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Hans musik får vuxna kvinnor och män att gråta – eller känna tröst. Tomas 

Andersson Wij beskrivs ofta som allvarlig man med gitarr, men de som sett 

honom live kan vittna om humorfyllt och smart mellansnack unikt på en 

konsertscen. Och i logen väntar alltid en skvätt Jack Daniel’s – bara för att 

han tycker det är så gott.

TEXT: ANDERS MELLDÉN     FOTO: ERIK DAHLSTRÖM

Tack till Vassa Eggen för möjligheten att fotografera i restaurangen.

Whiskysnack med 
en modig man

Tomas 
Andersson Wij
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Tomas 
Andersson Wij
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Han uppfattas ofta som allvarlig, 
men de som sett Tomas Andersson 
Wij live vet att han har mycket humor 
och gärna bjuder på sig själv.
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Whisky nr 1
The Hakushu 10 YO, Japan
– Den är god och har en egen stil, en väldigt spe-

ciell karaktär av malten. Jag har inte druckit jätte-
många olika japanska whiskysorter, men de har 
alltid något gemensamt.

Kommentaren är Tomas Andersson Wijs. Whis-
kyn är jättelika spritproducenten Suntorys omiss-
kännliga gröna flaska med den lika gröna etiket-
ten. Platsen är Vassa Eggen i centrala Stockholm, 
vald av Andersson Wij själv. ”En intervju för och 
om livets goda bör väl ske över en bit mat? Jag 
gillar Vassa Eggen. Grymt kött och bästa drin-
karna.” Så stod det i svarsmejlet på min förfrågan 
om ett whiskysnack, och jag tog honom på orden. 
Vi har fått ett avskilt bord intill baren och får möj-
ligheten att både äta och göra intervjun i den 
lugna stunden mellan lunch och middag.

Lustigt nog blir det varken kött eller drinkar. 
Istället blir det ett glas pinot, sparrissoppa, torsk 
och rabarber. Men det glider också ner.

Jag upptäckte Tomas Andersson Wijs musik 
samtidigt som huvuddelen av fansen – i och med 
tolkningen av Carolas schlagerepos ”Evighet”. Jag 
satt uppkrupen i soffan en tidig lördagsmorgon 
och han spelade den och ”Hälsingland” i Nyhets-
morgon. Senare samma dag spelade han skivor 
på Nitty Gritty, klädbutiken ett kvarter från lägen-
heten. Bra musik kombinerat med stort klädin-
tresse gjorde att jag sedan dess följt Tomas 
Andersson Wij.

Två saker slås jag av när vi fått in vår förrätt och 
påbörjat intervjun. Den ena är att Tomas Anders-
son Wij säger ”bast” när det handlar om år. Han 
må ha en intellektuell image men söderkisen i 
honom går aldrig ur. Relationen till Södermalm är 
stark. Han växte upp söder om Söder men föräld-
rarna var med i en baptistkyrka på Blecktorns-

gränd. Han hängde där hela barndomen, då 
söderkåkarna fortfarande var lite skönt sugges-
tiva – innan renoveringsvågen. Hornsgatans dag 
var festdagen, den dag på året familjen Anders-
son gick på restaurang – närmare bestämt Kina-
krogen vid Mariatorget. Där drack lille Tomas läsk 
och åt fyra små rätter.

– Det var så jävla mysigt – mörkt och vinrött. 
Hela området andades sekelskifte, flagnad färg, 
utedass och filmisk miljö.

”Hornsgatans dag” blev också, för några år 
sedan, en låt på plattan ”En sommar på speed”.

Söder är ju även starkt förknippat med idrott, 
och trots avsaknad av idrottsintresse har Tomas 
Andersson Wij skrivit låten ”En dag ska hela läkta-
ren resa sig” till Bajens hyllningsskiva.

– Den har snarare ett politiskt budskap, men … 
jag har nu lovat att komma och sjunga den på 
hyllningsfesten för Bajen inom kort.

Det andra som slår mig är Tomas Andersson 
Wijs mod. Han är en artist som ofta framträder 
ensam med en gitarr, han har vågat sig på att reci-
tera i ovan nämnda ”Hornsgatans dag”, och tar 
upp existentiella frågor och ämnen i sina låtar. Iro-
niskt nog var det kanske därför det blev just ”Evig-
het” som blev hans genomslag hos den breda 
massan.

Vad har du för relation till Carola idag?
–  Ingen alls. Historien om den låten började 

med ett telefonsamtal från Kristian Luuk som jag 
lärt känna när jag var hans redaktör i Knesset på 
nittiotalet. Luuk vickade för Annika Lantz på Mor-
gonpasset i P3 och där hade de diskuterat om 
”Evighet” verkligen var en bra låt, utan Carolas 
röst och alla hårfläktar. De bad mig komma dit 
och köra den akustiskt, så jag gjorde ett arrange-
mang på tio minuter och åkte dit och spelade 
den.

Versionen fick minst sagt bra gensvar och när 
sedan Kristian Luuk blev programledare för Melo-
difestivalen året efter tog han in Tomas Anders-
son Wij som hemlig öppningsartist. Han spelade 
alltså förra årets vinnarlåt live, något man sedan 
gjort till tradition med olika artister.

Det här med ditt mod. Du får ursäkta  –  jag 
älskar ju låten – men jag tänker på Jan Malmsjö 
när jag hör det reciterade avsnittet i ”Hornsga-
tans dag”. Att lite pompöst tala till musik.

– Ja, haha, det får man inte göra. Det är därför 
det är så roligt.

Men det finns också någon slags vistradition i 
den låten och många andra av dina låtar. När 
kommer första visplattan?

– Bra fråga. Jag identifierar mig mycket med per-
soner som Olle Adolphson, Lars Forssell och 
Beppe Wolgers, den generationens textförfat-
tande och förhållningssätt till musiken. Det var 
högt och lågt, från texter till melodifestivallåtar till 
att sitta med i Akademien. På nästan varje platta 
har jag någon visa med.

Vart går gränsen? Vad är en visa?
–  För mig handlar det om ett slags tonspråk. 

Svårt att förklara, det är bara något man hör. Men 
jag är ju väldigt inspirerad av amerikanska singer-
songwriters och pop också. Min musikaliska värld 
spänner från The Smiths till Olle Adolphson … 
Via Bob Dylan, Joni Mitchell och Nick Drake.

Och så var det modet att våga stå ensam. Kriti-
kernas bild av den allvarlige mannen med gitarr. 
Men det är en sanning med modifikation. Gitarr-
mannen finns där, men också rockbandet och 
instrumenten.

– ”En sommar på speed” är den mest orkestre-
rade skivan jag gjort, annars tycker jag mycket om 
gles instrumentering. Trots att jag vill göra något 
som låter stort. Det vanligaste misstaget är att 

”Jag antar att Keith Richards hela sväng som 
gitarrist bygger på att han är packad … 

Det skulle aldrig funka för mig.”
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man använder för mycket instrument för att få det 
att låta större. Det handlar mer om hur man 
spelar. Jag gillar luft i musiken – det måste finnas 
något som är skevt, som ger liv i musiken. Jag har 
heller aldrig gillat att stå bakom en vägg av rock, 
och märker att livepubliken blir irriterad när de 
inte hör texterna. Nu har jag hittat ett sätt där vi 
spelar musiken lite mer jazzinfluerat, med exem-
pelvis ett lättare trumspel. På det sättet får jag det 
bästa av de två världarna.

Det avskalade och intima handlar också om det 
svenska språket. Han har bara skrivit några få 
texter på engelska, och aldrig till sig själv.

–  Jag skriver ju om Sverige och miljöerna här. 
Det slår mig varje gång jag spelar i Finland till 
exempel. Hur fan ska de ta emot låtar som ”Häl-
singland” eller ”Mellanstora mellansvenska 
städer”? Förstår de humorn? … Men de har bättre 
koll på Sverige än vi tror.

Whisky nr 2
Dalmore 15 YO
–  Den är kanske lite väl snäll och söt. Jag tar 

gärna en skotsk whisky efter maten men gillar nog 
lite mer rökighet. Vill jag komma åt det söta går jag 
till bourbon. Som sagt, god men lite söt, och den 
tar slut lite för fort. Det är inte min favorit.

Han har tydliga och starka åsikter och vet vad 
han vill. Det fick nyhetsredaktionen på Svenska 
Dagbladet tidigt veta. Sjuttonårige Tomas hade 
jobbat som programledare i ett radioprogram 
som hette Tvärnit, och han närde författardröm-
mar med Klas Östergren som idol. Dagens Nyhe-
ter hade en ungdomsredaktion, något som sakna-
des på Svenska Dagbladet, som föräldrarna 
Andersson, trots sin enkla livsstil, prenumererade 
på eftersom den skrev mer om trosfrågor. Tomas 
skrev därför ett brev till tidningen och föreslog att 
de skulle ha en ungdomsredaktion över sommar-
lovet.

–  Jag fick inget svar. Men året därpå skrev jag 
igen och blev uppkallad till redaktionen. ”Vår läse-
krets är mellan 60 och döden, vi vill inte ha någon 
ungdomsredaktion, men väl en ung skribent”, sa 
de. Jag fick testa och blev kvar fyra år.

Därefter blev det en kort sväng på DN innan han 
fick plats på Nöjesguiden i mitten av nittiotalet. 
Tomas Andersson var då etablerad frilansjourna-
list med uppdragsgivare som Månadsjournalen 
och ZTV. Åt tidningen Café gör han fortfarande 
intervjuer då och då.

Trots att skrivandet blev hans första levebröd var 
det musikaliska intresset som väcktes först. 
Redan vid fyra års ålder spelade han fiol, och vid 
sju fick han sin första gitarr. Något som resulte-
rade i den första egenkomponerade låten.

– Den lät ungefär som mina låtar låter nu. Stäm-
ningen fanns där. Jag härmade väl Gyllene Tider 
och hade redan då Bob Dylan som musikalisk 
förebild.

Det var genom musikaliskt intresserade föräld-

rar och kyrkan han fick utlopp för sin musikalitet. 
Solosång på gudstjänsterna från sju års ålder. 
Folk satt knäpptysta och lyssnade i kyrkan – den 
perfekta lokalen för att framföra musik.

I sitt sommarprogram för ett antal år sedan 
(finns på tomasanderssonwij.se) beskriver han i 
målande ordalag skillnaden mellan kristna band 
och övriga, ”syndiga” band. Lätt generaliserande 
förstås, men i vissa församlingar ansågs man 
vara syndig om man spelade popmusik utan kris-
tet budskap.

Tomas Andersson Wij har sedan första plattan 
”Ebeneser” från 1998 tagit upp de existentiella 
frågorna i sina texter. Eftersom Ebeneser också 
var namnet på den kyrka och församling hans för-
äldrar var med i sågs han av vissa kretsar som en 
kristen artist. Samtidigt ifrågasätter han i sina 
texter väldigt mycket både inom tron och religio-
nen, och säger sig själv vara misstänkliggjord i de 
mest extrema församlingarna.

Detta sammantaget gör att det ändå finns en 
lite hemlig och mystisk känsla kring artisten 
Tomas Andersson Wij. Vad menar han? Är han 
troende själv? Definitivt är delar av publiken det.

–  I och med ”Ebeneser” fick jag tala väldigt 
mycket om trosfrågor i media. Och jag var inte 
dum i huvudet, jag var tjugofem bast och hade 
jobbat inom media. Jag fattade att det inte var så 
smart  att gå ut med detta. Visst, många var 
nyfikna, men det fanns, och finns ännu, en enorm 
fobi för den här typen av frågor – man avfärdas 
som ”kristen artist”. Men när man växt upp i en 
sån miljö som jag, där allt är så tydligt, allt har sin 
förklaring, då påverkar det en under hela livet. Att 
inte skriva om det i låtarna skulle vara som att 
kastrera sig själv kreativt. Du kan fråga vem som 
helst som varit i samma situation – man fortsät-
ter jobba med de här frågorna, oavsett om man 
kallar sig troende eller inte.

Gör du det?
– Jag vet inte. Jag har svårt att kalla mig kristen, 

men har någon form av andlighet. Jag har alltid 
varit en stor tvivlare även om jag haft perioder när 
jag känt mig mer troende. Som artist har jag beta-
lat ett ganska högt pris för det här. Även om det 
verkar ha släppt på senare år hävdar jag att det är 
mer kontroversiellt att sjunga om Gud i Sverige, 
än att slå sönder ett hotellrum.

Han menar att föräldrarnas församling inte var 
någon galen sekt. Att några av de bästa männis-
korna han träffat fanns där. Det var också en för-
samling med stort politiskt intresse.

– De gömde flyktingar, firade alternativ jul, hade 
behandlingshem för narkomaner. De gjorde 
något konkret av det kristna budskapet. Plus att 
det fanns mycket kultur – konstnärer, proffsmusi-
ker, en riktig PA-anläggning och en scen där man 
kunde sjunga.

Vi äter vidare på vår varmrätt och talar om det 
här med Wij  –  byn i Hälsingland där Tomas 
mamma är uppvuxen och dit han själv har väldigt 

starka band.
– Efter första plattan, då jag hette Tomas Anders-

son, kände min fåfänga att jag var värd ett mer 
speciellt namn, så jag lade till Wij. Att sedan 
fansen förkortar mitt namn TAW blev en bonus. 
Ett slags varumärke.

Jag försöker få det till att namnet kanske också 
satte gränsen mellan artisten Tomas Andersson 
Wij och privatpersonen Tomas Andersson. Såna 
djupheter går han dock inte på, utan hävdar att 
det bara handlade om fåfänga. Men visst, erkän-
ner han, bakom exempelvis ett bandnamn är det 
lättare att gömma sig när det blåser snålt.

– Som soloartist står man ensam ansvarig för 
sina beslut. Jag kan se styrkan och det fantastiska 
i ett band. Det är ”vi mot världen” – går det åt hel-
vete kan man träffas och snacka skit om recen-
senterna. Där är jag mer ensam. Men redan när 
jag var sexton och splittrade mitt band fattade jag 
att det var så det var menat för mig.

Så vem snackar du skit om recensenterna 
med?

–  Kompisar, musiker. Jag skapar ett samman-
hang för en platta. Sedan kanske det blir ett nytt 
sammanhang till nästa platta.

Är du jobbig att samarbeta med?
– Det tror jag faktiskt inte. Jag var nog jobbigare 

när jag var yngre, men har blivit coolare. Jag älskar 
verkligen musiker och producenter och vill ha 
deras input. Sen är jag tydlig med vad jag gillar.

Många ser din musik som tröstmusik.
– Ja och det, måste jag säga, är bland det finaste 

man kan höra som artist. Att musiken inte bara 
”är bra att prova jeans till på Solo”, utan att den 
verkligen betyder något.

Vilken musik tröstar du dig med?
–  Det är nästan lite privat. Men Bob Dylans 

”Every grain of sand” är en låt jag ständigt åter-
kommer till – en liten fyraminutersmässa.

Första konserten med dig som jag var på för 
några år sedan var här i Stockholm, på Göta 
Lejon. Då slogs jag av att nästan alla killar i 
publiken såg ut som du. Är det något du reflek-
terat över?

– Ja, haha. Några gånger. Men jag tror nog att 
det snarare handlar om att kortsnaggat hår och 
markerade brillor var inne just då …

Vi får in desserten… rabarber och nylagad glass. 
Vi njuter och blir lika tysta som publiken den där 
kvällen på Göta Lejon.

Knäpptyst och spiknykter. Är det en typisk 
TAW-publik?

– Jag har nog en väldigt bred publik, alla åldrar, 
alla typer av människor. Men vi spelar ofta på teat-
rar och ställen som inbjuder till tystnad, plus att 
folk kommer för att lyssna till texterna. Vill man 
dansa och festa loss en kväll så köper man inte en 
biljett till en av mina konserter  – då finns det 
andra artister. Men det kan faktiskt vara riktigt bra 
drag ibland, som nu senast på Södra teatern – där 
är publiken lite yngre.
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Whiskey nr 3
Van Winkle Family Reserve Rye
–  Oj, jävlar. Parfymerad, kraftfull … den har 

mycket av allt. Men är god! En smakrik men lätt-
drucken whiskey som kan passa i en riktigt flott Old 
Fashioned.

Whiskeymässigt är det just i USA man finner 
Tomas Andersson Wij. Han hävdar att han inte är 
någon konnässör men har helt klart näsa för vad 
han gillar. I varje loge han kommer till på sina tur-
néer står en flaska Jack Daniel’s. Det handlar inte 
om att han försöker få fart på någon rock’n’rollmyt, 
inte heller om att han är sponsrad. Det är helt 
enkelt så att han tycker väldigt mycket om Jack 
Daniel’s. Men flaskan hålls stängd tills efter kon-
serten.

–  Jag gillar inte att vara berusad på scen, jag 
spelar så mycket med fingrarna och måste ha 
direktkontakt mellan hjärnan och fingrarna. Jag 
antar att Keith Richards hela sväng som gitarrist 
bygger på att han är packad … Det skulle aldrig 
funka för mig.

När senaste plattan ”Romantiken” skulle göras 
hade Tomas Andersson Wij en bild framför sig 
där han och producenten Andreas Mattsson satt 
och skrev låtarna kvällstid med glas fyllda med 
rödvin. Men Andreas Mattsson hade en mer oro-
mantisk syn på låtskrivandet och ville jobba kon-
torstider.

– Han hade bra argument för det, och menade 
bland annat att om man skriver något en tisdags-
förmiddag och tycker att det låter bra, då är det så. 
Så är kanske inte fallet med något man tycker låter 
bra mitt i natten efter ett antal glas vin … 

Så de sågs klockan tio på något kafé. Tog en 
kopp kaffe och gick sedan och jobbade. Texterna 

skrevs sedan utifrån låtarna av Tomas själv, och 
om någon whisky eller något vin då var inblandat 
förtäljer inte historien. Men som den småbarnsfar 
han är kan man tänka sig att det i så fall handlade 
om begränsade mängder.

Vinintresset har dock fått sig en skjuts i och med 
sonens ankomst för tre år sedan.

–  Jag sitter inte och läser kokböcker eller vin-
böcker. Fick faktiskt ett medlemskap i Munskän-
karna i födelsedagspresent men gick aldrig på en 
enda kurs eller provning. Det jag tycker är gott 
utforskar jag och just nu lodar jag mig igenom 
pinot noirutbudet på Systembolaget. Innan vi fick 
barn åt jag ute väldigt mycket och då drack jag 
husets vin –  jag brydde mig inte så mycket. Nu 
handlar jag mycket på Systemet, där kan jag få 
tips om vad som passar till maten och så. Det blir 
bara roligare ju mer man lär sig. Däremot är jag 
inte besatt som vissa andra, har ingen vinkyl eller 
så.

Han gillar som bekant drinkar och en favorit var 
Old Fashioned.

– Men inte längre, jag har fördruckit mig på den. 
Och det är så sällan man får den riktigt bra. Min 
favoritdrink just nu är Hemingway Daiquiri och 
den intar jag helst här på Vassa Eggen. Den är rätt 
bra på Grand Hôtel också, men här är den bäst: 
ganska bitter i ordentligt frostade glas.

Minns du första gången du introducerades till 
whisky?

– Ja, jag var nog nitton tjugo och hade egentli-
gen avfärdat whisky som något jag inte trodde jag 
tyckte om. Men så var jag hos en äldre musiker-
kompis nere i Skåne och blev bjuden. Jag insåg 
att, det här gillar jag. Så i början blev det mest 
Jameson, JB och Famous Grouse, hade inte råd 
med något annat. Det är konstigt att man, trots 

att man inte först gillar det, ändå fortsätter att 
prova. Det är väl för att man känner att det finns 
något där, något man vill förstå. Så kan det ju vara 
med musik också, det finns någon kvalitet som 
lockar, trots att det känns kärvt i början. Nu har 
jag blivit sån att jag hellre tar ett glas vatten än ett 
glas äckligt vin.

Whiskey nr 4
Pappy Van Winkle Family Reserve 23 YO
– Den här tycker jag var grym! Bättre än förra. 

Stramare. Och så gillar jag etiketten, den är fantas-
tisk. Hela familjen på bild – förmodligen republika-
ner med skjutvapen i garderoben. Jag har en 
kompis som brukar spela skivor här på Vassa 
Eggen, så då brukar jag stå och hänga i baren och 
sukta efter den här flaskan.

Förr var svenska artister ute på turné några 
månader i en buss. Idag är ni ute några dagar, 
åker hem och åker ut igen. Det liknar mer och 
mer ett kontorsjobb. Är det inte lite tråkigt?

– Nja, det är rätt slitigt för rösten och fysiken att 
spela, så det är skönt att ta lite pauser ibland. Att 
turnera med band är förstås roligare än att åka 
solo – om stämningen är bra. När jag var yngre 
hände det att bandmedlemmarna inte funkade 
ihop. Idag väljer jag mycket noggrannare. Jag är ju 
arbetsgivare och ska se till att allt funkar. Är jag 
nervös och uppskruvad så sprider det sig.

Och om du som ”arbetsgivare” festar som en 
galning så måste alla andra göra det?

– Nej, det finns en skön outtalad regel på turné 
som säger att man aldrig ifrågasätter någon som 
inte vill hänga på. På samma sätt måste man inte 
sitta bredvid varandra i frukostmatsalen, och man 
har sitt hotellrum dit man kan dra sig tillbaka.

Du verkar ganska kontrollerad som person. 

”Den här tycker jag var grym! Bättre än förra. 
Stramare. Och så gillar jag etiketten, den är 

fantastisk. Hela familjen på bild – förmodligen 
republikaner med skjutvapen i garderoben.”
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Favoriten – Pappy Van Winkle Family Reserve 23 YO 
har han suktat efter många kvällar i baren.
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Finns det tillfällen då du släpper kontrollen?
– På scen. Och i inspelningssituationer kan man 

låta ”saker hända” eftersom man jobbar med 
begåvade människor. Med låten ”So long” var det 
så. Jag hade dålig erfarenhet av att spela in långa 
låtar, så jag bestämde att vi inte skulle repa så 
mycket den här gången, förutom på de svåra 
övergångarna. Sedan gav jag texten till musikerna 
och sa ”nu kör vi”. Alla var tvungna att verkligen 
lyssna på historien och spela efter den. Det blev 
en enda tagning och det är den som är på plattan. 
Vi fick till en oerhörd närvaro tack vare det.

– När det gäller kontroll och alkohol är jag inte 
någon sån som super mig aspackad. Jag har 
ganska bra ölsinne och mår snarare dåligt om jag 
dricker för mycket. Jag har därför aldrig haft en 
minneslucka. Kanske har det med min person att 
göra, att jag gillar att ha en viss kontroll. Däremot 
gillar jag att vara berusad, att kunna slappna av 
helt. Jag kan till och med må jävligt bra dagen 
efter för att jag liksom ”rensat ut” något.

Finns det någon motsättning i att du gillar god 
mat, snygga kläder och gott dricka och samtidigt 

sjunger om det du gör?
– Alla de människor jag har blivit vän med har 

både en andlighet och gillar krogen, det sociala 
rummet och ytan. Hur djupt havet än är så har det 
en yta … Det är bara att göra livet tråkigare om 
man måste bestämma sig för det ena eller andra. 
Ett rikt liv är att få ihop det, sen handlar det om att 
hålla balansen – det lättuggade har en tendens att 
ta över.

Du flyttade hemifrån, från radhuset i förorten, 
in till stan när du var sjutton. Nu bor du i utkan-
ten av stan. Du som alltid bott i Stockholm, har 
du aldrig velat flytta någon annanstans?

–  Jo! Jag har haft ett stort sug efter att testa 
något annat, men turnéer, skivor och arbete har 
fått mig kvar. Rent arbetsmässigt skulle det fak-
tiskt vara lite lättare att exempelvis flytta utom-
lands nu, men jag har ju ett barn … Och det finns 
nog någon anledning till att jag aldrig flyttade. Jag 
gillar att ha mina vänner nära, att veta var jag 
hittar den bästa skinnjackan, vilken restaurang 
som har bäst kött … och var man får den bästa 
drinken. 

Tomas Andersson Wij
Född: 1972.
Uppväxt: I radhus i Stockholms södra förorter 
Fruängen och Sköndal.
Bor: I lägenhet strax söder om Stockholm.
Familj: Sambo och en son, 3 år.
Aktuell med: Albumet ”Romantiken” som 
släpptes i vintras. I höst släpps ”Splittret”, 
med överblivet material från ”Romantiken”, 
digitalt och på vinyl.

Album
Ebeneser, 1998.
Ett slag för dig, 2000.
Vi är värda så mycket mer, 2002.
Stjärnorna i oss, 2004.
Live på Rival, 2005.
Tomas Andersson Wij, 2005.
En introduktion till Tomas Andersson Wij, 
2007.
En sommar på speed, 2008.
Spår, 2010.
Romantiken, 2012.

Har skrivit åt …
Freddie Wadling, Bo Kaspers Orkester, Helen 
Sjöholm, Tommy Körberg, Totta Näslund med 
flera, med flera …

Tomas Andersson Wij om …

Mat: Gillar kött. Min sambo lagar mesta maten 
hemma.

Dryck: Rött vin, whisky och en och annan rom-
drink. Försöker hålla mig från vodka … bedräg-
lig sprit.

Cigarr: Bara när någon kompis har fått barn. 
Sist fick jag nikotinförgiftning och var tvungen 
att åka hem och spy.

Att fylla 40: Jag har alltid krisat så nu kanske 
det slutar, haha. Men faktum är att jag verkli-
gen känner mig äldre, att jag har levt ett tag, 
har varit med. Och att det är helt okej att bitter-
ljuvt se tillbaks på vissa saker.

Att få barn: Ja, det blir skillnad. Kom att tänka 
på en konkret sak: att man inte kan göra saker 
som är olagliga. Jag vill ju inte att min son ska 
ha en far som sitter inne …

Att bli vald till Sveriges bäst klädde artist i 
Café 2007: Jag har stort klädintresse men läser 
inga modebloggar eller så. Men det är ett dyrt 
intresse  –  innan jag började tjäna pengar 
handlade jag på Emmaus, klippte, sydde om 
och färgade.

Alternativa jobb: Har väl sniffat lite på reklam-
branschen, men annars har det varit journalis-
tiken och musiken.
Framtidsdrömmen: Att få sätta musik till en 
film. Få vara den som väljer vilken musik som 
ska ligga var, vem som ska få göra titellåten … 
Jag har haft med låtar i någon film eller TV-
serie, men har aldrig skrivit filmmusik. 

Whiskyn som provades

The Hakushu 10 YO
Japan / nr.590 / 502 kr

Dalmore 15 YO
Skottl and / nr.87746 / 649 kr

Van Winkle Family Reserve Rye
USa / reStaUrangSortiment / Ca 750 kr

Pappy Van Winkle Family Reserve 23 YO
USa / reStaUrangSortiment / Ca 1500 kr

Lika van som Tomas Andersson Wij är vid att bli intervjuad, 
är han vid att intervjua. Han har jobbat som journalist och 
skriver då och då fortfarande personporträtt.

BILD HÖGER:
"Jag har alltid krisat ..." säger sångaren, född 
1972, apropå 40-årsdagen. Singeln, tagen ur 
Vassa Eggens bokhylla, spelar upp ljudet från 
Operabaren under en kväll – en riktig kioskvältare 
på sin tid får man förmoda.
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