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Antal sidor: 49

Ämnet som behandlas i denna uppsats är black metal-rörelsen i Norge och 
Strömstad och dess satanistiska uttryck. Den här uppsatsen redogör för 
kopplingen mellan satanism och musikgenren black metal, hur de 
satanistiska utspelen kunde ta sig uttryck, huruvida de var förankrade i 
teologi samt innebörden för profilering inom black metalscenen- och 
rörelsen. Teorier som tillämpats under denna studie grundar sig i religionens 
betydelse för black metal-rörelsen, profileringens betydelse för black metal-
rörelsen samt black metal-rörelsens attraktionskraft gentemot ungdomar i 
Sverige. Metoden som används för att få svar på frågeställningarna för 
denna uppsats har varit dels en litteraturstudie och dels en intervjustudie där 
en person som var delaktig i den tidiga metalscenen i Strömstad intervjuas 
och delar med sig av personliga upplevelser och erfarenheter. Resultatet för 
denna studie visade sig vara att black metal-rörelsen i Strömstad inte var 
influerad av satanismen till den grad det var i Norge. Satanismen var en del 
av black metal-scenen och det kunde uttrycka sig på flera olika sätt, från att 
dricka folköl och skära sig i armarna till att provocera den kristna kyrkan till 
skillnad från de satanistiska utspel i Norge som exempelvis kunde bestå i 
kyrkobränningar, mord och självmord. Black metal-rörelsens satanistiska 
uttryck förankrades dock inte någon teologisk grund utan handlade snarare 
om att vara extrem, provocerande och så ond som möjligt.  Profileringen 
som satanist eller satanistisk var därför väldigt viktigt för den tidiga black 
metal-rörelsen.  
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1. Inledning

Black metal är i första hand en musikgenre som under 1980-talets senare hälft växer 

och blomstrar på riktigt under det tidiga 1990-talet, men har sin början redan under det 

tidiga 1980-talet. Black metal-rörelsen har ofta beskrivits som en mystisk och extrem 

rörelse, då kulten kring musiken varit minst lika omtalad som själva musiken. I media 

talades det om ett inbördeskrig inom black metal-rörelsen vid den här tiden, med 

Norges mest välkända, omtalade och framstående black metal-profiler, Varg ”Greven” 

Vikernes och Øystein ”Euronymous” Aarseth. Greven tar den 10 augusti 1993 livet av 

Euronymous.   1

 

Händelsen leder till ett stort pådrag för den norska black metal-scenen som vid den här 

tiden börjat sprida sig österut, mot Sverige och den lilla västkuststaden Strömstad. Det 

är inte bara i Norge black metal-rörelsen förknippas med satanism och alternativa 

uttryckssätt såsom kyrkobränder och uppspikande av djur på kyrkor , detta tar sig även 2

till Strömstad.  

I Strömstad finns det under det sena 1980- och tidiga 1990-talet några omtalade 

karaktärer som profileras som anslutna till den så kallade black metal-rörelsen. En av 

dem har jag fått tala med och intervjua till denna uppsats. Intervjuobjektet för denna 

studie kallas här för Micke, men heter egentligen något annat. Micke ger en exklusiv 

inblick i den tidiga black metal-rörelsen i Strömstad med personliga upplevelser och 

erfarenheter. Under det inledande samtalet med Micke beskriver han Strömstads black 

metalscen och dess satanistiska utövande inom black metal-rörelsen som 

”hemmagjord”, vilket har namngett uppsatsen.  

 

Ämnet som behandlas i denna uppsats är black metal-rörelsen och dess koppling till 

satanismen, med en närmare titt på västkuststaden Strömstad. Uppsatsen kommer 

behandla hur den tidiga black metal-rörelsen influerades av satanismen och hur den tog 

sig uttryck i handlingar, riter, musikskapande samt, i vissa fall, brott. Det är omöjligt 

 Moynihan, M. & Søderlind, D. 2003, s. 77-104.1

 Ibid2
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att forska kring black metal-rörelsen och satanism utan att behandla dess utveckling 

och uttryck i Norge. Därför kommer också denna uppsats beröra just detta. 

1.1.Syfte och frågeställningar

1.1.1 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur kopplingen mellan black metal-rörelsen och 

satanismen ser ut idag, samt hur det såg ut i Strömstad vid den aktuella tiden. 

Ytterligare ett syfte är att få inblick i hur satanismen tog sig uttryck inom black metal-

rörelsen i handlingar, riter, musikskapande och i vissa fall brott. Ett annat syfte är att ta 

reda på hur viktig den satanistiska profileringen var för black metal-rörelsen. 

1.1.2 Frågeställningar 
1. Hur influerades black metal-rörelsen i Strömstad av satanismen? 

2. Ansågs det finnas en teologisk grund eller användes satanismen endast som en 

gimmick inom black metal-rörelsen? 

3. Hur tog satanismen sig uttryck i black metal-rörelsen? 

4. Hur viktig var profileringen som satanistisk för black metal-scenen? 

2. Disposition 
Denna uppsats är byggd utifrån 14 huvudkapitel och ett flertal underliggande avsnitt. 

Det första kapitlet är inledning där läsaren får ta del av en kort introduktion av ämnet 

som uppsatsen kommer beröra. Inledningen tar uppsatsen vidare till syfte och 

frågeställningar varpå det förklaras varför denna forskning har gjorts och vad den vill 

få svar på. Under kapitlet avgränsning beskrivs vilka avgränsningar som behövts göra 

för att nischa studien samt avvägning för att nå bästa möjliga resultat. 

Begreppsdiskussionen redogör för vilka begrepp som frekvent kommer användas i 

uppsatsen, de definieras och dess historia redogörs för i korta drag. Nästa kapitel är 

teoretiska utgångspunkter varpå de teorier som tillämpats under studiens gång 

presenteras. De teorier som presenteras beskriver från olika perspektiv black 
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metalscenens genomslags- och attraktionskraft. Teoretiska utgångspunkter leder 

uppsatsen in på tidigare forskning, där tidigare studier presenteras tillsammans med 

deras författare. Här förklaras också syftet med att denna studie görs och vilka 

vetenskapliga kunskapsluckor uppsatsen förväntas fylla. Bakgrund är det nionde 

kapitlet och ger läsaren en grund för det som kommer behandlas senare i uppsatsen. 

Metod-kapitlet redogör för vilka metoder som används för att få fram svar på 

frågeställningarna. 

3. Avgränsningar
Det är omöjligt att forska kring black metal-rörelsen och satanism utan att behandla 

dess utveckling och uttryck i Norge, därför kommer denna uppsats också att beröra just 

detta men det kommer dessutom lägga fokus på händelserna och black metal-scenen i 

Strömstad. Avgränsningen har också gjorts med anledning av black metal-rörelsens 

relativt stora framgångar just i Norge och Strömstad. Därför finns det mer att forska 

kring just i dessa geografiska områden. 

Metalgenren är en stor musikgenre som innefattar en rad olika undergenrer. Valet har 

därmed gjorts att fokusera på black metal, bland annat på grund av dess överlägset 

tydliga koppling till satanismen samt dess mediala och musikaliska framgångar. Ett 

medvetet val har gjorts när det gäller val av litteratur, då det finns en del tryckta källor 

som förhåller sig partiska i ämnet och därmed inte kan bidra till vetenskaplig 

forskning. Litteratururvalet har därför bestått i källor som har med ämnet att göra och 

förhåller sig vetenskapligt förankrade. Följande nyckelord har används för att hitta 

litteratur: 
• Black metal 

• Satanism 

• Modern satanism 

• Death metal 
• Metal 

• Mystik 

• Satanistiska riter 
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• Ockultism  

När det gäller avgränsningsprocessen gällande intervjun har jag valt att inte använda 

vissa delar av den information som intervjun gav mig. Vissa delar är känsliga, dels 

beroende på sensitiviteten i själva ämnet men också information om personer som jag 

inte har sökt tillstånd av att dela känslig information om, delvis på grund av anhöriga.  

Intervjuobjektet Micke valdes då han var en del av Strömstads metalscen från början 

och har därför kontakter inom black metal-rörelsen samt inblick i vissa händelser som 

påståtts vara av satanistiska motiv. Micke bidrar också till att ge en djupare förståelse 

för musikgenrens historia och betydelse i Strömstad och för de personer som var aktiva 

inom rörelsen. Intervjustudien har avgränsats till endast en intervju med ett 

intervjuobjekt då flera av de som var aktiva i black metal-rörelsen har avlidit, dömda 

för brott eller blivit kända och är därför är svåra att få tag på. Den här studien inriktar 

sig delvis på att få en inblick i hur aktiviteten såg ut i Strömstad och en intervju som 

ger personlig och subjektiv information är därför relevant och fler intervjuobjekt 

behövs inte för just detta syfte, därmed är ett enskilt och subjektivt intervjuobjekt en 

tillgång.  

4. Begreppsdiskussion
I det här avsnittet presenteras begrepp som för den här uppsatsen ses som centrala. 

Vissa av begreppen är grundläggande för att förstå black metal-scenen och deras 

historia beskrivs kort för att få en bild av utvecklingen. Men här utreds också begrepp 

som har en teologisk betydelse som har hjälpt till att forma kulten black metal-rörelsen. 

4.1.Satanism

”Satanism (Efter Satan): Ursprungligen dyrkan av djävulen och det onda.”  3

Nationalencyklopedin, NE, beskriver satanism som en djävulsdyrkan och ett förbund 

med Satan från ett medeltida perspektiv, men förklarar också skillnaden på den äldre 

respektive den nya och moderna innebörden av begreppet ”satanism”. Den nutida 

 Nationalencyklopedin, satanism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/satanism (hämtad 3

2015-11-09)
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benämningen handlar snarare om en avmoralisering av anhängares livsstil. Satan spelar 

en mindre roll samtidigt som ”jaget”, alltså individen, spelar en allt mer större roll.  4

I en kultur som genomsyras av en dualistisk världssyn följer det sig 
naturligt att historien uppvisar en rad exempel på företeelser som 
beskyllts vara onda, och som därigenom förknippats med den onda 
principen i den kristna världssynen – Satan. Personer, rörelser och 
läror som av olika anledningar uppfattas befinna utanför de gängse 
normerna har allt som oftast uppfattats som den Andre i den 
dualistiska dikotomin, som tillhörande till Satans domäner.  5

Enligt Faxneld har det som i historien beskrivits som ont eller ondska varit synonymt 

med ”den andra sidan”, alltså Satan. Black metal rörelsen bygger på en satanistisk 

profilering där ondska och döden är central. Det är dock viktigt att påpeka att 

satanismen är minst lika spridd och delad som exempelvis kristendomen. Att beskriva 

alla satanister och svartmetallare som en homogen grupp är fel, först och främst för att 

alla svartmetallare inte är satanister men också på grund av det vida spektra som 

satanism och satanistiska uttryck bildar.  

4.2 Black metal 
Black metal är först och främst en musikgenre som inriktas på hård och tung musik. 

Nationalencyklopedin, NE, beskriver black metal som en gren inom hårdrocken med 

snabbt tempo, rå ljudbild samt har en tendens att bestå i antikristna texter. Men det 

finns också en kult eller rörelse kring musikgenren som delvis består i det visuella där 

ockultism och satanism har en stor prägel, med exempelvis pentagram  och en estetik 6

som inspirerats av döden. 

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.  7

De satanistiska uttryck och den kult som rörde sig kring black metalscenen spelade en 

stor roll för genrens framväxt och genomslagskraft, men musikens roll ska man inte 

 Ibid4

 Faxneld, 2006, s.ix5

 Se bilaga 26

 Johannesson, I. & Jefferson Klingberg, J. 2011, s.3617

�9



överse med. Black metalgenren utskrattades av många, inte minst av brittiska 

hårdrocksband. Trots detta dyker det upp fler och fler som fullkomligt älskade den nya 

och råa musiken och dess budskap. Genren skilde sig från den tekniskt avancerade 

death metalgenren, med sin simpelhet och tydlighet.  8

Det är viktigt att påpeka att det är svårt att definiera black metal som en 

sammanhängande och genomgående musikgenre som låter likadant. De flesta av de 

mest framstående banden inom genren låter inte som varandra och skulle rent 

musikmässigt kunna beskrivas som helt skilda musikgenrer. I grund och botten handlar 

det om en definition av black metal som hårdrock eller heavy metal med sataniska 

texter. Det handlade om att ge ett sataniskt uttryck i både sitt utseende men också i 

musiken. Vissa menade att musiken i själva verket var ett verktyg för Satan att nå ut till 

människor.   9

The Devil has always treasured music. What better arena to inspire, 
cultivate, and propagate his will into the affairs of man? Music serves 
as both balm and excitant, soothing the savage or awakening dormant 
passions. In spiritual terms music is a magical operation a vehicle for 
man to communicate with the gods. Depending on whom the 
celebrants invoke, this can mean soaring to heaven on the voices of 
angels or raising beasts from the pits of hell.  10

Norge är det land som varit mest inflytelserikt för black metal-rörelsen och kan ses 

som pionjärer. Flera av de band som spelat stor roll för scenen har sina rötter i Norge 

såsom Mayhem, Immortal och Burzum.   11

Black metal grundas i det tidiga 1980-talet, man brukar säga att subgenres födelseår är 

1982, på grund av det brittiska bandet Venoms andra album med titeln Black Metal och 

har därmed namngivit musikgenren. Genren börjar med en tung och hård ljudbild, med 

satanistiska texter och budskap men som under det tidiga 1990-talet börjar beskrivas 

som en genre med anhängare som har en genuin tro på det onda och autentisk 

 Bossius, T. 2003, s.1018

 Micke; musiker, Strömstad. Intervju 2015-11-159

 Moynihan, M. & Søderlind, D. 2003, s.110

 Nationalencyklopedin, black metal.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/black-11

metal (hämtad 2015-11-09)
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satansdyrkan. Denna förändring sker i och med de karaktärer och band i Norge som 

växer fram och sedan formar hela musikgenren och scenen som hör till.  (Se 12

bakgrund).  

4.3 Svartmetallare 
Anhängare till black metal-rörelsen kommer i denna uppsats benämnas som 

svartmetallare. De som lyssnar på black metal, de som figurerar i black metalband och 

de som ser sig själva som en del av black metal-rörelsen definieras därför som 

svartmetallare.  

4.4 Posör
Posörer var de personer som av andra uppfattades som falska eller inte true, alltså äkta. 

Att vara en posör var inom black metalscenen det värsta man kunde vara, kanske med 

undantag för kristen. Man kunde därmed till och med uteslutas om någon påstod att 

man var posör eller fake. ”Posörer var en sådan som inte hade tillräckligt många demos 

hemma. Någon som tvättade håret lite för ofta och umgicks mycket med tjejer. Det var 

hårda regler.”    13

Hela black metal-rörelsen och scenen med dess satanism var en elitideologi som gick 

ut på att vara så extrem som möjligt. Dels inom musiken men också till vardags. Sjöng 

man om att bränna kyrkor och välta gravar skulle man också göra det, annars var du 

inte true och kunde därmed anklagas för att vara en posör.  14

Men det fanns också andra faktorer som kunde utgöra en posör. Att vara true innebar 

också en slags avskalad version av den tidigare metalvågen som karaktäriserades med 

stora, tuperade samt blonderade frisyrer samt feminin sminkning. Det amerikanska 

metalbandet Manowar förde först fram tanken om starkast övertygelse. Redan innan 

deras första album släpptes i början av 1980-talet började Manowar anklaga andra 

 Bossius, T. 200312

 Nicke Andersson; Johannesson, I. & Jefferson Klingberg, J. 2011, inledning13

 Lundqvist, I. 2013-03-24. Mordet i Keillers park. [Poddsändning] Hämtad från: http://14

sverigesradio.se/sida/avsnitt/16952?programid=2519
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band, såsom Twisted Sister för att spela ”false metal”, alltså motsatsen till true metal. 

Twisted Sisters fysiska attribut var som det nämnt ovan, alltså stora frisyrer och 

feminin sminkning. Att gå in för sitt utseende och inte fokusera på metal kunde alltså 

också vara synonymt med att vara posör.  15

 

Om Manowar lade grunden för vad true, eller äkthet, innebar så höjde Öystein Aarseth 

ribban och formade det till vad det är än idag.  16

4.5 Death metal/dödsmetall 

Death metal eller dödsmetall skiljer sig från black metal och är därför inget som direkt 

kommer behandlas i den här uppsatsen. Det är dock en musikgenre som hade stor 

genomslagskraft i Sverige under den aktuella tiden samt är besläktad med black metal 

och kommer därför nämnas. Därför bör begreppet definieras för att förtydliga 

skillnaden mellan de två besläktade, men olika musikgenrerna och scenerna.  

År 1983 var Sveriges musikscen förhållandevis snäll och lugn där band som Freestyle, 

Noice och Gyllene Tider toppade listorna. Metalscenen hade inte riktigt vaknat, men 

det fanns klassiska ”hårsprayband” såsom exempelvis Europe eller Twisted Sister. De 

band som vid den här tiden uppfattades som mest extrema i Sverige och spelade så 

kallad extrem metal är mer eller mindre okända för den stora massan. Ur denna 

musikaliska stillsamhet kom Bathory, ett svenskt extrem metalband och blir den 

viktigaste influensen för death metalscenen och så småningom black metalscenen. De 

blev hörnstenen för att förändra hela den svenska death metal scenen och var 

förmodligen en av de största inspirationskällorna även för den norska black 

metalscenen. Bathory var mer eller mindre ett enmansprojekt med sångaren och 

gitarristen Quorthon, vars riktiga namn inte avslöjades under hela Bathorys karriär. 

Han tog sig friheten att kalla sig en rad olika namn i intervjuer såsom Pär Vers och 

Runka Snorkråka.  Han satte på något sätt standard för den provocerande 17

 Johannesson, I. & Jefferson Klingberg, J. 2011, s.151-15215

 Ibid. s. 15316

 Ekeroth, D. 2006, s.2717
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profileringen death metal- och framförallt black metalband senare ansåg som viktig, 

trots att black metalscenen var mer allvarlig och fokuserade på ondska. 

Death Metal – Brutal subgenre som växte fram i skarven mellan åttio- 
och 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.  18

Death metal är, likt black metal, en gren inom den breda musikgenren hårdrock men 

som till skillnad från black metal i regel bygger på tekniskt avancerat gitarrspel, där 

gitarren är lågstämd och väldigt ”distad” . Genren föds i USA men får snabbt sitt 19

epicentrum i Sverige och i synnerhet Göteborg och Stockholm 1990-talet. Sverige blir 

ett tongivande land för death metal i och med att Stockholmsbandet Entombed, med 

Nicke Andersson i spetsen, bildas år 1989 och deras gitarrljud blir själva ljudbilden för 

hur svensk death metal ska låta ända fram till idag .  20

Death metal och black metal är besläktade på det sätt att de växte fram ur samma genre 

och bestod till en början av samma band, men black metal bröt sig loss som en 

motreaktion mot death metal då death metalbanden ansågs vara posörer och ”fake”.  21

4.6 Scen 
Begreppet scen kommer i denna uppsats benämnas som black metal-scen eller death 

metal-scen. Definitionen för den här uppsatsen är den musikaliska och mediala 

plattform musikgenren befann sig på. Rörelsen och kulten kring black metal inkluderas 

inte i black metal-scenen, däremot gör musiken, banden och tongivande karaktärer det. 

Religionen inom black metal-rörelsen är inte heller inkluderad i begreppet ”scen”. 

 Johannesson, I. & Jeffersson Klingberg, J. 2011, s.36018

 En teknik där man förvränger ljudet på gitarren och som därmed skapar ett skarpt och vasst ljud. 19

 Nationalencyklopedin, death metal. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/death-metal 20

(hämtad 2015-11-10)
 Micke; musiker, Strömstad. Intervju 2015-11-1521
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5. Teoretiska utgångspunkter

7.1 Teori för religionens betydelse inom black metal-rörelsen 

Satanism är en samhällskritisk religion som ställer sig emot den rådande 

världsordningen och de regler och normer som existerar idag. Genom satanism kunde 

ungdomar ta plats på den politiska kartan och känna sig behövda och nödvändiga. 

Ytterligare en anledning till varför religion spelar så stor roll är att religionen erbjuder 

svartmetallarna några väsentliga delar som politiken inte kan erbjuda; religion är helt 

enkelt för stor för att bli bortskuffad eller underprioriterad. Religionen erbjuder 

kraftfulla verktyg för att hantera oro och rädsla för känslor av meningslöshet samt en 

fiende att bekämpa, i detta fall den traditionella kyrkan.  22

7.2 Teori för profileringens betydelse inom black metal-rörelsen 

Black metalscenen profilerar sig och skapar en image för sig själva som ondskefulla, 

satanistiska och mordiska. Varför detta är viktigt är för att ge ett estetiskt demoniskt 

uttryck samt att komma i stämning inför en konsert eller spelning. Leken med de 

mörka och ockulta symbolerna och estetiken syftar till att bearbeta rädslan för samt 

fascinationen av döden. Men också för att komma närmare ”den andra sidan”, där man 

kan kriga vid Satans sida istället för att vara en ynklig tonåring utan mål och mening.  23

7.3 Teori för black metal-rörelsens attraktionskraft gentemot ungdomar i 

Sverige 

Många teorier kring varför Sverige (men också Norge) blivit ett stort och tongivande 

land inom metal handlar om de långa vintrarna, tråkiga småstäderna och de 

kommunala musikskolorna. Det som dock nämns mer sällan är en ungdomstidskrift 

som var verksam under 1980-talet och introducerade ungdomar till band såsom AC/

DC, Iron Maiden, Judas Priest, Accept, Venom och W.A.S.P. Ungdoms- och 

musiktidningen Okej börjar säljas år 1980. Detta reagerar övrig svensk media på och 

tidningen får stor uppmärksamhet. Att ungdomar genom tidningen Okej introducerades 

 Bossius, T. 2003, s.138-13922

 Bossius, T. 2003, s.8423
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för metalgenren öppnade upp för möjligheter att utveckla stilen och själva starta band 

och därigenom bli tongivande.  Genom denna teori förklaras black metal-rörelsens 24

attraktionskraft genom medier såsom tidningar, exempelvis Okej, och att ungdomar 

fick ett eget forum där ”vuxenvärlden” inte var välkommen. 

6. Tidigare forskning

Black metal som fenomen eller rörelse är så pass nytt att det är svårt att få en bred och 

varierad bild utav forskningsläget. Det finns mycket skrivet och publicerat, men i den 

mån det är vetenskapligt förankrat är det något tunnare då flera texter och avhandlingar 

förhåller sig partiska och subjektiva.	

6.1.Thomas Bossius

Det gjordes en avhandling år 2003 av musikvetaren Thomas Bossius som är 

vetenskapligt förankrad och behandlar en bred aspekt av rörelsen, Med framtiden i 

backspegeln. Black metal- och transkulturen. Ungdomar, musik och religion i 

senmodern tid. Avhandlingen är skriven utifrån ett religionssociologiskt perspektiv och 

ägnas åt att ta reda på hur ungdomar uttrycker sig genom musik.  

Bossius behandlar inte bara black metal-rörelsen och dess koppling till satanism i sig 

utan väger också in ungdomskulturen och ungdomar som en stor del utav black metal-

rörelsens framväxt. Han beskriver black metal som en revolterande musikgenre som är 

mystisk och uttrycksfull och därför tilltalar den yngre publiken.   25

Religiös hårdrock spår jag kommer att bli den nya inneprylen, 
och då menar jag inte musik som spelas av bibelläsande 
skäggudsdyrkare utan av förvirrade satanisthjärnor som skär i 
armar och ben till frukost och tillbringar dagarna med att skända 
kyrkogårdar. Glöm allt snack om thrash- och death metal för 
inom ett år är black metal genrens trendigaste inslag.  26

 Johannesson, I. & Jeffersson Klingberg, J. 2011, s.129-13024

 Bossius, T. 2003, s.7325

 Ibid. 26
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Huruvida Bossius spaning var rätt eller fel behöver vi inte gå in på, men han 

beskriver här vilken målgrupp det är som tilltalas av black metal.   

 

Då den nutida satanismen inte utgår ifrån en fysisk Satan som står i rivalitet med 

Gud, kan man ifrågasätta om satanismens kan identifieras som en religion. Bossius 

ställer sig frågan och diskuterar för-och motargument samt hänvisar till olika 

definitioner av innebörden av just begreppet religion.  

Å ena sidan har jag därför utgått ifrån ett brett funktionellt 
perspektiv som sagt att religion är ett av de sätt på vilken 
människan söker komma tillrätta med de grundläggande 
existentiella frågorna, och skapa mål, sammanhang och mening i 
tillvaron. Å andra sidan har jag utgått ifrån ett snävare 
substantiellt perspektiv som sagt att religion inte är vadhelst vi 
som människor gör för att komma tillrätta med de existentiella 
frågorna, utan att religion har och göra med vårt sätt att använd 
oss och förhålla oss till de transcendenta. Alltså vårt sätt att 
hantera de existentiella frågorna med hjälp av föreställningar 
kring högre makter och en högre mening med livet.  27

6.2.Dayal Patterson

Dayal Patterson är författare, fotograf och metal entusiast som skrivit boken Black 

Metal. Evolution of the Cult  för att enligt honom själv tillfredsställa sin egen 28

nyfikenhet över det ”märkliga” fenomenet black metal. Boken bygger på intervjuer 

med mer eller mindre betydande karaktärer för rörelsen, som på så sätt kartlägger 

utvecklingen av black metal-scenen och händelser som omgivit rörelsen. Boken skrivs 

för att tillfredsställa författarens egna nyfikenhet på det ”märkliga” fenomenet black 

metal och dess genomslagskraft. Patterson beskriver också händelser som i allmänhet 

bidragit till att utveckla genren och kulten som där tillhör.  Boken är uppdelad i kapitel 

som bland annat baseras på ett antal black metalband vars historia beskrivs. Boken är 

också indelad i kapitel baserat på geografi, där länder som Norge, Sverige och Polen 

spelar en stor roll. De framstående banden och händelserna i respektive land beskrivs 

och redogörs för. Patterson går in för att ge en grundlig beskrivning av vad black metal 

egentligen innebär, både musikaliskt och socialt och bidrar därför med en slags 

 Bossius, T. 200327

 Patterson, Dayal. 201328
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grundläggande kunskap samt personliga redogörelser med hjälp av de intervjuer som 

gjorts i samband med denna bok, till denna studie.  

6.3.Michael Moynihan och Didrik Søderlind

I den här boken, författad av den amerikanske journalisten och webbredaktören 

Michael Moynihan och norske journalisten och författaren Didrik Søderlind, läggs 

nästan allt fokus på den norska black metal-scenen och kulten som tillhör. Även denna 

bok, Lords of Chaos. The Bloody Rise of the Satanic Underground grundar sig på 

intervjuer, gjorda mellan åren 1995 och 1997, med tongivande karaktärer inom black 

metal-scenen såsom, Anton LaVey, Jan Axel Blomberg samt Erik och Garm från 

bandet Ulver. Här läggs också ett stort fokus på den satanistiska aspekten av rörelsen 

och hur sataniska uttryckssätt använts för att föra fram ett budskap eller skapa musik. 

Boken behandlar flera av de kriminella handlingar som begicks i Norge under black 

metal-rörelsens storhetstid. Genom denna bok får den här studien ta del av personliga 

redogörelser av vad som hände vid sidan av scenen, alltså de händelser som skedde i 

”Satans namn” och begicks av framstående black metal-profiler. Då boken delvis och 

mestadels redogör för det som skedde i Norge under den aktuella tiden bidrar den 

också med grundläggande kunskaper kring detta som tillförs till denna studie.  	29

7. Bakgrund

7.1.Church of Satan

Church of Satan är en satanistisk rörelse eller församling som grundas av Anton LaVey 

(som också är känd för att ha skrivit den satanistiska bibeln) 1966 i San Fransisco, 

USA. Rörelsen står för en stark tilltro till individen och menar på att själviskhet utgör 

grunden för lycka och att man som anhängare kan leva och utvecklas med synd, till 

skillnad från den traditionella kristna uppfattningen. För att uppnå maximal lycka bör 

man leva efter sina begär och använda det materialistiska i världen.  

Moynihan, M. & Søderlind, D. 200329
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Inom Church of Satan har man inte uppfattningen att det finns en bokstavlig och fysisk 

djävul då Satan/Djävulen snarare porträtteras som en symbol för varje enskild individs 

innersta potential.  30

7.2.Den Satanistiska Bibeln och dess riter

Den satanistiska bibeln släpps år 1969 av grundaren till Church of Satan, Anton LaVey. 

Bibeln, tillsammans med rörelsen/församlingen, får relativt stor genomslagskraft och 

reformerar därmed satanismen, från den medeltida synen med Satan som en fysisk 

varelse som man som anhängare har ett förbund med, till en slags dyrkan av den 

positiva ”urkraften” Satan som finns inom oss alla. LaVey menar att Satan snarare är 

ett väsen som finns inom oss alla i form utav våra innersta begär och människans 

själviskhet. Enligt boken är vägen till lycka att utvecklas genom synd, lyssna på alla 

sina begär och behov samt använda det materialistiska i världen .  31

 

De sju dödssynderna som konstruerats av den kristna kyrkan; högmod, girighet, lust, 

avund, frosseri, vrede och lättja, förespråkas av satanismen. Att ”begå” samtliga av 

dessa synder leder till fysik, psykisk och emotionell tillfredställelse. En satanist vet att 

det inte är något fel med att vara stolt, girig, lustfylld, avundsjuk, överviktig, arg eller 

lat. Frosseri är i all simpelhet att äta mer än vad du behöver, när man gör det till den 

grad att ens yttre påverkas, kommer en annan dödlig synd ta över, stolthet. Stoltheten 

kommer motivera en till att få tillbaka det önskvärda utseendet och förnya ens 

självrespekt.  Enligt denna tankemodell gynnas den extrema individualisten. 32

Den satanistiska bibeln beskriver själva grundtanken och ideologin bakomliggande 

satanismen, men också vissa grundläggande ritualer som anhängare bör följa. 

Grundtanken är att individen ska uppnå maximal lycka, detta genom själviskhet och 

med hjälp av ritualer. För att genomföra en satanistisk ritual krävs vissa verktyg eller 

föremål. Först behövs rätt kläder, de ska bestå i svarta slängkappor för männen, helst 

 Nationalencyklopedin, Church of Satan.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/church-of-30

satan (hämtad 2015-11-09)
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ska de bära huvan och om det önskas får ansiktet täckas. Kvinnliga deltagare ska bära 

sexuellt tankeväckande kläder, eller vara helt klädda i svart om de är äldre. Deltagare 

ska smyckas med sigill av Baphomet  eller det traditionella pentagrammet . Svart är 33 34

det genomgående temat även för lokalen, detta för att symbolisera ”the Powers of 

Darkness”.  35

Altare ska användas och det ska helst bestå av kött och blod. En naken kvinna ska 

agera altare, och därmed symbolisera moder jord. Levande ljus är också en essentiell 

faktor som måste inkluderas i en satanisk ritual. Ljuset, som måste vara svarta eller 

vita, representerar ljuset av Lucifer, alltså ”ljusbringaren”. En klocka ska användas för 

att markera början och slutet av ritualen, ljuder från klockan ska vara högt och tydligt 

hellre än lågt och svagt. Under en satanisk ritual ska också en bägare finnas till hands, 

den ska helst vara gjord i silver men absolut inte guld, då guld associeras med det 

gudomliga och himmelska.  36

Livets elixir som användes under hedniska ritualer har blivit ersatt med vin av den 

kristna tron. I en satanisk ritual ska elixiret drickas ur bägaren och kan bestå i 

egentligen vad som helst som är berusande, detta för att intensifiera känslorna som kan 

upplevas under själva akten. Utöver de ovanstående föremålen behövs också ett svärd, 

en fallossymbol, gonggong samt ett pergament med önskvärt meddelande eller text.   37

7.3.Black metal – som musikgenre

Black metal-scenen har sina fundamentala rötter i USA och börjar som en slags protest 

mot den kommersialiserade metalmusiken som vid tiden var stort.  I Sverige och 38

 Se bilaga 333

 Se bilaga 234

 LaVey, A. 196935

 Ibid36

 LaVey, A. 196937

 Bossius, T. 2003, s.8538
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Norge kan man säga att black metal startade som en reaktion mot death metal som 

enligt extrema svartmetallare blivit poserande och ”fake”.   39

Den metalmusik som tidigare varit populär var heavy metal band som Deep Purple, 

Led Zeppelin och Alice Cooper (som med dagens öron knappast skulle höras på som 

någon tung metalmusik) får en relativt kort storhetstid då genren delade sig på grund 

av intresset för exempelvis psykedelisk musik och utomhusfestivaler växte sig allt 

starkare. Men på 1980-talet förändras metalscenen helt för att aldrig bli sig helt lik.  40

På 1980-talet utsätts USA för vad som kommit att kallas The Second British Invasion 

(den andra brittiska invasionen, då den första syftar till bland andra The Beatles och 

The Rolling Stones genomslag i USA). Men detta gällde nu de nya brittiska heavy 

metal banden såsom Iron Maiden, detta öppnade upp för utveckling inom	metalscenen. 

På den sista	vågen av den brittiska heavy metalvågen 1981 kom bandet Venom med sitt 

debutalbum Welcome to hell. Ett år senare, 1982, släpper de vad som kom att bli det 

mest inflytelserika albumet för black metalgenren genom tiderna – Black Metal. 

Albumet och bandet blir banbrytande och formar hela den framtida black 

metalrörelsen.  Ända sedan Venom myntade uttrycket black metal har det associerats 41

med och beskrivits som extrema metalgrupper som använt sig av tunga, mörka och 

satanistiska inslag i image och profilering samt låttexter. Detta av såväl utövare som 

publik.   42

Black metal började göra stort intryck på den breda metalscenen i det tidiga 1990-talet, 

detta tack vare en kombination av nya band, banbrytande skivor och löpsedlar om 

satanistisk terrorism i Norge. Det sågs av den breda massan som en nyhet, och det var 

det på många sätt. Band såsom Mayhem, Darkthrone och Burzum presenterade en slags 

 Micke; musiker, Strömstad. Intervju 2015-11-1539
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fristående rörelse för ett givet skäl – motstånd mot kristendomen, med en helt ny 

tagning av extrem metal.   43

Man kan dela in black metal-rörelsen utveckling och historia i tre generationer. 

7.3.1. Den första generationen

Den första generationen består av några band som blev tongivande och 

identitetsskapande för hela black metalscenen, såsom Venom, Bathory, Hellhammer  44

och Sodom. Dessa band figurerar som inspiratörer för den fortsatta utveckligen för 

black metalbanden och hela scenen. Under den första generationen föds black metal 

som en enskild musikgenre, dock inom ett bredare spektra – metal eller heavy metal.  45

Allt som skapades och allt som gjordes under den första generationen var nytt. 

Pionjärerna inom black metal hade inga direkta förebilder utan skapade allt själva där 

och då och blev därmed förebilder för kommande generation.  46

7.3.2. Den andra generationen

Under den andra generationen spelar den norska metalscenen en avsevärt betydande 

roll och inte minst det norska death metalbandet Mayhem. De börjar nu spela i Venom 

och Bathorys anda, alltså black metal. Norge kom också att spela en stor roll under den 

andra generationen på grund av en rad spektakulära händelser såsom kyrkobränder, 

gravskändning samt mord, alltså inte bara musikaliskt (se avsnitt Resultatredovisning). 

I centrala Oslo låg skivbutiken Helvete som drevs av bandet Mayhems frontfigur 

Euronymous, egentligen Øystein Aarseth. Skivbutiken blev en samlingsplats för de 

norska svartmetallarna där ny black metalmusik spreds.  Helvete fungerade som en 47

knytpunkt för de som var intresserade av black metal och kom så småningom att bli en 

knytpunkt även för de som intresserade sig för satanism. Euronymous sålde inte vilka 

 Patterson, D. 2013, s.143

 Idag: Celtic Frost44
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skivor som helst, de som fick ”privilegiet” att sälja sina skivor i Helvete var de som 

var, enligt honom, tillräckligt onda.  48

  

Under den första generationen sjöng man om ondska och under den andra generationen 

utförde man det man sjungit om. Nu fanns det också förebilder för de inom black 

metalscenen. Ungdomar i Norge kunde i princip bara öppna de största dagstidningarna 

i landet så som VG, Verdens Gang, och läsa om och se sina förebilder och idoler.  49

7.3.3. Den tredje generationen  

Redan under den andra generationen har black metalgenren börjar förgrena sig då det 

var många som förälskade sig i musiken men inte budskapet. Så istället för en 

satanistisk profilering började nu, tekniskt sett, black metalband ägna sig åt natur, 

asatro, vikingar och gammal folktro. De som är gemensamt för dessa nya band är att de 

tar ett tydligt avstånd från kristendomen, men inte nödvändigtvis genom ett aktivt 

motstånd likt de tidigare black metalbanden utan hyllar istället den hedniska kulturen. 

Även under den tredje generationen är Norge ett tongivande land för black metal-

scenen, med band som Dimmu Borgir, Satyricon och Ulver.  50

7.4.  Strömstads metalscen

Bandet Dissection bildas i Strömstad år 1989 helt i linje med den framväxande 

undergroundmetalscenen i Sverige. Den nya death metal-vågen har nått Strömstad och 

kompisgänget som Dissection bestod i bestämde sig för att spela hårdare musik. 

Sångaren Jon Nötveidt var 14 år gammal när bandet bildades. Kompisgänget åkte till 

Göteborg för att köpa sina skivor av band som Morbid Angel och Kreator. Jon startade 

en hemmagjord tidning, så kallat fanzine, Mega Mag och kom på så sätt i kontakt med 

band och andra fanzineskapare. Med hjälp av sina kontakter arrangerar han, redan som 

fjortonåring, death metal-spelningar på fritidsgården i Strömstad. Flera av de band som 
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medverkade på dessa spelningar blev senare stora betydelsefulla för genren, såsom 

Grotesque och Therion.  51

Jon och resten av killarna i Dissection betydde mycket för metalscenen i Strömstad. De 

spelningar som arrangerades på fritidsgården i Strömstad öppnade upp för den nya 

metalscenen. Flera band bildades samtidigt som Dissection blev större och större tills 

de lämnade den lilla staden Strömstad för den stora världen, men metalscenen i 

Strömstad dog inte för det. Mycket av den bilden av Strömstads metalscen, har 

fritidsgården och Jon Nötveidt att tacka. Jon var inte bara en begåvad nätverkare som 

arrangerade spelningar, utan också en otroligt talangfull musiker.  Han och Dissection 52

har satt standard och figurerat som inspiration för många av de senare black- och death 

metalbanden. Det är dock viktigt att påpeka att det inte endast var Jon och de andra 

killarna i Dissection som skapade Strömstads metalscen. Det fanns flera band som var 

aktiva vid den här tiden, men Jon och Dissection var en stor inspirationskälla.  53

8. Metod
Denna uppsats baseras på dels en intervjustudie och dels en litteraturstudie. Fördelen 

med en intervjustudie är att den öppnar för djupare förståelse för ämnet ifråga. Man 

öppnar upp för möjligheten att respondenten utvecklar och förtydligar sina svar och 

därmed bidrar till en djupare förståelse. Det krävs gedigen förberedelse för att 

genomföra en intervju både arbetsmässigt och tidsmässigt. Intervjun som gjorts inför 

denna uppsats är en kombination av en öppen- och strukturerad intervju, då vissa 

öppna och mer allmänna frågor ställts som sedan lett till följdfrågor, medan andra 

frågor var strukturerade och ställdes i en förutbestämd ordning, så kallad 

halvstrukturerad intervju. Därmed är detta en semistrukturerad intervju, där de båda 

intervjumetoderna används.  54
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Ett problem med intervjuer kan vara att det är svårt att analysera svaren då det inte 

finns några förutbestämda eller givna svarsalternativ och därför blir svåra att 

generalisera för att se mönster.  Detta har dock inte varit ett problem för denna studie 55

då det inte gått ut på att generalisera eller se generella mönster, dock har analys varit en 

stor del av denna studien men det har inte varit problematiskt på grund av den valda 

metoden.  En annan nackdel med intervjustudie handlar om det tidskrävande arbetet 

som efterföljer en intervju, att transkribera den. Transkriberingen tog oerhört mycket 

mer tid än vad jag hade räknat med när jag började planera metoden. Anledningen för 

en intervjustudie i den här uppsatsen är att få inblick i hur det var samt få ta del av 

genuina och autentiska upplevelser och erfarenheter. De svårigheter som uppstått 

gällande intervju under denna uppsatsskrivning är ämnets sensibilitet. Området jag valt 

att skriva om kan upplevas som känsligt på grund av brott och självmord, jag har 

därför fått ta hänsyn till de etiska aspekterna när resultatet presenteras gällande 

exempelvis anhöriga. 

Litteraturstudien görs för att besvara de frågeställningar intervjuobjektet inte gör. 

Genom en litteraturstudie ges bredare och övergripande kunskap i ämnet och en 

djupare förståelse. Genom att gå tillbaka i historien med hjälp av litteraturen ges 

förklaringar på fenomen och företeelser som inte alltid kan ges genom intervju. 

Litteraturen ger också förslag på teoretiska utgångspunkter uppsatsen tillämpar för att 

föra studien framåt och slutligen få svar på frågeställningarna. Alltså används inte en 

litteraturstudie i denna uppsats för att ta reda på och göra en komparativ studie 

gällande hur olika författare redogör för black metal, utan snarare som ett komplement 

till intervjun. 

 Ibid55
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9. Resultatredovisning

9.1.Religionen i black metal-rörelsen

Till skillnad från de andra metalgenrerna såsom exempelvis death metal, ger black 

metal uttryck för religiöst tänkande. Helst skulle de religiösa utspelen vara allvarliga 

och alltså inte bara ”image” eller profilering. Religionen inom black metal-rörelsen är 

som sagt antikristlig, men den ställer sig också i grund och botten mot all organiserad 

religion.   56

En person som betytt mycket för formgivningen och utvecklingen av den moderna 

satanismen inom black metal-rörelsen är amerikanen Anton LaVey. Som nämnt ovan 

reformerar LaVey satanismen från den gamla medeltida till den moderna och 

individualistiska som kom att prägla hela black metal-rörelsen och scenen. Enligt 

LaVey skulle djungelns lagar tillämpas, survival of the fittest, uppfattningen som menar 

att de starkaste och mest lämpade/anpassade djuren överlever medan de svagare och 

mindre lämpade dör ut. Detta skulle, enligt LaVey, också gälla för människor.   57

Den nya och moderna satanismen går rakt emot de traditionella kristna tankarna, då 

LaVey menade att kristendomen och dess lära var hycklande och naiv. Satanismen 

förespråkar alla synder, tillfredställelse, vitalitet samt människan som ett djur bland 

alla andra. Istället för att vända andra kinden till, som Jesus förespråkade, menar 

LaVey att man som satanist snarare ska vända sig till hämnd, men en satanist ska aldrig 

slå första slaget. LaVey menade till och med att Satan alltid varit kyrkans bästa vän, 

detta på grund att han hållit kyrkan sysselsatt i alla år.  58

Att satanismen inom black metal-rörelsen först och främst ställde sig emot den kristna 

kyrkan är genomgående för de flesta som var aktiva,  inte bara för de så kallade 

”LaVey-satanisterna”. 

 Bossius, T. 2003, s.10756

 Bossius, T. 2003, s. 11157
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Jag funderar på när jag snickrade mitt första uppochnedvända kors, 
säger Peter Palmdahl. Jag tror jag var femton år. All musik och alla 
människor man träffade var svarta och svartklädda, och musiken var 
så jävla svart. Då hade man mage att säga att ”jag är satanist, jag hatar 
Jesus och kristendomen”, men så mycket mer ifrågasatte man inte.  59

Satanismen är alltså den övervägande religionen inom black metal-rörelsen och enligt 

vissa till och med ett grundkrav för att få kalla sin musik för black metal , dock var 60

det inte alla svartmetallare som förespråkade ”LaVey-satanismen”, vissa menade på att 

den var ”fake” och inte hade någonting med religion att göra. LaVey beskriver en 

ideologi och inget annat, den tar avstånd från religiositet menade bland annat Jon 

Nötveidt.  Jons satanism gick snarare ut på någon slags kaosteori, den är svår att 61

beskriva då han själv aldrig beskrivit den grundligt i media.  

Jag kan inte få er att förstå kaos om ni inte bär på kaos själva. Om du 
har kaos inom dig så kan du söka inom dig för att förstå det, men jag 
kan inte få dig att göra det. Det är min poäng, folk missuppfattar i 
princip hela poängen och ser bara till sina egna fördomar.  62

Flera personer inom black metal-rörelsen definierar sig själva som onda, då ondska är 

en symbol för Satan och satanism har det blivit en målsättning för många. 

Religionspsykologen Petra Janus menar att ondska är den yttersta formen av den 

individualistiska tidsanda vi lever i och beskriver de svartmetallarna som kallar sig 

onda som en konsekvens av samtiden. Hon menar att verkligheten i många avseenden 

är ond och att svartmetallarna var de som satte ord på det.   63

Det antikristliga grepp black metal-rörelsen driver kan beskrivas som ett krig mot 

kristendomen. Kristendomens tanke om livet efter döden i ett ändlöst paradis ställer sig 

black metal-rörelsen emot då några av dem, likt den nordiska mytologin, snarare 

drömmer om en ny gyllene tidsålder. Dock beskrivs denna tid som en mörk och 

ondskefull tid där Satan regerar tillsammans med de som står på hans sida.   64

 Peter Palmdahl; Dissection. Johannesson, I. & Jeffersson Klingberg, J. 2011, s.20559

 Bossius, T. 2003, s.11260

 Micke; musiker, Strömstad. Intervju 2015-11-1561

 Jon Nötveidt om kaos; Johannesson, I. & Jeffersson Klingberg, J. 2011, s.22062

 Bossius, T. 2003, s.112-11463

 Ibid. s.119-12164
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Black metal-rörelsen ställer sig inte bara kritiska till den kristna kyrkan utan vänder sig 

mer eller mindre emot det hela moderna och västerländska samhället, men det är enligt 

svartmetallare, i grund och botten den kristna kyrkans fel att västvärlden ser ut som den 

gör idag.  

Alla politiker ljuger, det är ingen som är ärlig. Det är bara en 
massa skit. Jag skulle vilja att det inte fanns någonting där, att 
man bara fick bestämma över sig själv. Typ att det skulle va – 
polisen kunde man också ta bort överhuvudtaget liksom – det 
skulle va djungelns lag istället. Den starkaste får äta utav 
kakan.  65

Likt LaVey, menar alltså Caligula att det är djungelns lagar som borde råda, 

men inte nog med det är detta citat samhällskritiskt och ställer sig emot de 

som bestämmer i samhället. Dock görs det inga religiösa kopplingar här. Men 

det finns en uppfattning inom black metal-rörelsen om att misstro mot 

politiker har en förankring i det religiösa, då ”politiker inte är något annat än 

lakejer för den judisk-kristna religionen, de är en del av det allmänna 

förfallet.”   66

I Jons Nötveidts religion är döden målet. Det är Dissections koncept – Anti-Cosmic 

Metal of Death, det är dödens antikosmiska metal, det handlar om den verkliga döden. 

Jon beskrev en slags gnostisk tro på en fysisk och icke-fysisk värld. Han menade att 

det inte gick att ta sig bortom det fysiska stadiet mer än tillfälligt om man inte dog, 

döden fungerade därför som en frigörelse från den fysiska och, enligt honom, 

inkorrekta världen.  67

Bossius beskriver satanismen inom black metal-rörelsen som en lek med 

mörka symboler. Han menar att leken är ett uttryck för att bearbeta rädslan 

och fascinationen för döden, men också för att komma närmade ”den andra 

sidan”. Med den andra sidan menar Bossius är där man kan vara en mäktig 

 Caligula från black metalbandet Dark Funural i Människor och tro, 199665

 Bossius, T. 2003, s.13966

 Johannesson, I. & Jeffersoon Klingberg, J. 2011, s.21267
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krigare på Satans sida, istället för att vara en ynklig och arbetslös tonåring 

som inte är behövd i samhället.   68

Den religion som finns inom black metal-rörelsen kan beskrivas som väl 

synliga privatreligioner, eller enligt intervjuobjektet för den här studien 

Micke, som ”hemmagjord satanism”. Religionen kan beskrivas som privat då 

utövaren inte behöver ansluta sig till någon färdigställd lära som på något sätt 

är centralstyrd. Mellan black metalbanden hyses det ett visst förakt för de 

som inte är som en själv, eller inte är såsom black metalband bör vara.  Det 69

är väsentligt inom black metal-rörelsen att vara true, eller äkta.  

 

”Man skulle inte bara ha en image som djävulsdyrkare utan verkligen stå för 

det också. Det skulle vara en del av ens liv.” Så uttalade sig IT från black 

metal-duon Abruptum. Att spela black metal och säga sig vara sann satanist 

samtidigt som man inte uppfyller vissa förutbestämda krav kunde leda till hot 

och i vissa fall direkta övergrepp, exempelvis i form av mordbrand.  70

I centrum för black metal-scenen står det norska bandet Mayhem. Bandets 

frontman Euronymous utvecklar ett kategoriskt förhållningssätt till black 

metal där målet är att tänja gränserna så långt som det bara går. Musiken 

skulle vara så innerligt ond och vidrig som möjligt.  Det var inte bara 71

musiken som gick ut på att vara så ond som möjligt, det gällde även för de 

svartmetallare som var aktiva inom scenen och rörelsen. Enda sedan black 

metals födelse i det tidiga 1980-talet har genren och rörelsen visat sig vara 

bestående av att vara tankeväckande- provocerande och stimulerande.  72

 Bossius, T. 2003, s.8468

 Ibid.13769

 Ibid. s.13970

 Johannesson, I. & Jeffersson Klingberg, J. 2011, s.14671

 Patterson, D. 2013, Introduction72
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9.2.Händelser i satans namn inom black metal-rörelsen 

I det som kan kallas kriget mot kristendom är, förutom låttexter och symboler, 

kyrkobränningar en av de mest frekventa uttrycksformerna. Det är svårt att säga exakt 

hur många kyrkor som blivit nedbrända av just svartmetallare, då de finns stora 

mörkertal varierar siffran i den tidigare forskningen. Moynihan och Søderlind menar 

att det enbart i Norge anlagts minst 45-60 kyrkobränder. Motivationen bakom 

kyrkobränder varierar också, men vissa som uttalat sig menar på att det handlar om att 

sprida fruktan förhindra det kyrkliga och kristna inflytandet på folket.  73

Varg Vikernes, eller Greven som nämndes i inledningen, är en framstående och 

inflytelserik person inom black metal-rörelsen. Greven har påstått att kyrkobränder 

också var ett sätt att förflytta de krafter som ackumulerats i byggnaden över till 

förövaren. På så sätt används kyrkobränning som en form av magisk rituell handling.  74

Kyrkobränder har dock inte begränsats till Norge, utan har också skett i Sverige. Ett 

exempel är en kyrkobränning i Jönköping år 2000 som genomfördes av två 

svartmetallare, dels av ideologiska grunder samt deras sinnestillstånd för tillfället som 

beskrivs som att de vart tvungna att göra sig av inre smärta samt hat.  75

Den 22 juli 1997 mördas en 37-årig man, vid namn Josef Ben Meddour vid Ramberget 

i Göteborg. Han dödas av två långhåriga och svartklädda män som i den här uppsatsen, 

och i media, kallas Amir och Johan. Ett halvår efter mordet grips de två männen och i 

media beskrivs händelsen som ”satanistmordet”. Det visade sig att Amir och Johan var 

satanister som var medlemmar i, vad som kom att beskrivas i media som, en extrem 

satanistisk sekt – MLO, Misantropiska Lucifer Ordern. MLO grundas av Amir, 

tillsammans med två vänner ungefär ett år tidigare. Det slutna ordenssällskapet är 

satanistiskt och står för en antikosmisk satanism och som vid tillfället endast bestod av 

två medlemmar, Amir och Johan. De övriga hade hoppat av.  MLO hade en bok där de 76

förde protokoll för de avhoppade och planer på hur de skulle straffas, vissa skulle bli 

 Moynihan, M & Søderlind, D. 1992, s.7973

 Bossius, T. 2003, s.12174

 Ibid.75

 Hilton, J. 2011, s.22476
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offer för Satan. De gick så långt att MLO till och med hade passfoton på avhoppare 

och deras dåvarande adresser.  77

Mordet beskrevs i media som ett ritualmord av satanistiska motiv och att Josef 

troligtvis var ett offer till Satan. Huruvida det stämmer eller inte finns det inte riktigt 

någon klarhet i då Johan vid ett tillfälle svarade ja på att det var ett offer till Satan, för 

att senare ändra sig och byta motiv.  78

I förhör börjar de båda männen uttala sig föraktfullt om homosexualitet. Josef var 

nämligen homosexuell och hat sågs som ett alternativt motiv till mordet. Männen döms 

för mord respektive medhjälp till mord. Huruvida motivet var satanistiskt eller 

homofobiskt är än idag oklart.  Men det finns teorier som utgår ifrån att mordet inte 79

hade begåtts om inte det satanistiska sällskapet både Johan och Amir var medlemmar 

av, MLO, hade långt gångna planer på det yttersta offret i form av ett människooffer.  80

11.3 Black metal-rörelsen och aktiviteten i Norge 
Medan många av de stora black metalbanden vid den här tiden nöjde sig med Satan 

som en symbol, tog de norska banden det hela ett steg längre. I Euronymous, frontfigur 

i Mayhem, skivbutik Helvete spreds inte bara den nyaste och bästa black metalmusiken 

utan också satanismen. Under det tidiga 1990-talet började en löst hållen satanistisk 

cirkel formas, den så kallade Svarta Cirkeln men som i media framställdes som en 

extrem sekt.  Här diskuterades det ting som överskred det musikaliska, det talades om 81

hur man ska leva som satanist och hur man skulle bekämpa kristendomen på fler sätt 

än genom musik. Cirkeln bestod av en inre och yttre krets varpå den inre kretsen kunde 

bestämma över och ge order till den yttre. I den inre kretsen ingick Varg Vikernes, mer 

känd som Greven. Som nämnt ovan, talades det om hur man skulle bekämpa 

 Lundqvist, I. 2013-03-24. Mordet i Keillers park. [Poddsändning] Hämtad från: http://77

sverigesradio.se/sida/avsnitt/169592?programid=2519
 Hilton, J. 2011, s.216-21878

Ibid s.21879

 Lundqvist, I. 2013-03-24. Mordet i Keillers park. [Poddsändning] Hämtad: från http://80

sverigesradio.se/sida/avsnitt/169592?programid=2519
 Bossius, T. 2003, s.9781
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kristendomen, men Greven insåg att det togs allt för lite aktion och bestämde sig för att 

ta saken i egna händer. Han var redan dömd för ett flertal kyrkobränder som han 

troligtvis utfört ensam i både Norge och Sverige.  82

Den 8 april 1991 tog den 22-årige svenske sångaren Pelle ”Dead” Ohlin i bandet 

Mayhem livet av sig. Han hittades i sitt hem bredvid en kniv och ett gevär iförd en t-

shirt med texten ”I love Transylvania”, men med ”love” i form av ett hjärta. Det var 

bandkamraten Øystein ”Euronymous” Aarseth som hittar Dead och istället för att ringa 

polis eller ambulans tog han sig till närmsta butik för att köpa en engångskamera. Han 

körde tillbaka till huset och fotograferade liket noggrant, sedan körde han till en 

telefonkiosk och ringde polisen. Efter samtalet till polisen ringde han den tredje 

bandkamraten Jan Axel ”Hellhammer” Blomberg: 

Øystein ringde och sa att Dead hade åkt hem, berättar Jan Axel. ”Vad 
fan, har han åkt till Sverige?” svarade jag. ”Nej, han har åkt hem”, sa 
Øystein igen. ”Han har skjutit huvudet av sig” Åh fan. Jag blev helt 
chockad. Øystein var väldigt upphetsad och sa ”men oroa dig inte, jag 
har tagit bilder!” Det var absolut en väldigt udda situation.  83

Bilderna hade Euronymous i sin ägo hela tiden fram till hans död, därefter tog hans 

pappa hand om de och senare slängde. Jan Axel beskriver fotografierna som färgfulla 

och skarpa. Euonymous tog bilderna ovanifrån så man kunde se att Dead satt halvt upp 

med geväret i knät. Euronymous sparade en del av kraniet som han ställde i ett 

vitrinskåp i skivbutiken Helvete, andra delar av hjärnan sparade han också och gjorde 

ett halsband utav.   Teorierna kring motivet bakom Deads självmord varierar mellan 84

en långt gången depression och att det var en del av hans black metal livsstil varpå det 

påstods att han dyrkade döden.  85

Dead var inflytelserik under tiden han levde, men också efter hans död. Många 

svartmetallare har uttalat sig om att hans död innebar en vändning för den norska black 

 Ibid. s.9882

 Johannesson, I. & Jeffersson Klingberg, J. 2011, s.71-7283

 Moynihan, M. & Søderlind, D. 2003, s.49-5584
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metal-scenen som efter händelsen blev ännu mer extrem. Efter händelsen handlade 

black metal om liv och död på riktigt, framförallt menade Euronymous det.  86

Det är några månader efter dödsfallet som Euronymous öppnar skivbutiken Helvete. 

De runt omkring honom upplevde att han blir värre. Bandkamraten Jan Axel beskriver 

det som att Euronymous fick ”massa knäppa tankar om att han kunde kontrollera 

döden.”  87

  

De händelser som skedde i Norge nådde sin kulm då Greven mördar Euronymous den 

10 augusti 1993. Mordet föregicks av ett flertal konflikter mellan de båda inblandade. 

Euronymous fick med sin bakgrund i Mayhem, sina tankar och utspel samt sin ålder på 

23 år, maktposition i kretsen kring Helvete. Även Greven fick en ledande ställning, 

detta leder till rivalitet och ett ”inbördeskrig” inom den norska black metal-rörelsen. 

De båda välkända profilerna hade delad uppfattning om mediauppståndelsen kring 

black metalscenen och rörelsen. Det pågick också ett bråk gällande ekonomi. Detta 

gällande skivbolagsredovisningar från Euronymous sida som Greven ifrågasatte. 

Greven ringde på Euronymous dörrklocka, vad som sedan händer är oklart och det 

finns delade meningar om, men Greven lämnade byggnaden där en död Euronymous 

låg i trapphuset med ett tjugotal knivhugg. Greven menade att han länge stört sig på 

Euronymous då han hade tagit maktpositionen inom kretsen.  88

Greven dömdes till Norges längsta straff, 21 års fängelse, för mord. Under samma tid 

dömdes tre utav medlemmarna i black metalbandet Emperor, som också de tillhörde 

den inre kretsen utav den svarta cirkeln, för mord, kyrkobränder samt ett knivöverfall 

på en präst. Nyheten om mordet på Euronymous spred sig till Sverige och 89

Strömstadgänget som vid tillfället skulle ta sig till tåget mot Hultsfredsfestivalen. Det 

är Jon Nötveidt som fick ett samtal från Norge. När gänget samlats på tåget skålade de 

för Euronymous. Jon ringde därefter IT, en satanistvän i Finspång som grundade TSH 
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 Bossius, T. 2003, s.98-9989

�32



– True Satanist Horde. IT, som var ”too evil to have a name”, berättade för Jon att 

polisen misstänker svenska satanister för mordet på Euronymous. Jon, IT och de andra 

blev osäkra och troligtvis oroliga över om det fanns någon där ute som även var ute 

efter andra satanister som varit i kontakt med Euronymous, vilket de alla hade. De 

bestämmer sig därför för att organisera sig.  90

Mordet på Euronymous gjorde att flera i den inre kretsen tog avstånd från Greven. 

Avståndstagandet grundades dock inte i någon kritik mot mord, då det faktiskt var 

uppmuntrat i den innersta kretsen, utan snarare att black metal-scenen förlorat en stor 

förebild och inspirationskälla.  91

Norge var ett tongivande land inom black metal-scenen och rörelsen, det var stor 

uppståndelse i landet under 1990-talet i media. Man kunde läsa på var och varannan 

löpsedel och i uppslag om de satanistiska dåden som skakade landet. Eftersom att anti-

kristliga handlingar spelat stor roll inom den norska black metal-rörelsen behöver man 

få klarhet i den kristna kyrkans roll i det norska samhället. Norges officiella religion är 

protestantism och är organiserat i Den norske kirken som har djupa historiska rötter. 

Medlemsandelen sträcker sig till ungefär 88 % av den norska befolkningen, dock är det 

endast 2-3 % som är religiöst aktiva nog att delta i regelbundna kyrkobesök. ”A saying 

goes that most Norwegians will visit church on three occasions in their lives – and on 

two of them, they will be carried in”.  Det säger en del om inställningen till den 92

kristna kyrkan bland norska folket. 

9.3.Black metal-scenens estetik

Man skulle i all enkelhet kunna beskriva black metalscenens estetik som svart. 

Genomgående svarta kläder med smala svarta jeansbyxor, detta kontrasteras med 

silvriga halsband, patronbälten, nitar och kedjor. Håret ska gärna vara färgat svart, men 

först och främst långt, gärna så långt som möjligt. Det handlar inte bara om hur man 
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klär eller utsmyckar sig utan håret spelar också en stor roll. Bra hårkvalitet 

uppmuntrades och man skulle till varje pris undvika kluvna hårtoppar, om det var 

stripigt och ofräscht spelade dock inte så stor roll.  Det är inte bara svartmetallarna 93

som ska vara så mörka som möjligt, det gäller också deras skivomslag. De skulle helst 

domineras av svart färg och texterna och titlarna skulle tendera ond bråd död, svart 

magi och djävulsdyrkan.  Bandnamnen ska påminna om ondska, satanism och svart 94

magi och vanligt förekommande är att bandnamnens logotyper ska påminna om 

detsamma. Detta i form av att de gärna ska mynna ut i ormliknande bokstäver med 

klor, taggar, eldslågor eller djävulssvansar.  95

Corpse painting är signifikant för black metalscenen, men används dock inte av alla. 

Det innebär att svartmetallare sminkar sig vita i ansiktet, likt ett lik, och svart runt mun 

och ögon.  Detta används återigen för att skapa mer ondskefull profilering samt ge ett 96

skrämmande och hotfullt intryck.  Ett annat grepp black metalbanden använder sig 97

utav för att framstå som ondskefulla och skräckinjagande är att tillskriva sig 

artistnamn. Artistnamnen är oftast inspirerade av satanism, ockultism och ondska, men 

också bibeln är en källa för inspiration.  Detta gör dock inte alla, Dissection är ett av 98

de få band som varken använde sig utan corspe painting (förutom vid något tillfälle) 

eller artistnamn.  99

Symbolbruket inom black metalscenen är essentiell och består i stor del endast av 

satanistisk symbolik. Upp-och-nedvända kors och pentagram  är vanligt 100

förekommande på halsband t-shirttryck som dekoration. Ett Baphomet-sigill  är en 101

symbol som också är vanligt förekommande när det kommer till black metalscenens 
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estetik. Den består utav ett inverterat pentagram där utanför stjärnuddarna hebreiska 

bokstäver är inskrivna. Bokstäverna bildar namnet Levithan, som är en av helvetets 

mäktigaste demoner. I pentagrammets centrum befinner sig ett gethuvud som 

föreställer Baphomet (därav namnet), en medeltida symbol för djävulen.  	102

9.4.Black metal-aktiviteten i Strömstad

Øystein ”Euronymous” Aarseth håller kontakten med den svenska metalscenen genom 

brev och telefon, bland annat med Dissection från Strömstad. Jon Nötveidt från 

Dissection och andra ur Strömstads metalscen tar på helgerna bussen till Oslo och 

besöker skivbutiken Helvete. Ofta sover de över i butiken och festar med de norska 

banden.  103

Dissection beskrivs ofta idag som ett black metalband och ett mycket framstående och 

tongivande sådant. Men enligt sångaren själv ska Dissection inte fördömas för att vara 

något black metalband. Dissection är enligt Jon själv ett band som spelar satanisk 

metal. ”Vi är ett satanistiskt metalband, sedan får folk kalla det vad de vill. För mig har 

black metal under en lång tid varit synonymt med posörer”.  Ett paradoxalt uttalande 104

då black metal växte fram som en reaktion mot death metal, då dödsmetallarna ansågs 

vara posörer enligt svartmetallarna.  

 

Satanism och satanistiska uttryck är inget som förekom i Strömstad, menar Micke. Det 

var vissa personer från som var involverade i det men det hände inte mycket i just 

Strömstad. Med undantag för vissa smågrejer som Micke uttrycker det, ”…man drack 

folköl och skar sig i armarna, men inget allvarligare än så, som tur är”.  I litteraturen 105

går det läsa om en död grävling som spikades upp på Hogdals kyrkas port, utanför 

Strömstad. Micke känner till händelsen men skrattar och menar att det inte var ett 

uttryck för satanism alls, ”Jag vet lite om den historien men vet inte hur mycket jag ska 
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säga egentligen. Grävlingen hängde med i någons bil ganska länge innan den kom på 

plats.” Micke fortsätter berätta; ”’Åh, vi har en grävling i bilen, vi slänger upp den här 

typ’, sån grej tror jag det var faktiskt. Det var inte så, det var som sagt, mycket överlag 

mycket liksom ’vi ska göra det här och det här’, men som tur är blev det inte så mycket 

av det.”   106

 

Men så var det inte för alla, de fanns de som tog det hela på ett allt större allvar, 

däribland Jon Nötveidt. När han åkte till Göteborg för att handla skivor besökte han 

också bokhandlare och beställde böcker, däribland Anton LaVeys satanistiska bibel. De 

flesta inom den extrema metalundergroundscenen kallade sig satanister, även de som 

inte kallade sig religiösa tog till satanistiska uttryck både i handlingar och utseende. 

Men Jon intresserade sig lite mer än de andra för satanismen, men pratar sällan om det 

med Strömstadkompisarna. 

Men vi ifrågasatte aldrig varandra, inte i Dissection. Aldrig. Det var 
sällan vi hade några ideologiska diskussioner. Vi tog varandra för 
givet, vi var ett gäng och var inne i det allihopa.  107

Även Micke har uppfattningen om att satanism, religion och ideologi inte var 

någonting de diskuterade eller ens nämnde vid den här tiden. Det var musiken som var 

viktigast och egentligen det enda som betydde något. Visserligen var det andra en stor 

del, men det var snarare en profilering eller image som automatiskt ingick. Det 

handlade egentligen bara om att chockera, likt vilken ungdomskultur som helst, man 

ville göra revolt. ”De flesta är hårdrockare som intresserar sig av satanism, det är det 

som skiljer Jon från 99,9 % av de andra. Han var satanist som var intresserad av 

hårdrock, så blev det i alla fall. Det vände och det blev det viktigaste för honom. När 

de andra inom black metal-scenen försökte vara extrema och värre än den andre, tyckte 

Jon att de var posörer som inte menade vad det sa. Att sjunga om att vara ond och döda 

är lätt, men kunde man inte stå för det sedan, var man inte ’true’, utan snarare posör 

 Ibid.106
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eller ’fake’”. Många satanister är i utgångspunkt ateister och använder satanism och 

satanistiska uttryck snarare som ideologi, men Jon kallade sig själv religiös.   108

I Strömstad fanns det ingen organiserad satanism i den mån det fanns i exempelvis 

Oslo. Det var mest prat om saker som skulle göras, men aldrig genomfördes eller att 

man försökte överträffa varandra i att vara ondast. Jon Nötveidts bror, Emil Nötveidt 

från Strömstadbandet Deathstars uttalar sig om hur man ville överträffa varandra i att 

vara ondast och mest extrem; ”Det var mycket ’Ont natt!’ och ’Ond jul på er’”. Emil 

fortsätter; ”Vad fan säger du - smakar maten gott? Den smakar ju ONT!’”  Black 109

metal i stort handlar om att skapa terror och hitta på djävulskap. Det började med att 

man ställde sig emot kyrkan till att det blev någonting eget. Det är komiskt att det var 

just kyrkan man ställde sig emot, först och främst på grund av kristendomens bristande 

inflytande i Sverige och för det andra på grund av att den kristna kyrkan förespråkar att 

vända andra kinden till, det går ju inte att provocera dem, i teorin.  110

Man kan tänka sig att black metal-scenen blev så pass stort som det blev i lilla 

Strömstad kan bero på stadens geografiska position, alltså närheten till Norge. Då de 

norska black metal-banden var de som hördes och syntes mest och hela scenen blev en 

slags förebild eller influens för hur det skulle se ut. Men det kan också finnas andra 

anledningar som är betydligt enklare än så. Det kan bero på det faktum att Jon Nötveidt 

var bosatt i Strömstad, hans engagemang, talang och intresse gjorde att det smittade av 

sig på vänkretsen och att det genom dem spred sig i Strömstad. Ur ett kontrafaktiskt 

perspektiv, som beskriver hur utfallet hade kunnat se annorlunda ut beroende på  

teoretiska förändringar i händelseförloppet eller i historien, hade eventuellt black 

metal-scenen blivit lika stor i exempelvis Tanum om Jon var född där.  111

Man behöver heller inte utgå ifrån att det var Norge som spred black metal-genren till 

Sverige, snarare tvärt om. Svensken Pelle ”Dead” Ohlin spelade en stor roll för black 
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metal-scenen i både Sverige och Norge. Han tog med sig sina idéer och influenser från 

Sverige till Oslo och Norge när han flyttade dit för att sjunga i Mayhem. Dead var 

uppriktig och allvarlig i sin profilering som svartmetallare, trots att black metal inte var 

så vedertaget vid denna tid. Han hade exempelvis aldrig haft vita gymnastikskor på sig, 

det skulle vara svarta boots. Många av hans idéer tog han med sig till Oslo, som de 

senare spred vidare och på så sätt skapade arketypen av en svartmetallare och hur en 

sådan ska vara, se ut och säga.  112

Sverige i mitten av 1980-talet såg medialt annorlunda ut än vad det gör idag. Det fanns 

inga mobiltelefoner, inget internet och inga CD-skivor. Det fanns endast två tv-kanaler 

som sällan visade musiksändningar såsom konserter eller spelningar. Som hårdrockare 

eller musikintresserad överhuvudtaget, satt man förmodligen fastklistrad vid tv-

apparaten när det visades musik. Det fanns ett radioprogram som gick en timma varje 

vecka som hette Rockbox. Detta radioprogram blev viktigt för hårdrockande ungdomar 

i Sverige. Ville man få tag på skivor som Slayers Reign in Blood var man tvungen att 

beställa den för att musik-eller skivhandlaren skulle köpa in den till butiken. Detta 

”hårda” musikklimat gjorde att ungdomar blev tvungna att vara påhittiga och rådiga 

när det gällde att få tag i den musik man ville lyssna på. Den kreativitet som föddes på 

grund av musikklimatet hjälpte till att influerade den svenska death- och black 

metalscenen.  113

10.Diskussion och analys

Resultatet av den här studien har framkommit genom dels en litteraturstudie och dels 

intervjustudie. Litteraturstudien gav uppsatsen ett mer objektivt resultat som genom 

flera perspektiv beskriver black metal-rörelsens satanism och satanistiska uttryck, 

profilering och musikskapande medan intervjustudien snarare gav en subjektiv bild 

utav hur black metalscenen- och rörelsen såg ut just i Strömstad ur ett särskilt och 

personligt perspektiv.  

 Ibid.112
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Black metalscenen- och rörelsen i Strömstad var förhållandevis stor om man ser till 

stadens storlek och invånarantal. Rörelsen utmärkte sig med sitt intresse och fokus på 

musiken och den musikaliska aspekten, varpå det religiösa inte var lika utbrett med 

undantag för vissa enskilda individer. Det resultat jag fått fram tyder på att det först 

och främst var Jon Nötveidt, sångaren i Dissection, som utvecklade och höll 

Strömstads black metalscen vid liv. Han hade ett stort intresse för både musiken och 

kulten omkring och blev så småningom en stor del av just den kulten. Fritidsgården där 

Jon var aktiv i har också visat sig spela en stor roll för hur metalscenen utvecklades i 

Strömstad. Micke säger själv att han troligtvis inte hade hållit på med musik än idag 

om det inte hade varit för fritidsgården och att det är något som saknas idag.  

Jon Nötveidt var en väldigt inflytelserik person när det kommer till black metal och 

den religiösa/ideologiska rörelse som fanns runt omkring. Han tog alla sina intressen 

på allvar och fördjupade sig i dem till en nästan fanatisk grad, det gällde även 

satanismen. Som vännen Micke beskriver, gick Jon från att vara hårdrockare som 

intresserade sig av satanism till satanist som hade intresse för hårdrock. Jon skilde sig 

från andra så kallade svartmetallare. Först och främst för att han aldrig kallade sig 

svartmetallare eller ens sitt band Dissection som en del av black metalgenren. Han 

ansåg att black metal var ett gäng posörer som inte menade allvar, de var inte ”true”. 

Vilket ironiskt nog är det av den samma grunden som black metalscenen startade och 

slog så hårt som den gjorde till en första början, då den ansåg att death metalscenen 

hade blivit kommersialiserad och att de var posörer och ”fake”. Precis som black 

metals tre generationer beskrivs den första som att man sjöng om onda ting och att man 

under den andra generationen utförde det och gick till handling, så menade Jon att det 

inte var tillräckligt.  

I	 Strömstad fanns det ingen organiserad satanism, som jag nämnde tidigare var det 

snarare några enskilda personer som hade intresset och tron på satanism, däribland Jon. 

Det skedde några händelser och uttryck som kan beskrivas som satanistiska men i 

själva verket inte var mer än ett sätt att chockera och provocera. Exempelvis 

uppspikningen av den döda grävlingen som flera gånger i media och i Strömstad 
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beskrivits som en satanistisk handling i själva verket var ett klassiskt ”pojkstreck”, som 

inte var förankrad i någon teologisk grund. Precis som Micke beskriver det var det 

”mycket prat och lite verkstad”. Det gällde inte bara för Strömstad utan det verkar som 

att det såg ut på det sättet i stora delar av black metal-scenen.  

Black metal-satanismen förankrade sig sällan i någon teologisk grund såsom en genuin 

tro på Satan eller inspirerat av Anton LaVeys satanistiska bibel. Det handlade om att 

vara ond och säga onda saker och att snarare ondska och döden var i centrum mer än 

Satan. Låttexterna skulle vara så onda som möjligt och man som svartmetallare skulle 

framstå som så ond som möjligt men om man sedan inte gjorde några onda handlingar 

var mindre viktigt. Men enligt vissa, däribland Jon, innebar det att inte vara ”true”. 

Man skulle inte påstå sig vara någonting, ond, som man sedan inte var i verkligheten. 

Trots att detta är den generella satanismen inom black metal-rörelsen så fanns det de 

som stack ut och i värsta fall begick mord och självmord. Exempelvis självmordet av 

Pelle ”Dead” Ohlin, mordet på Øystein ”Euronymous” Aarseth begått av Varg 

”Greven” Vikernes samt eventuellt mordet i Keillers park. De uppmärksammade 

händelser om skedde under black metalscenen och rörelsens andra generation gjorde 

att ungdomar nu kunde öppna sina föräldrars dagstidningar och läsa samt se sina 

förebilder, det skapades en mall som beskrev hur man skulle vara, agera och se ut för 

att vara ”true”.  

Vissa tog satanismen på allvar och de onda handlingarna skulle utföras, antingen i 

Satans namn eller som ett uttryck för motstånd mot den kristna kyrkan. I det avseendet 

stod Norge i centrum med mord, gravskändning, kyrkobränningar och även andra 

våldsdåd. Resultatet av den här studien visar på att det är just dessa händelser, som 

skedde under den andra generationen, i Norge som gjorde att black metalscenen- och 

rörelsen fick den genomslagskraft som det fick. Det innebär därför att profileringen 

som satanistisk var extremt viktig för black metalscenen. Det började som en 

undergroundrörelse som genom stor uppståndelse, löpsedlar och otaliga artiklar 

utvecklades till att bli ”mainstream” och stort även bland den stora massan. För några 

år sedan spelades låten Maha Kali från Dissections tredje och sista album på de flesta 
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förfester runt om i landet, oberoende av huruvida de som lyssnade eller valde låten var 

svartmetallare eller inte. 

11. Sammanfattning av resultat 

Resultatet av denna studie visar att satanismen inom black metal-rörelsen knappast är 

en sammanhängande och generell religion som sträcker sig över landsgränser. Den är 

sällan organiserad och varierar från individ till individ. Satanismen är individuell och 

är i många fall hemmagjord inom black metal-rörelsen. Micke beskriver hur ungdomar 

dricker folköl och skär sig i armarna som det enda uttrycket för satanism. Det som 

dock är genomgående för satanismen inom black metal-rörelsen är den ständiga 

kampen och provokationen mot den kristna kyrkan. Peter Palmdahl, basist i Dissection, 

gjorde en kommentar om att man vid den här tiden hade mage att säga att ”jag är 

satanist, jag hatar Jesus och kristendomen”. All musik och alla människor man mötte 

var svartklädda och utstrålade mörker, därför var det lätt att göra sådana uttalanden. 

Det har dock funnits försök på organiserad satanism, däribland ordenssällskapet MLO 

– Misantropiska Lucifer Ordern som grundades av den dömde Amir tillsammans med 

två satanistiska vänner. Anton LaVey gjorde ett försök på att organisera samt reformera 

satanismen under 1960-talet i USA med Church of Satan och den satanistiska bibeln. 

De båda får relativt stor genomslagskraft och den satanistiska bibeln blir läst än idag.  

Det som också är genomgående för black metal-satanismen är de elitistiska inslagen, 

det är i många avseenden en elitideologi som går ut på att vara bäst, synas mest och 

chockera mest och detta till vilket pris som helst. Hade man inte den ambitionen, var 

”fake” eller inte stämde överens med de föreställningar som fanns om hur man skulle 

vara inom black metal-rörelsen blev man inte respekterad, ett sådans beteende kunde 

till och med leda till våldsaktioner och hot.  

Profileringen för black metal-rörelsen kan man nu konstatera var väldigt viktig. Enligt 

vissa var det att vara satanist ett grundkrav för att ens få kalla sin musik black metal 
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samt att black metal ofta definieras som metal med satanistiska texter. Micke menar 

också att black metal till en början handlade om att spela hårdrock med sataniska 

texter. Men det handlade också om att chockera och vara extrem. Eftersom att black 

metal under den första generationen gick ut på att sjunga om onda ting och att det vid 

den här tiden inte fanns någon given mall för hur black metal skulle låta eller för hur 

svartmetallare skulle vara, så blev det ganska lätt att vara extrem. När det inte finns 

någon given förställning om vad som är extremt är det lätt att överträffa varandra i att 

vara just extrem, då inget har blivit gjort tidigare.  

Profileringen gällde även utseendet och det var också en viktig del. Litteraturen 

beskriver hur man som svartmetallare skulle vara helt svartklädd, med endast 

avstickande motiv på t-shirten i färg, helst vit och röd, samt smycka sig med 

silverkedjor, nitar och sataniska symboler. LaVey belyser hur viktigt det är att inte 

använda guld då det symboliserar det gudomliga. Håret ska vara så långt som möjligt 

och helst svartfärgat och kanske viktigast av allt, inte kluvna hårtoppar, bra hårkvalitet 

är A och O för black metalscenens aktörer.  

Resultatet blev delvis överraskande, dels på grund av den löst förankrade satanismen 

som i grund och botten inte var teologiskt anknuten i många av fallen samt hur 

elitistisk den var. Men också på grund av Jon Nötveidts inverkan på Strömstadscenen. 

Att Jon skulle bli en del av den här uppsatsen visste jag redan från början var omöjligt 

att undvika, men att hans betydelse var så pass stor hade jag inte kunnat förutspå. 

Genom intervjun fick resultatet en slags vändning jag inte räknat med där Jons tro, 

engagemang och musikalitet spelade en stor roll, och inte bara för den här uppsatsen 

utan också för hela den svenska metalscenen. Hans trosuppfattning har försökts att 

beskrivas i flera medier men var till och med enligt honom omöjlig att förstå om man 

inte redan bär på den inom sig. Jon och Dissections Anti-Cosmic metal of death har satt 

en prägel på vad musiken innebär och hur det ska låta.  

Vad det gäller religionens betydelse för black metal-rörelsen kan resultatet bekräfta att 

den var stor. Det var, likt den första teorin angående religionens betydelse beskriven i 
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avsnittet teoretiska utgångspunkter, ett sätt för ungdomar att uttrycka sig politiskt. Hur 

de uttryckte sig varierade, men att det var samhällskritiskt var genomgående, det gick 

som sagt ut på att chockera och ställa normer på ända. Den uppfattning som menar på 

att den kristna kyrkan står till grund för allt som är fel i västvärldens samhällen gör sig 

synlig i de samhällskritiska utspelen som skedde under black metal-rörelsens andra 

generation. Satanismen fungerade också som ett sätt att hantera rädsla för och 

fascination av döden, detta bekräftas i fallet Pelle ”Dead” Ohlin. Även Jon Nötveidt 

beskriver sin tidiga fascination av döden och Micke samt litteraturen beskriver hur 

döden var det centrala temat för black metal. 

Profileringens betydelse handlar, enligt den andra teorin i avsnittet teoretiska 

utgångspunkter, också om ett sätt att bearbeta fascinationen för döden. Med det, för 

genren, ”normativa” corpse paint ville man ge ett skrämmande intryck och därför berör 

döden som är en naturlig rädsla, och fascination, för människan. Det handlade också 

om att skapa rätt stämning under konserter och spelningar, vilket stämmer överens med 

resultatet av uppsatsen. Black metalscenens stämning skulle bestå i ondska, fruktan och 

död, vilket profileringen och imagen hjälper till att skapa.  

Varför black metalscenen attraherade en så pass ung publik som den gjorde finns det 

flera teorier kring. I avsnittet teoretiska utgångspunkter beskrivs medier, såsom 

ungdomstidsskriften Okej, inverkan på genomslagskraften hos black metal som en 

avgörande faktor. Resultatet för denna studie visar dock att det snarare var de 

traditionella medierna som exempelvis den norska dagstidningen VG, Verdens Gang, 

som hade störst inverkan på black metalscenens framgångar. Ekeroth beskriver 

radioprogrammet Rockbox som väldigt betydande för den svenska metalscenen.  
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12. Avslutande diskussion 

Den moderna satanism inom black metal-rörelsen som behandlats i denna uppsats har 

som gemensam nämnare att den är oorganiserad, samtidigt som den i regel med detta 

ställer sig emot all organiserad religion. Om detta är medvetet eller inte är svårt att 

svara på, men har man som grundhållning att man är emot organiserad religion förblir 

troligtvis ens eget trossamfund oorganiserat. Black metal-satanismen är också en 

elitideologi som fördömer och provocerar oliktänkande, varpå den kristna kyrkan fått 

tagit de flesta smällarna, utöver de oliktänkande inom rörelsen. Anton LaVey, grundare 

till Church of Satan samt skrev den satanistiska bibeln, förespråkade en slags extrem 

individualism som grundas i att nå maximal lycka genom att ställa sig emot den kristna 

kyrkans normer. Individen ska gynnas av allt det som den kristna kyrkan beskriver som 

ont eller synd. Trots att satanismen är minst lika kluven och splittrad som den kristna 

kyrkan är, är den förenad i det individualistiska, oorganiserade och provokativa.  

Vad det gäller den tydligt provokativa sida som black metal-rörelsen delvis bestod i, 

fanns det de som gick till extrema handlingar men också de som endast hade 

satanismen och satanisk symbolik som image. Dissection är det band som troligtvis 

skiljer sig från resten av genren mest av alla. Först och främst för att de aldrig ens 

kallade sig eller sin musik black metal, då sångaren Jon Nötveidt menade att det var 

synonymt med posörer. Dissection kan på många sätt ses som den yttersta formen av 

provokation, då de till och med ställer sig emot hela black metalscenen och rörelsen. 

De använde inga artistnamn, corpse painting, och menade heller inte att de var en del 

av black metalscenen, trots att de blivit en del av ansiktet utåt för den svenska black 

metalscenen.  

Black metalscenen i både Norge och Sverige var som störts under 1990-talet men 

avtog senare till att inte vara lika omtalat idag. Detta kan bero på en rad olika saker, 

dels att allt redan blivit gjort. Rörelsen går ut på att chockera och ifrågasätta normer 

och värden i samhället, de som skedde under rörelsens andra generation tog troligtvis 

udden av provokationen, det unika och nyskapande för kommande generationer. När 
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allt blivit gjort, i form av extrema uttalanden, kyrkobränningar, gravskändning, 

självmord och till och med mord, är det svårt att vara extrem och chockera.  

Kyrkan, i alla fall i Sverige och Norge, har fått ännu mindre inflytande i befolkningens 

vardag och de normer och värden som kyrkan står för är inte alltid synonymt med den 

breda massan. Detta gör att black metal-rörelsen inte längre kan ge sig på kyrkan, för 

att det helt enkelt inte är roligt längre. Först och främst på grund av att kyrkan förlorat 

sitt inflytande men också på grund av att det har blivit gjort tidigare, man ska inte 

upprepa sig utan snarare vara unik, extrem och ond för att vara ”true”. Många av de 

tongivande och betydelsefulla personer som var aktiva under black metal-rörelsens 

stormaktstid under 1990-talet har antingen avlidit eller sitter, eller har suttit inne i 

fängelse. Intervjuobjektet för denna studie, Micke, menade att metalscenens framväxt i 

Strömstad hade att göra med att Jon råkade befinna sig där. Alltså handlar det om 

personer som hade ett intresse och blev tongivande var den avgörande faktorn för 

genrens framväxt och storhet, om de inte längre är aktiva är det inte så konstigt att 

uppståndelsen kring black metalscenen och rörelsen har lugnat ner sig.  
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