Ledaren
OKEJ, håll dig till ämnet!

TIDNINGSVÄRLDEN INTRESSERADE MIG och under andra

halvan av 90-talet skrev jag för, och redaktörade,
ett par små – med betoning på små – dansbandstidningar. Men jag ville hitta nya utmaningar. En dag
fick jag en idé. Så jag ringde upp OKEJs chefredaktör
Anders Tengner, och bad att få träffa honom och presentera denna idé. En konfunderad Anders bjöd in mig
till redaktionen och jag stegade dit.
Mitt förslag var att OKEJ skulle låta mig skriva en
dansbandsspalt i varje nummer! Den långhårige rockjournalisten Anders tittade storögt på mig. Svaret blev
förstås att OKEJ var en pop- och rocktidning, och att
dansband bara platsade när något sådant var aktuellt
på topplistor eller i nyhetsflödet. Just där och då, på
OKEJ-Anders kontor, fick jag alltså min första lektion i
hur man lyckas med en facktidning.

ETT PAR ÅR SENARE LÄMNADE JAG SVERIGE för att utbilda
mig till fotograf i New York, och min rocktidningsdröm blev till slut uppfylld när jag gjorde praktik på
anrika Rolling Stone magazine. Så småningom flyttade jag tillbaka till Sverige och fortsatte arbeta som
frilansfotograf, och blev dessutom 2015 chefredaktör
för den tidning du håller i din hand. Därmed har jag
inte bara till uppgift att fylla en dansbandsspalt, utan
en hel tidning!
Anders Tengner å sin sida slutade 2005 på OKEJ
efter att ha arbetat med den i 25 år. Lika länge som
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FÅR JAG LOV har existerat fick han alltså skapa tidningsinnehåll, ta emot märkliga besök och avfärda
tokiga idéer.
Innan jag skrev den här ledaren passade jag på att
ringa upp Anders. Vi har inte haft någon kontakt på
20 år, skulle han ens minnas mig och vårt möte?
– Ja, när du säger det så ringer något i bakhuvudet.
Det var någon flicka som kom med en sån idé, säger
Anders Tengner på telefon, när jag når honom medan
han handlar på ICA en oktobereftermiddag.
– Det var en ovanlig förfrågan minns jag, du var den
enda som ville ha mer dansband i OKEJ! Men vi skrev
ju inte om det, ja, förutom Arvingarna, som var unga
grabbar som spelade pop och var lite dansbandsbetonade, och så hade vi nån grej med bandet Date. Framförallt hade de här banden fans, därför skrev vi om
dem. Annars hade vi inget i dansbandsväg.
ANDERS, JAG FÖRSTÅR HUR DU TÄNKTE. No hard
feelings, en tidning ska hålla sig till ämnet. Och
jag följer ditt råd. Visst skriver FÅR JAG LOV
om pop ibland, till exempel på sidan 14 där jag
intervjuar topplistekometen Kamferdrops. Men
sådant händer förstås bara när popartisten har
anknytning till dansband. Så Anders, hade du
nu velat skriva en popspalt i FÅR JAG LOV så
hade du garanterat fått samma svar som jag
en gång fick av dig.

Varma hösthälsningar,

Lina Haskel,
chefredaktör
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Arvingarna pryder
två OKEJ-omslag
1993 och 1995.
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JUST NU PÅ HÖSTKANTEN är det exakt 25 år sedan den
första FÅR JAG LOV-tidningen nådde läsarna! Ett
kvarts sekel – vi firar på sidorna 20–25 och 29!
Jag har personligen inte jobbat med tidningen i alla
år, jag var bara 14 år när den startade. På den tiden
läste jag inte bara FÅR JAG LOV, utan även pop- och
rocktidningen OKEJ som fanns mellan 1980 och 2011
och under sina första decennier var en populärkultursbibel för tonåringar.
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