
ALAFORS. För 20 år 
sedan ville fem grabbar 
från Alafors testa hur 
långt musikaliska nollor 
kunde gå.

De bildade No Tjafs 
och på lördag är det 
jubileum – fast inte 
som musikaliska nollor 
– utan som ett av 
Sveriges populäraste 
coverband.

– Det gick att gå 
ganska långt, konsta-
terar gitarristen, Mats 
Eriksson.

Det är nu 20 år sedan slump-
bandet No Tjafs bildades. 
Bakgrunden handlar mest om 
olika former av slumpar. Mats 
Eriksson, Stefan Johans-
son och Gustav Hessfeldt 
ville gärna bilda ett band, 
men saknade en bra sångare. 
Mats visste att det fanns en 
kille som istället för ryggsäck 
hade en brevlåda på ryggen 
när han gick till skolan.

– Problemet var bara att 
han tydligt sagt; ”Jag sjung-
er bara svenska låtar”, men vi 
testade och nu har vi hängt 
ihop med Robban i 20 år, 
minns Mats.

Robert Thore Anders-

son Vestlund har med sin 
gula basker och gröna kostym 
blivit en ikon i Partysverige. 
Bandets frontfigur bjuder 
på show från första till sista 
minut. Numera impone-
ras inte bara publiken av det 
tempostarka och humorfyllda 
uppträdandet. Det finns också 
en oro. Hur orkar karln?

– Det är inte utan att man 
måste träna för att orka med, 
säger ”Robban”.

–Och det gör du?
– Ja, förra sommaren 

sprang jag en gång…
Allvar är inte bandets 

grej...
– Vi gör det här bara för att 

det är så makalöst roligt att 
glädja andra, säger ”Robban” 
och Stefan fyller i:

– Dessutom har vi förbas-
kat roligt själva. Personligen 
tycker jag resorna till och från 
spelningarna är minst lika un-
derhållande. Man vet aldrig 
vad som händer, men vi vet 
att det alltid händer något.

Första spelningen
Första spelningen var för 
Nol-Alafors kommundels-
nämnd i Älvängens Fol-
kets Hus 1988. Efter några 
års prövningar hade bandet 
hittat sitt koncept. Restau-

rang Dojan i Göte-
borg blev inkörsporten 
till den riktiga ”krog-
svängen”.

– Vi blev något av ett 
husband och 1995 fick 
vi kontakt med bok-
ningsbolaget, Diroc-
co. Genom dem fick 
vi spelningar över hela 
landet. Vi kuskade runt 
många mil till en mycket 
låg peng, men vi fick – 
eller rättare sagt Gustav 
fick – ett enormt kon-
taktnät. Idag är Gustav 
vår egen manager och 
alla bokningar sker 
genom honom. Han 
har järnkoll på allt och 
vi bestämmer själva om 
giget är intressant och 
om gaget är okej, säger 

Mats.
När lokaltidningen träffa-

de No Tjafs i maj 1996 var 
drömmen att åtminstone få 
ägna sig åt musik på halvtid. 

Hur gick det med dröm-
men?

– Bra, 1997 spelade vi mer 
eller mindre heltid, men för 
att överleva var vi tvungna 
att jobba heltid. Vi gjorde ett 
ärligt försök, men upptäck-
te att det fanns en baksida på 
artistlivet. Ingen av oss hade 
haft familjer eller förhållan-
de idag om vi hade fortsatt, 
menar Mats och Henrik 
Ohlén minns också den tuffa 
tiden.

– Jag tror vi spelade 58 av 
62 dagar en sommar. Vi ville 
knappt se åt varandra. Du vet 
hur roligt man än har, så finns 
det en gräns för när man vill 
se något annat…

Sedan några år tillbaka 
har No Tjafs cirka 50 gig om 
året. De tar de erbjudanden 
som känns stimulerande och 
de spelar framför allt där de 
trivs som bäst.

– Öland, Sälen och Lyse-
kil är våra favoritställen, säger 
Robban.

 – Förutom Furulund, 
flikar Stefan in.

När bandet nu firar 20 år 
sker det med en jubileums-
konsert på hemmaplan – 
Furulundsparken i Alafors. 
Tårtan är beställd och pre-
sentbordet uppställt. Dessut-
om har No Tjafs bestämt sig 
för att ge bort sig själva.

– Vi kommer att arrangera 
en tävling, precis som sig bör 
när det är kalas. Priset är No 
Tjafs hemma i ditt vardags-
rum. Det vore jäkligt kul 
att köra ett hemma-hos-gig. 
Vilken förfest det kan bli för 
den lycklige vinnaren, säger 
Mats.

Jubileumsdans
Det har gått 20 år sedan No 
Tjafs bildades, ett band som 
inledningsvis gömde sig 
bakom roliga kläder. Nu är 
det en liten del i den stora 
showen där det mest ovän-
tade kan hända.

– Det är inte alltid vi själva 
vet vad som väntar. Mest 
överraskad blev jag på Öland, 
då Robban plötsligt var borta. 
Efter en stund hörde jag 
ljudet av en helikopter som 
landade en bit från scenen. 
Ur kliver ”Robban”! Vilken 
entré, skrattar Stefan.

När No Tjafs bjuder upp 
till jubileumsdans i Furu-
lundsparken hoppas gruppen 
att namninspiratören dyker 
upp.

– Vi satt på grillen i Nol, 
då Mia Berglund (kändis 
från orten) kliver in med ett 
par jättetjafs. Vi sa i kör: No 
Tjafs!

Det är sanningen bakom 
namnet.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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– Och du kan vinna bandet till 
ditt vardagsrum

No Tjafs är inget vanligt coverband och inte heller ett före detta kultband som sångaren 
Robert Andersson Vestlund vill göra gällande. No Tjafs är kult och show på en och samma 
gång. Infälld bild, mannen som aldrig syns, trummisen Stefan Johansson.

Foto: Per-Anders Klöversjö
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Vinnare i tävlingen ”Finn Fem Fel”

Joel Klerfors, Älvängen
Gun-Britt Almroth, Nol
Alice Mollington, Nol
Helena Kähkönen, Bohus
Emilio Tiberto, Göteborg
Robert Ström, Nol
Kenneth Ekstrand, Bohus
Lena Blomberg, Surte
Angelica Elfström, Nol
Patrick Falk, Älvängen
Anton Svennblad, Älvängen
Elsa Lernbrink, Älvängen
Dennis Nilsson, Surte
Tilda Stjärnefjord, Nödinge
Ebba Wessberg, Nödinge
Linnea Prambrant, Skepplanda
Ebba Schuler, Nödinge
Wiiliam Hansson, Surte
Enrico Petralia, Surte
Willian Pervik, Alafors
Lycke Eriksson, Nol
Nabras Al-debis, Nödinge
Dejan Atanasovski, Nödinge
Isac Svennblad, Älvängen
Carmen Rodrigues, Surte

Inez Vidal, Nödinge
Thure Matsson, Nol
Parris Nielsen, Bohus
Alice Staaf, Nödinge
Nadine Wik, Älvängen
Marina Lindberg, Bohus
Johanna Karlsson, Älvängen
Ida Johansson, Älvängen
Teddy Axelsson, Alafors
Andreas Pervik, Skepplanda
Hampus Jaanson, Skepplanda
Anna Nilsson, Surte
Gittan Otter, Alafors
Sophia Andersson, Nol
Emma Rydberg, Älvängen
Mario Shakarchi, Alafors
Johanna Lundmark, Nödinge
Göte Dahlberg, Nödinge
Elin Wessberg, Nödinge
Malin Ackberger, Surte
Johan Lundmark, Nol
Linus Melin, Nödinge
Linnea Johannesson, Älvängen
Jesper Johansson, Nol
Roy Affelin, Nödinge

Följande personer har vunnit två stycken biljetter till Cirkus Skratt, 
söndagen den 14 september kl 15.00 på Idrottsplatsen i Nödinge.
Biljetterna skickas per post.

No Tjafs firar 20 år

Gruppen består av: Gustav 
Hessfelt, bas, Mats Eriksson, gitarr, 
Robert Andersson Vestlund, sång, 
Stefan Johansson, trummis, samt 
Henrik Ohlén.
Bildades: 1988.
Första gaget: Kulturföreningen 
NÖFF invigde Älvängens kulturhus. 
”Vi fick 500 kronor och varsitt med-
lemskort – och en keps”.
Flest spelningar: 125 gig 1997.
Låtar som också fyller 20 år: 
”Hallå du gamle indian”, ”Michilang-
elo” och ”Jag vill ha en egen måne”.
Låtar som valts bort: My Number 
One med Helena Paparizou.
Sol som snö, men var passar No 
Tjafs inte in: Nefertiti (jazzklubb i 
Göteborg).
Spektakulära gig: 50-årskalas 

på Grand Hotel i Stockholm, där 
den slipsprynte jubilaren (ledande 
person i svenskt näringsliv) ballade 
ur. ”Det var sköj”.
Spektakulära förfrågningar: 
”Nanne Grönvall ville gästsjunga 
med oss på Öland, men vi sa nej. 
Såklart. Det gjorde vi även när Chris-
ter Sandelin frågade, men han gick 
upp ändå…”
Största prestationen: ”När Gustav 
sjöng Love Me Tender. Han kunde 
mer av texten än vi kunde kompa.”
Drömspelning: ”På kronprinsessan 
Viktorias privata kalas”.
Bonusfakta: No Tjafs AB var med på 
listan över Sveriges sämsta bolags-
namn som den aktade affärstid-
ningen Dagens industri publicerade. 

NO TJAFS

Henrik Ohlén, keyboard sedan 
1996. Dansar gärna också.


