genomförde några ritualer i nuläget, men att han inte uteslöt 

det för framtiden. Programledaren frågade honom också om han kunde förklara hur en 

förbannelse går till och hur den kan uttalas, varpå Christian svarade att det inte var lämpligt 

i denna kontext. Han förklarade att man med en förbannelse, riktad mot en person som 

gjort en själv illa eller stått i vägen för en, kan få utlopp för hat och ilska, vilket enligt 

Christian är sunt och om personen ifråga skulle skadas som en konsekvens av detta vore 

det bara bra. Programledare frågade då Christian om han hade mått bra att se någon han 

hatade må dåligt, varpå Christian svarade ”Ja”.138 

 

Programledaren Birgitte Söndergaard vände sig till skolprästen Arne Selander och frågade 

honom hur världen skulle sett ut om alla hade den ideologiska plattform som Christian 

hade. Arne menade att det var så världen såg ut, att det enligt honom fanns allt för många 

som tänkte precis som Christian och att det varit så under en väldigt lång tid. Arne använde 

sig av ett exempel från bibeln där Christians tankesätt applicerats, nämligen berättelsen om 

Kain och Abel, där Kain inte såg till sin brors bästa, utan sitt eget bästa.139 

 

När programmet närmade sig sitt slut visades ett inslag med en kvinna de kallade för Sara, 

som påstod sig vara en av de tretton kvinnor på jorden som skulle föda Satans barn. Under 

inslaget hade Sara det som kallas för corpse paint140, där hon var sminkad för att likna ett 

lik, samt bar en svart peruk. Berättarrösten beskrev Sara som en hängiven satanism. En 

intervju genfördes med Sara under inslaget, i ett mörkt rum med endast tre tända levande 

ljus. Där berättade hon att hon tidigt i livet fått en uppenbarelse från Satan som talade om 

för henne att hon skulle föda hans barn. Enligt Sara så valde Satan ut hennes så kallade 

befruktare. Sara beskrev att det inte fanns något som hette godhet och att hennes barn helt 
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saknade godhet, detta var enligt henne ett bevis på att det var just Satans barn. Inslaget 

avslutades med att Sara lade sig i ett badkar fyllt med bod varpå hon beskrev blodets 

symbolik, som var liv.141 

 

Som sista gäst att introduceras i programmet var Margareta Carlberg som var inbjuden i 

egenskap av barnpsykolog. Programledaren ställde frågan ”Kan ett barn födas ont?” till 

Margareta. Margareta svarade då att hon var övertygad om att barn inte kunde födas onda 

utan att barn snarare föds nyfikna. Om man som förälder månar som sitt barn och visar 

detta, ger vi budskapet om att livet är gott, menade Margareta Carlberg. Hon menade också 

att inslaget med Sara var väldigt starkt eftersom det finns en gräns i hur mycket en förälder 

ska påverka sitt barn. Ritualer och leverne som visades på klippet var enligt barnpsykolog 

Margareta Carlberg förirrande för ett barn och att det kan ge kraftiga psykiska men.142 

 

Hannah – Jag älskar Satan 2003 på TV3 

 

Hannah var ett talkshowprogram på TV3 som sändes år 2003, med Hannah Widell, 

dåvarande Rosander, som programledare. Programmet belyste aktuella frågor och de 

diskuterades med hjälp av olika gäster som var medverkande med olika egenskaper. Varje 

avsnitt präglades av ett tema och ett flertal gäster med problem eller konflikter som sträckte 

sig inom ramen för temat fick möjligheten att tala om det, under ledning av Hannah Widell. 

Temat för detta avsnitt var satanism och gästerna bestod av såväl satanister som 

familjemedlemmar och vänner till dem. Studiopubliken bestod till stor del av unga 

människor i tjugoårsåldern.  

 

Hannah Widell inledde programmet genom att presentera sin första gäst, Jonas, som tyckte 

om ”det mörka”, ständigt var arg och menade att han hatade nästan allt samt att han hade 

Satan som symbol i sitt liv. Det visades ett inslag där Jonas tände eld på en kyrka i miniatyr. 

När Jonas intagit scenen frågade Hannah honom varför han ville tända på miniatyrkyrkan, 

varpå Jonas svarade att det var ett sätt att manifestera sitt hat mot kyrkan och kristendomen 

samt menade han att det fann för många kyrkor i Stockholm som enligt honom endast tog 

plats och kunde istället fungera som lägenheter. Hannah sa då att kyrkor var vackra, men 
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Jonas menade att de var fula. De fortsatte med att tala om egoismen inom satanismen och 

att Jonas inte tyckte om samhällets strukturer. Hannah frågade om musiken hade en stor 

innebörd för honom och hans tro, varpå han svarade att den betydde mycket då den 

innehåller såväl verklighet som fiktion. Han redogjorde också för att han lyssnade på en 

del norska band, klassisk hårdrock med band som Kiss och Judas Priest samt bandet som 

kom att gästa programmet vid namn Mörk Gryning. Jonas förklarade att black metaltexter 

ofta handlade om en protest mot kristendomen.143 

 

Hannah citerade en textstrof från det svenska black metalbandet Mörk Grynings låt Tusen 

År Har Gått, ”Harmageddon, frälsaren är kommen men än finns det kristna kvar, de ska 

vi förgöra” och sedan frågade hon Jonas om alla satanistiska låttexter handlar om samma 

sak, varpå Jonas svarade att de flesta inte gör det men att det finns vissa låtar som gör det. 

En musiker i bandet Mörk Gryning, Jonas Berndt, kom in på scenen som nästa gäst. Han 

ombads att kommentera det Jonas suttit och pratat om de gångna minuterna. Jonas B 

redogjorde för sin satanistiska ideologi och tro som han hade lämnat sedan en tid tillbaka 

då den var allt för energikrävande samt att han menade att han inte lärde sig något nytt med 

den inställningen han hade tillämpat. Hannah sa då att hon hade hört skräckexempel av 

satanism där man offrade katter och så undrade om Greven från Norge. Jonas B, från 

Gyllene Gryning, förklarade då att han visst varit influerad av det som skett i Norge samt 

de band som kom från Norges black metalscen i sitt musicerande samt förklarade att den 

ideologin var väldigt destruktiv om man översatte ord till handling, som faktiskt skedde i 

både Norge och Sverige.144 

 

Ytterligare en gäst i programmet var Johan som i sin tur hade bjudit dit sin kompis Wille 

som var satanist och Johan ville få honom att avsäga sig den tron och ideologin. Johan 

menade att ”…han spökar ut sig till någon satanist, men jag tror inte att han är det 

egentligen”, varpå Hannah svarade att Wille såg ut som ”…de där” och pekade på Jonas 

och Jonas B. Wille beskrev själv att han försökte leva efter Anton LaVeys tolkning av 

satanism. Efter att Wille redogjort för LaVeys satanism ifrågasatte Johan hans tatueringar, 

som bland annat bestod utav ett flertal pentagram.145 
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Programmet gick vidare till nästa segment där tre tjejkompisar hade glidit från varandra på 

grund av att en av dem, Beatrice, hade blivit häxa. De andra två tjejerna uttryckte sin oro 

då de menade att Beatrice hade förändrat sitt utseende och sin ideologi då hon nu talade 

om Satan och häxkonster. När Beatrice kom in på scenen var hon klädd som en stereotypisk 

häxa, svart långklänning, svarta handskar samt en konformad svart hatt, med ett 

silverspänne på. Hon beskrev sin tro på Moder Jord och sin närhet till djur och natur och 

dementerade att hon någonsin skulle ha talat om Satan.146 

 

Anders och Niklas var två bröder som också medverkade i programmet som gäster. Niklas 

studerade till präst medan hans bror Anders var troende satanist. Hannah presenterade de 

båda bröderna och frågade först Niklas vad han tyckte om satanisternas försök att utrota 

kristna, varpå han svarade att det inte var bra och att det i själva verket var trist att det 

brändes kyrkor. Han menade att kristna inte brände samlingslokaler för satanisterna och 

att det därför skulle bli lämnade i fred. Niklas menade också att det inte var bra att hans 

bror var satanist med tanke på hans utbildning mot prästerskapet. Han berättade att han 

hade kollegor där han för tillfället arbetade som konfirmationsledare som var oroliga över 

att han inte skulle bli antagen som präst eftersom hans bror var satanist. Anders berättade 

själv att han började som ateist men att han läste och studerade satanism och därmed 

skaffade sig tron och ideologin. Hannah ifrågasatte Anders direkt genom att upplysa 

honom om mord och våldtäkter som sker i satanismens namn. Anders svarade då att det 

tyvärr var så men att det inte är något han själv stod bakom. Han förklarade att det fanns 

”rötägg”, enligt honom, inom samtliga religioner men att de ofta förekommer inom 

satanismen samt att de oftast uppmärksammas mer än andra av media. Den stora massan 

av satanister höll inte på med sådant, menade Anders.147 Hannah frågade Anders om han 

följde något särskilt satanistiskt regelverk varpå Anders svarade att han inte gjorde det utan 

snarare levde efter sina egna regler, vilket satanismen förespråkar.148  

 

Hannah läste sedan upp en så kallad satanistisk regel som lydde ”…om en gäst på ditt 

område besvärar dig, behandla honom grymt utan nåd.” och frågade Anders om detta var 
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något han själv tillämpade. Anders svarade att han hade löst det på ett ”…lugnt och stilla 

sätt” då han inte ville bli skadad i ett eventuellt slagsmål. Hannah frågade sedan hans bror, 

prästkandidaten Niklas, vad han ville säga till alla satanister och om han hade något 

budskap från gud, varpå han svarade att han inte hade något sådant budskap då han menade 

att satanisterna inte skulle ta till sig ett budskap från gud men att de gärna fick utöva sin 

tro så länge de inte skadade sig själva eller någon annan. Niklas menade också att han 

kunde respektera satanisternas åsikter så länge de respekterade hans. Programledaren 

frågade då Niklas om han gett upp, vilket han inte hade men att det var ett tidskrävande 

arbete att konvertera någon från satanism till kristendom och att det innebar ett arbete av 

gud, varpå Hannah sade att hon trodde att gud stod för det som var gott och härligt.149 

 

Hannah avslutade programmet genom att säga att man får tro på vad man vill, men att hon 

tyckte att kärlek var härligare än ondska. Programmet avslutades med att bandet Mörk 

Gryning spelade en låt.150 
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3.1 Föremålen för moralpaniker  

Stanley Cohens teoretiska ramverk som kategoriserar samt förklarar moralpanikers 

mekanismer och beståndsdelar, redogör för de generella drag som föremål för 

moralpaniker ofta grundar sig i, vilka bland annat är brottslighet, ungdomskulturer, 

subkulturer, stil, vandalism och droger. Dessa drag går att finna i dels händelserna, dels 

aktörerna inom black- och death metalscenen under 1980- och 90-talen. Det fanns ett flertal 

inslag av brottslighet i de händelser som gick att koppla till black- och death metalscenen 

i Norge och Sverige såsom misshandel, olaga hot och morden på såväl Øystein 

”Euronymous” Aarseth som på Josef Ben Medour. Musikscenen bestod uteslutande av 

ungdomar och unga vuxna och utgjorde därför en ungdomskultur samtidigt som det var en 

ny subkultur till den bredare hårdrocks- och den något snävare extremmetalkulturen. För 

att säga sig tillhöra black metalkretsar och för att bli respekterad var man tvungen att vara 

”true”, ens image och stil hade en avgörande betydelse. Det fanns ett ständigt hot om 

misshandel för de inom kretsen som inte menade vad de sa, agerade som de hade menat 

eller inte klädde sig i enlighet scenen. Vandalism förekom inom black- och death 

metalkretsar, i synnerhet black metalkretar där det förekom kyrkobränder och 

gravskändning. Vad det gäller droger så är det oklart i vilken utsträckning det förekom 

droger inom black- och death metalkretsar, om det ens gjorde det. Men i media kunde det 

framstå som att droger var en närvarade och påverkande faktor på såväl musikscenen som 

de händelser som sedermera kom att kopplas ihop med black- och death metal, vilket jag 

har anledning att återkomma till. 

 

Cohen har kategoriserat föremålen för moralpaniker i sju kategorier, ett föremål för en 

moralpanik ingår alltid i en eller flera av dessa kategorier enligt Cohen. Den första 

kategorin handlar om unga, våldsamma män från arbetarklassen, vilket överensstämmer 

med de unga män inom black- och death metalscenen som låg till grund för de händelser 

som kom att skapa en moralpanik i såväl Norge som Sverige. Den fjärde kategorin är också 

applicerbar på händelserna kopplade till black- och death metalscenen under 1980- och 90-
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talen, som delvis handlar om sataniska ritualer. Då satanism var en essentiell faktor inom 

black metalscenen i dels dess estetik men också musicerande och så småningom faktiska 

handlingar.  Den femte kategorin av föremål för moralpaniker handlar om sex och våld, 

vilket överensstämmer med det aktuella fenomenet vars estetik, musik och stor del av 

budskapet gick ut på just sex och våld, vilket de också blev kritiserade för i media. Kritiken 

kom bland annat ifrån docent i teologi, Eva Lindberg som menade att en av två 

bakomliggande orsaker till att sataniska ritualer genomförs var den sexuella energi som 

ungdomar besatt, som de genom ritualer fick utlopp för. 

 

Cohen redogör i sitt teoretiska ramverk för att föremål för moralpaniker oftast uppfattas 

som nya fenomen av ”publiken” eller mottagaren, men att de i själva verket utgörs av så 

kallade ”klassiskt onda ting”. Inom black metalscenen fanns det en stark antiskritslig 

drivkraft, som manifesterades med en ”ond” image, satansdyrkan, våldsbejakande budskap 

och estetik samt en fascination för och i vissa fall besatthet av döden. De faktorer som 

bildar denna har inom en kristen tradition betraktats som ”klassiska onda ting” som kan 

utgöra ett hot mot de rådande normerna i samhället. Enligt Cohen uppfattas föremål för 

moralpaniker oftast som farliga i sig själva och att de därför bär så kallade 

”varningssignaler” för allmänheten. Dessa varningssignaler kan bestå i en viss klädstil eller 

en särskild frisyr, som inom black metal-scenen, vars estetik bestod av långt gärna 

svartfärgat hår, svarta kläder och tröjor med black metalbandlogotyper på. Musiken i sig 

skulle kunna ses om en varningssignal för den bakomliggande ideologin, vars hårda och 

karga musikbild samt våldsbejakande texter kunde uppfattas som en varning av 

allmänheten. Mamman Katrin åt dottern Annelie, som medverkade i Tv-programmet 

Mänskligt år 1997, talade om dessa så kallade varningssignaler hon kunde se på sin dotter. 

Signalerna bestod enligt mamman i ett självskadebeteende, negativ världssyn, svarta 

kläder och ett ökat användande av upp-och-ned-vända kors i både sin klädstil som 

inredning i sitt rum.  

 

3.2 Moralentreprenörer och experter 

Trots att varningssignalerna går att se, är inte föremål för moralpaniker endast transparanta, 

de är också, vad Stanley Cohen kallar för, ”dunkla” och dolda. Ofta kallas det in en, 

antingen självutnämnd eller utav samhället utnämnd, expert som måste förklara föremålet 

eller fenomenet ifråga för att allmänheten ska förstå allvaret eller faran. I samtliga Tv-
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program finns det en eller ett flertal sådana ”experter”, som exempelvis ”satanistforskare” 

Erik Rodenborg som medverkade i såväl dokumentärfilmen Taxi som i talkshowen 

Mänskligt och som i båda programmen beskrev att utövandet av den moderna satanismen 

som växt fram genom extrem metalen var oroväckande och att det var något som 

myndigheterna inte tog på allvar. Erik talade om det han kallade för ”satanistrelaterat våld” 

vilket betyder att dessa kretsar var farliga och att man borde ta de på allvar. Han menade 

också att man visste för lite om fenomenet då polismakterna i västeuropa ignorerade 

förövarnas ideologi och/eller tro, därav kunde man heller inte kartlägga situationen.  

 

Dessa så kallade ”experter” benämns av Gustafsson och Arnberg som moralentreprenörer. 

Ytterligare en moralentreprenör i källorna var religionshistoriker Mattias Gardell som 

menade likt Erik Rodenborg att modern satanism var något värt att ta på allvar. Mattias 

redogjorde för att ideologin inom ”black metalsatanismen” hade nära kopplingar till 

fascism, rasism och antisemitism och därför var farlig. Satanismen och kulten var alltså 

tvunget att beskrivas och förklaras utifrån experter, varpå allmänheten sedan uppmanades 

att ta det på allvar.  

 

I Tv-programmet Mänskligt medverkade tre så kallade moralentreprenörer, inklusive Erik 

Rodenborg. De övriga två var skolpräst i Sundsvall, Arne Selander och barnpsykologen 

Margareta Carlberg. Arne menade att det fanns flera hundratals satanister bara i Sundsvall 

medan Margareta uttalade sig om effekterna satanism kan ha på barn. Margareta menade 

att det fanns en gräns för hur fri barnuppfostran fick vara och den gränsen gick där Sara, 

kvinnan som var ämnad att föda Satans barn, uppfostrade sina barn i enlighet med 

satanismen. Hon förklarade också att en sådan uppväxt kunde ge kraftiga psykiska men av 

att medverka i exempelvis ritualer.  

 

Författaren och läraren Håkan Arlebrand medverkade i Tv-programmet Svar Direkt, under 

ledning av Siewert Öholm. Han presenterades som den mest pålästa inom satanism och 

den moderna black metalsatanismen, då han hade skrivit en bok om ockultism. Håkan 

förklarade att de ritualer som beskrevs under programmets gång var vanligt förekommande 

i USA, men att det framför allt ryktades om likdanande ritualer i USA men han menade att 

det alltid fanns en kärna av sanning i ryktena. Håkan bar på en övertygelse om att de ritualer 

som beskrivits under programmet var verkliga samtidigt som han menade att han hade en 

negativ inställning till de moderna black metalsatanisterna och till hela ideologin.  
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Som medverkande i Tv-programmet Svar Direkt fanns bland andra docent i teologi, Eva 

Lundgren. Eva hade intervjuat, ”väldigt många” satanister enligt henne och det var på 

dessa intervjuer hon grundade sin forskning på.  I rollen som expert förklarade hon at 

rituella aborter var en realitet och att de förekom i samtliga samhällsklasser. Hon menade 

att sataniska ritualer inom moderna satanistiska kretsar var vanliga, men att hon aldrig hade 

sett någon. Ritualerna genomfördes enligt Eva av två anledningar. Dels för att få och/eller 

utöva makt, i dess ultimata form, över liv och död eller för att utnyttja den sexuella energin 

som infann sig i dessa ungdomar. Eva Lundgren jämförde detta fenomen med övriga 

”sexuella perversioner”, som hon kallade det.  

 

En moralentreprenör som inte själv titulerat sig expert var Siewert Öholm. I hans Tv-

program bjöd han in gäster för att tala om ett, enligt honom, kontroversiellt och moraliskt 

tvivelaktigt tema. Utan att själv kalla sig för expert blev han en slags moralentreprenör, då 

de enligt Gustafsson och Arnbergs teori anser sig ha tolkningsföreträde inom det 

kritiserade fenomenet samt dess anhängare, i det offentliga rummet. Siewert hade en 

pådrivande roll i samtalen i Tv-programmen och relativt uppenbart styrde mot en negativ 

bild av böack metal, hårdrock och satanism. Detta kan man se i exempelvis vilka gäster 

som bjöds in, men också på hur Siewert styrde samtalen med kommentarer som ”…så du 

bryr dig inte om vad som händer med barnen?” till Anders Tengner, samt att han vid ett 

flertal tillfällen avbröt sina gäster som var där i egenskap av ”försvarare” av det kritiserade 

fenomenet. 

 

I enlighet med Cohen samt Gustafsson och Arnbergs teori angående moralentreprenörer så 

är de människor med någon form av makt, exempelvis i deras roll som teologer, docenter 

eller forskare som befinner sig på den ”moraliska barrikaden” och vaknar. Exempelvis då 

satanistforskare Erik Rodenborg menade att den moderna satanismen måste tas på allvar 

då det finns en satanistrelaterad kriminalitet som kan skada samhället. Experterna ingår i 

det Cohen kallar ”rätt tänkande människor”, vilket innebär de som tänker som de med makt 

gör. Titeln som expert har moralentreprenörerna antingen inskaffat sig själva, eller blivit 

tilldelade av samhället. Moralentreprenörer presenterar sina prognoser, teorier och 

lösningar på fenomenet vilket oftast resulterar i att fenomenet blir allt mer synligt, får fäste 

eller försvinner. I detta fall var en så kallad lösning att uppmärksamma fenomenet genom 
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att tala om det i diverse Tv-program och att uppmana allmänheten om att ta det på allvar, 

vilket resulterade i stor uppmärksamhet åt fenomenet.  

 

Sammanfattningsvis så presenteras ett flertal så kallade moralentreprenörer i de fem Tv-

programmen, som medverkar med syfte att förklara fenomenen hårdrock, black metal eller 

satanism för allmänheten med hjälp av sina kunskaper och/eller erfarenheter i sin yrkesroll. 

Experternas kompetens är möjligtvis inte befogad vid samtliga tillfällen, exempelvis 

gällande docent i teologi Eva Lundberg då hon presenterade sitt underlag för sin forskning 

som ”väldigt många” intervjuer, samtidigt som hon medgav att hon aldrig bevittnat någon 

av de ritualer som hon beskrivit och redogjort för. Detsamma gäller för Erik Rodenborg 

som presenterades som ”satanistforskare”, vilket är en ytterst oklar titulering då det inte 

redogörs för vilken typ av forskning han bedrivit och inte heller vid vilket lärosäte eller 

ens vilket yrke han hade.  

 

3.3 Moralpanikens mekanismer och aktörer 

Skolpräst Arnes Selander uttalande i Tv-programmet Svar Direkt, angående den 

uppskattade kvantiteten satanister i Sundsvall går i linje med Cohen samt Gustafsson och 

Arnbergs teori om disproportionalitet. Gustafsson och Arnberg beskriver det som att i en 

moralpanik finns det alltid en disproportionalitet och i detta fall handlade det om antalet 

”drabbade” eller snarare anhängare. Det var, precis som Arne Selander sade, svårt att mäta 

hur många satanister det fanns i Sverige då det inte var någon organiserad religion som 

höll räkning på medlemmar. Men därför var det också svårt att uppskatta en siffra och i 

synnerhet en så pass hög siffra som ett flertal hundra människor som anhängare till 

satanismen. Detta innebar också att fenomenets räckvidd överdimensionerades, dels 

geografiskt men också rent kvantitativt.  

 

Andra mekanismer, utöver disproportionalitet, för moralpaniker är hörsägen, objektivism 

och överdrivna exempel, enligt Gustafsson och Arnberg. Mekanismen hörsägen 

gestaltades av teolog Eva Lundberg i Tv-programmet Svar Direkt varpå hon medgav att 

hon aldrig hade bevittnat någon satanisk ritual, men att hon hade fått de berättade för sig 

under intervjuer. Den tredje mekanismen för moralpaniker är objektivism, vilket handlar 

om vart fokus läggs av de som betraktar och kritiserar fenomenet. Oftast fokuseras det på 

uttrycken för fenomenet, som i detta fall motsvarade gravskändningar, kyrkobränder, 
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misshandel, mord och självmord, istället för att rikta diskussionen till de bakomliggande 

orsakerna till handlingarna och uttrycken.  

 

Den sista och fjärde mekanismen som Gustafsson och Arnberg redogör för är det de kallar 

för överdrivna exempel, alltså när fenomenet ska presenteras för allmänheten används de 

mest extrema exemplaren, men de presenteras som genomsnittet. Detta syntes i samtliga 

Tv-program som använts som material för denna studie. I Svar Direkt från år 1984, 

användes W.A.S.P som ett exempel för vad hårdrock var, trots att W.A.S.P saknade stora 

framgångar och publik i Sverige. I Svar Direkt från år 1992 presenterades den artonåriga 

kvinna som satt häktad för försök till mordbrand samt Varg Vikernes som satanister och 

företrädare för black- samt death metalscenen. I viss mån gjorde också gästen Christofer 

Johansson det, trots att han vid ett flertal tillfällen försökte göra skillnad på black- och 

death metal och att han själv inte var inblandad utan snarare var ett offer. I talkshowen 

Mänskligt visades fjortonåriga Annelie som hade rymt till en satanistisk sekt i Borås, Black 

Moon som var medlem i True Satanist Horde vars målsättning var mänskliga offer, tre 

avhoppare från de så kallade Boråssatanisterna, Christian som var medlem i Church of 

Satan samt Sara, vars livsuppgift var att föda Satans barn där inslaget om Sara avslutades 

med att hon badade i ett badkar fyllt med blod. I Tv-programmet Hannah var samtliga 

gäster extrema exempel som djävulsdyrkaren Johan, bandet Mörk Gryning, den nyvunna 

satanisten Wille, häxan Beatrice (som det visade sig inte hade något med satanism eller 

satan att göra), satanisten Johan och hans bor Niklas som var präst. I dokumentären Taxi 

visades black metalbandet Dark Funerals sångare Emperor Magus Caligula och hans 

sambo Ishtar samt hedersmedlem i Church of Satan Carl Abrahamsson, som exempel på 

anhängare till antingen satanism eller black metal.  

 

Gustafsson och Arnberg redogör också för de tre aktörerna som finns inom varje 

moralpanik – moralentreprenören, missbrukaren och folkdjävlarna. Missbrukaren är de 

som ”fallit offer” för fenomenet eller föremålet för moralpaniken vilket ofta är unga 

människor från arbetarklassen. I detta fall är missbrukarna de unga som lyssnade på black- 

och death metal, eller hårdrock över huvud taget. Folkdjävlarna däremot är andra sidan av 

spektrumet, alltså de som ”ansvarar” för föremålet eller snarare företrädarna för 

fenomenet, som i detta fall var exempelvis, Varg Vikernes, Pelle ”Dead” Ohlin, Øystein 

”Euronymous” Aarseth, Sara från Tv-programmet Mänskligt, Mayhem eller W.A.S.P 
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3.4 Medias roll för moralpaniker 

Enligt Cohens teoretiska ramverk utgör föremålet för en moralpanik ett hot mot samhällets 

rådande regler och normer, som i fallet black- och death metal kunde vara klädstilen, 

frisyren, musiken eller den faktiska fara som det innebar för vissa människor då det begicks 

faktiska brott.  Men enligt Cohen spelar media en avgörande roll i huruvida ett kritiserat 

fenomen utvecklas till att bli en moralpanik eller inte. 

 

För en moralpanik framställer media stereotypen för föremålet som den generella bilden 

av fenomenet. Och stereotypen bildas ofta från de mest extrema då de är de som hörs och 

syns mest. I detta fall är det alltså de extrema exemplaren som lyfts fram under samtliga 

Tv-program som figurerade som stereotyper i övrig media och i allmänhetens medvetande. 

Cohen menar att det är massmedierna som skapar moralpaniker, vilket musikjournalisten 

Anders Tengner vittnade om under intervjun då han menade att det var Siewert Öholm 

som skapade moralpaniken gällande hårdrock och sedermera black metal och satanism. 

Anders menade att det inte fanns någon moralpanik före år 1984, utan att det efter 

premiäravsnittet av Svar Direkt skapades en moralpanik som höll i sig under flera 

decennier. Eftersom att hårdrock, black- och death metal samt satanism i viss mån 

sammanfogades i svensk media som samma fenomen, mycket tack vare Siewert Öholm, 

blev moralpaniken och reaktionerna långvariga.  

 

Likt Gustafsson och Arnberg menade Cohen att moralpaniker alltid består av någon 

disproportionalitet. Medan Gustafsson och Arnberg menar att det handlar om 

framställningen av föremålet eller fenomenet, där antalet ”drabbade” eller fenomenets 

spridning exempelvis inte står i korrelation med verkligheten. Medan Cohen menar att 

disproportionaliteten finns i medierapporteringen och i vilken mån det ges utrymme för 

fenomenet. Trots att det förekom brottsliga handlingar likt mord och misshandel, var det 

inte så pass vanligt förekommande att det skulle leda till fem Tv-program i svensk media 

som ett samhällsproblem, dock utspridda över en lång tid. Om Tv-programmen hade 

fokuserat på kyrkobränderna som i Norge uppmättes till ungefär femtio stycken under ett 

år under 1990-talet, hade proportionaliteten varit rimligare, men så var det inte.  
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Variationen av de fem Tv-programmen var stor. Dels fanns Svar Direkt, ett debattprogram 

med ett sort allvar som saknade ett underhållningssyfte i den mån talkshowen Hannah 

gjorde, vars syfte var att efterlikna den amerikanska talkshow-serien Ricki Lake. Taxi var 

en dokumentär, som saknade live-Tv-momentet, samt gäster som debatterade. Tv-

programmens karaktärer var därför varierande och hade varierande syften.  

 

3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det uppstod en moralpanik i Sverige som en 

reaktion på black- och death metalscenen i Norge och Sverige samt de händelser som var 

kopplade till scenen. Vad det gäller händelserna, alltså föremålen, för moralpaniken 

stämmer Cohens teori kring folkdjävlar. Unga och våldsamma män från arbetarklassen 

som bedrev viss brottslig verksamhet, det var en ungdomskultur samt en subkultur, de hade 

en särskild och utmärkande stil och de bedrev vandalisering i form av gravskändningar och 

kyrkobränder.  

 

Vad det gäller medierapporteringen så vad den disproportionell på flera sätt, dels 

framställningen av de extrema exemplaren dels det utrymme rapporteringen finns vad det 

gäller fem Tv-program med enbart fokus på hårdrock, black-/death metal eller satanism 

mellan åren 1984 och 2003. Så kallade moralentreprenörer spelade en stor roll i skapandet 

av moralpaniker då deras teorier bidrog till att fenomenet blev synligt i den utsträckning 

som det blev. En slutsats är att det knappast går att underskatta journalist och Tv-

producenten Siewert Öholms påverkan på moralpaniken. Enligt musikjournalisten Anders 

Tengner hade vi troligtvis inte haft någon moralpanik utan Siewert. Siewert satte något i 

rullning när han år 1984 hade premiär med sitt Tv-program Svar Direkt som fortsatte att 

rulla fram till 2000-talet.  

 

Reaktionerna på black- och death metalscenen och händelserna som var kopplade till 

scenen går att förstå genom Cohens teori på så sätt att föremål för moralpaniker alltid 

uppfattas som något nytt av allmänheten, alltså mottagaren. Nyhetsvärdet i scenen och 

händelserna hotar de rådande normerna och reglerna i samhället, vilket skapar en rädsla 

hos allmänheten. När Cohen redogör för begreppet paniks innebörd är han tydlig med att 

det inte handlar om irrationalitet, utan snarare ett organiserat motstånd som grundar sig i 

rädsla, vilket skedde mot black- och death metalscenen. Men samtidigt som fenomenet var 
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nytt, så var det också bestående i så kallade ”klassiska onda ting”, det vill säga mörker, 

ondska, Satan, blod och våld. Dessa faktorer har i alla tider anlagt en nerv hos allmänheten 

och därmed spridit rädsla, likaså i detta fall. Därigenom går det alltså att förstå reaktionerna 

på black- och death metalscenen i Sverige på 1980-, 90- och 00-talen.  

 

Genom denna studie kan vi konstatera att Cohens teoretiska ramverk, i hög grad, är 

applicerbar på händelserna, medierapporteringen samt reaktionerna rörande black- och 

death metalscenen i Norge och i synnerhet Sverige. Dock fanns det en faktor i Cohens teori 

som inte överensstämde med ämnet för denna studie, vilket var den inneboende faran 

Cohen skrev om. Han menade att alla föremål för moralpaniker var skadliga i sig själva 

och därför bar på en inneboende fara. Detta stämde till viss del för black- och death 

metalscenen, med tanke på de brottsliga händelserna som framträdde i media. Men 

fenomenet, alltså föremålen, black- och death metal i sig, fanns det ingen fara, även om 

det uppfattades så av moralentreprenörer och övriga mottagare.  

 

Idag har moralpaniken lagt sig, dock fortsatte den ända in på 2000-talet, i och med Tv-

programmet Hannah. Black- och death metalens grund, hårdrocken, har idag snarare blivit 

en familjeaktivitet där föräldrar går på Kiss-konserter med sina barn. Genren har blivit 

”rumsren” även i de moraliska högborgarnas vardagsrum. Vad det gäller black- och death 

metal så har de två genrerna tagit skilda vägar. Death metal blev redan under 1990-talet 

mer kommersiellt gångbart än black metal och blev därför mer accepterat som musikstil 

bland musikrecensenter, journalister och bland hårdrocksfans än tidigare, medan black 

metal genomgick en senare utveckling. Under black metalens tredje våg började de ske 

förgreningar inom black metalscenen, vilket också gjorde musikgenren mer accepterat 

bland den stora massan. Dock talas och skrivs det fortfarande om de händelser som skedde 

kring black- och death metalscenen på 1980- och 90-talen, dels i media men också inom 

populärkulturen. Parallellt, och största sannolikhet med hjälp av, de uppmärksammade 

händelserna under 1980- och 90-talen satte black metal Norge på den musikaliska 

världskartan och death metal gjorde detsamma med Sverige.  

 

 

 

 

 



 
   

66 

 

 

4.1 Källor 

Bossius, Thomas. 2008. Med Framtiden i Backspegeln – black metal- och transkulturen : 

ungdomar, musik och religion i en senmodern värld. Enskede: TPB 

 

Bossius, Tomas, Häger, Andreas & Kahn-Harris, Keith. 2011. Religion and Popular Music 

in Europe : new expressions of sacred and secular identity. London: I.B Tauris  

 

Cohen, Stanley. 2011. Folkdevils and Moral Panics : the creation of the Mods and 

Rockers. Abingdon, Oxon: Routledge 

 

Ekeroth, Daniel. 2007. Swedish Death Metal. Johanneshov: Tamara Pres, cop.  

 

Gustafsson, Tommy & Arberg, Klara. 2013. Moralpanik och Lågkultur : genus- och 

mediehistoriska analyser 1900-2012. Stockholm: Atlas 

 

Hilton, Johan. 2011. No Tears for Queers : ett reportage om män, bögar och hatbrott. 

Stockholm: Atlas.  

 

Johannesson, Ika & Jefferson Klingberg, Jon. 2011. Blod Eld Död : en svensk 

metalhistoria. Stockholm: Alfabeta 

 

Lundqvist, Ida. 2013-03-24. Sveriges Radio. Mordet i Keillers park. [Poddsändning] 

Hämtad från: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/169592?programid=2519 

 

Moynihan, Michael & Søderlind, Didrik. 2003. Lords of Chaos : the bloody rise of the 

satanic metal underground. Venice, California: Feral House, cop.  

 

Palén, Tove. 2017-04-02. Sveriges Radio. Black Metal-morden. [Poddsändning] Hämtad 

från: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/869324?programid=2519   

 

4. Referenslista 



 
   

67 

Patterson, Dayal. 2013. Black Metal : the evolution of the cult. Port Townsend: Feral House 

 

Tengner, Anders; musikjournalist och författare. Intervju 2017-04-11, telefon. 

 

Youtube. 2010. Svar direkt – Satanism, Siewert Öholm, Therion. 1992 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5nWw12iqF8 [hämtade: 2017-04-12] 

 

Youtube. 2014. Mänskligt – Satanism. 1997. 

https://www.youtube.com/watch?v=MxUAdRmamMY&t=1054s [hämtades 2017-05-13] 

 

Youtube. 2009. Taxi dokumentär – Satanism. 1995. 

https://www.youtube.com/watch?v=zQij7DG0sDM&t=1163s [hämtades 2017-05-14] 

 

Youtube. 2010. Hannah – Jag älskar Satan, Del 1. 2003. 

https://www.youtube.com/watch?v=u6goCc5XTHM&t=455s [hämtades 2017-05-14] 

 

Youtube. 2010. Hannah – Jag älskar Satan, Del 2. 2003. 

https://www.youtube.com/watch?v=IVXg5-8RBZs [hämtades 2017-05-14] 

 

Youtube. 2010. Hannah – Jag älskar Satan, Del 3. 2003. 

https://www.youtube.com/watch?v=-sS-mEANXyM [hämtades 2017-05-14] 

 

 

4.2 Övriga referenser 

 

Dyrendal, Asbjørn, Lewis, James R. & Petersen, Jesper A.a.. 2015. The Invention of 

Satanism. New York: Oxford University Press 

 

Hem & Skola. Vår historia. http://www.hemoskola.se/sv/v%C3%A5r-historia/ [hämtad: 

2017-04-12] 

 

LaVey, Anton Szandor. 1969. The Satanic Bible. New York: Avon Books 

 



 
   

68 

Mehr, David. 2012-07-01.Sveriges Radio. Skolskjutningen på Columbine High School. 

[Poddsändning] Hämtad från: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/45034?programid=2519 

 

Nationalencyklopedin, Satanism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/satani

sm [hämtad: 2017-05-04] 

 

Order of Nine Angels. Okänt utgivningsår. The Black Book of Satan. Okänd utgivningsort 

och förlag 

 

Rasmusson, Ludvig. 1988. Rockens Historia. Stockholm: Nordstedt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

69 

 

 

5.1 Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till Anders Tengner: 

1. Hur och när upplevde du att moralpaniken började? 

2. Varför tror du att uppståndelsen kring fenomenet blev så pass stort? 

3. Vilken roll fick Siewert Öholm enligt dig för moralpaniken? 

4. Menar du att moralpaniken avtagit? I så fall, hur och när? 

5.2 Bilaga 2 

 

Bild av Pelle ”Dead” Ohlin och Øystein ”Euronymous” Aarseth med corpse paint. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/68/Dead_and_Euronymous.jpg (hämtad 

2017-05-22 

5. Bilagor 


