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YOU BACK
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Ingen var större  än Jackson
Basgången växer.

En vit lacksko dyker upp i  
rutan och får gatstenarna att 
lysa.

Där började Michael 
Jacksons gyllene år.

Och där förändrades 
pophistorien för  
alltid.

”Billie Jean”...
Nånstans där, i musikvideons första 

scener, blev popstjärnan Micha-
el Jackson ett fenomen och en myt. 
Där fick den svarta popmusiken sin 
Elvis Presley.

Jag är nog inte den enda som 
helst vill minnas den Jackson 
som dansar fram och hickar i 
”Billie Jean”. Han har kavajen 

nonchalant slängd över 
ena axeln. Och allt han 
rör vid – staketet, lykt-
stolpen, trappstegen – 
börjar skina med ett över-
naturligt ljus.
Där har Jackson fortfaran-
de en personlighet och ga-
tusmart coolness som han 
senare i karriären operera-
de bort. Samma element 
förstärktes och blev ännu 
tuffare på ”Bad”, den mag-
nifika uppföljaren till värl-
dens mest sålda skiva, 
”Thriller”.

Jackson jobbade på den 
tiden med sin dåvaran-

de husproducent Quincy Jones. Tillsam-
mans skar de ner musiken tills bara ske-
lett och senor återstod.

De uppfann ett funkigt, komprimerat 
och stenhårt sound som sprang rakt ige-
nom alla genreväggar. De var rock, pop 
och soul på samma gång. Och melodierna 
trollband människor över hela världen, 
oavsett kön och klass och ras och ålder. 
Duon gjorde global pop innan begreppet 
”globalisering” ens fanns.

Michael Jacksons makalösa fram-
gångar var en magisk kombination av ta-
lang och tidsanda.

Talangen hade drillats i mer än ett de-
cennium i skivbolaget Motowns artist- 
och hitfabrik. På 60- och 70-talet var Mi-

chael Jackson en av världens mest kända 
barn- och tonårsstjärnor och naturligtvis 
syskongruppen Jackson 5:s störste profil.

Och när solokarriären sjösattes på all-
var, efter discoalbumet ”Off the wall” från 
1979, var samtiden redo för att bära fram 
Jackson på sina axlar.

Då kom 80-talet. Då kom MTV. Då kom 
musikvideon.

Om 2000-talet fostrat en massa ”Idol”-
artister så var 80-talet ett decennium där 
det tillverkades superstjärnor på löpan-
de band.

I en värld utan internet blev musikvide-
ons genomslagskraft lika enorm som 
filmindustrin. Det fanns ingen effektivare 
kanal att marknadsföra musik än tv-ka-
nalen MTV. Och i en värld utan fildelning 

kunde skivbolagen ha total kontroll över 
konsumenterna. Ett enda album kun-
de generera sex, sju hitsinglar. Och där-
för kunde samma album – och i förläng-
ningen också artisterna – få en helt an-
nan livslängd och tyngd än i dag. Dess-
utom betalade publiken för musiken.
Vi fick Prince och Madonna och U2. Vi 

fick Guns N’ Roses och Whitney Hous-
ton och ”Born in the USA” med Bruce 
Springsteen.

Men ingen var större än Michael Jack-
son. Ingen var mer allomfattande. Han 
var banbrytande i allt. Musiken, mark-
nadsföringen, musikvideorna, sången, 
dansen...

Michael Jackson var den ultimata pop-
artisten på 80-talet. En sorts blandning 

av Fred Astaire, James Brown och en 
varelse från yttre rymden. Som gjorde 
perfekta popsinglar. Vi hade aldrig tidi-
gare sett nåt liknande då. Och vi kommer 
kanske aldrig se nåt liknande igen.

Det skapas inte artister som Michael 
Jackson längre. I alla fall inte just nu. Den 
digitala popvärlden är alldeles för frag-
mentarisk, rastlös och svårmanövrerad.

Så här i efterhand är det alltid lätt att ra-
ma in en artists storhetstid. I Jacksons fall 
handlar det om åren mellan 1982 och 1989.

Det började med skivan ”Thriller” och 
singeln ”Billie Jean” och slutade med att skå-
despelerskan Elizabeth Taylor delade ut ett 
pris för ”decenniets artist” till Jackson, 1989.

I sitt tal utnämnde hon Michael Jackson 

till ”the true king of pop, rock and soul”.
Fansen, och Jackson själv, förkortade se-

nare titeln till ”The King of Pop”. Men efter 
Elizabeth Taylors korta tal var det i princip 
över. Michael Jackson stod på toppen av 
sin långa karriär. Och när toppen är nådd 
finns det bara en väg kvar att gå – neråt. 
Speciellt när det handlar om en artist som 
kanske var för udda för att överleva.

Där, efter prisceremonin 1989, startade 
ett tragiskt, offentligt och spektakulärt 
förfall som till och med fick Elvis Pres-
leys långsamma undergång att blekna. 
Där blev privatpersonen Jackson – och 
kontroverserna och skvallret och ope-
rationerna som med tiden mumifiera-
de honom – större och viktigare än mu-
siken.
Jacksons sista extranummer blev en 

hjärtinfarkt.
Och gatstenarna slocknade under hans 

fötter.
Markus Larsson

markus.larsson@aftonbladet.se

Tidigt i går morse lokal tid samlades sörjande fans vid Michael Jacksons stjärna på Walk of Fame i Hollywood. Jacksons karriär började när han var pojke och decennierna som                 följde blev en omtumlande period av ofattbart stora framgångar – och till sist en långsam färd ner i avgrunden. Foto: AP

Denna bild är ett
MONTAGE

 Ansvarig utgivare: Jan Helin 
 Trycks i Göteborg, Karlskrona, 
 Södertälje, Västerås, Örnsköldsvik

Markus larsson om musikgeniet som  ändrade pophistorien för alltid

Ur videon 
till ”Billie 
Jean”.
Foto: All 
OVER 
PRESS
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Artisten Celine Dion, 41:
”Jag är chockad. Det sjunker inte in. 
Jag är överväldigad över denna trage-
di. Han har varit en idol i hela mitt liv.   
Jag lyssnade på hans musik som ung 
och hoppades få träffa honom. Och när 
jag gjorde det var han snäll och trevlig. 
Jag fick en hatt med hans autograf. Det 
har alltid betytt mer än det mesta. Nu 
betyder den mer än någonsin.”

Artisten Denise Lopez, 37, förband 
till Michael Jackson 1997:
”Jag och Pras Michel skulle precis gå 
upp på scenen när vi fick beskedet och 
blev jättechockade. Publiken stod och 
grät öppet under showen. Jag har inte 
kunnat sova på hela natten. Det är  
oerhört tragiskt, han som kämpat så 
hårt för en comeback. Det känns som 
om hela världen lider”. 

Skådespelaren/journalisten Anton 
Glanzelius, 35, Michael Jacksons 
vän på 90-talet: 
”Jag blev mer chockad än ledsen. 
Det är så konstigt att han dör nu, två 
veckor innan hans storstilade come-
back. Jag minns framför allt hans  
ödmjuka personlighet som jag fick  
lära känna när vi träffades i Göteborg 
på 90-talet. När det har lugnat ner sig 
lite får jag fundera på om hur man kan 
framföra sitt medlidande till familjen”.

Artisten Cher, 63:
”Jag reagerar på miljontals olika sätt. 
När jag tänker på honom tänker jag på 
den unga pojken som jag först möte. 
För under de senare åren träffade jag 
inte honom så mycket. Men när vi  
träffades kunde jag inte relatera till  
honom, jag förstod honom inte helt  
enkelt. Han var begåvad på ett otroligt 
sätt. Han var en fantastisk sångare,  
säger hon i en intervju hos Larry King.”

Artisten Måns Zelmerlöw, 23:
”Jag kan nog inte med ord beskriva vad 
du betytt för mig. Du är, var och kom-
mer alltid vara den största artist och 
scenkonstnärvärlden skådat. Du har 
inspirerat mig i allt och jag är så led-
sen att du är borta”, skriver han på sin 
blogg. 

Jason ”Timbuktu” Diakité, 34
”Det var min första stora idol, en så-
dan som man bara har när man är liten. 
Han hade typ gudastatus. Han över-
skuggade allt. Det var genom ”Thriller” 
jag upptäckte honom och stod framför 
spegeln med vit handske och övade  
Michael Jackson-moves.”

Regissören Steven Spielberg, 63:
”Precis som det aldrig kan finnas en  
annan Fred Astaire, Chuck Berry eller 
Elvis Presley, kommer det aldrig att  
finnas någon som kan jämföras med  
Michael Jackson. Hans talang, hans 
mystik, gör honom till en legend.” 

Sångerskan Rihanna, 21: 
”Jag är förtvivlad. Vi har förlorat en le-
gend. Jag antar att himlen saknade en 
ängel.”

Artisten Madonna, 50:  
”Jag kan inte sluta gråta. Jag har alltid 
beundrat Michael Jackson. Världen har 
förlorat en av sina största.”  

Artisten Usher, 31: 
”Jag lider med familjen till Kungen av 
pop.”

Artisten Beyonce, 27: ”Han har påver-
kat popmusiken mer än någon annan  
artist i musikhistorien. Han var magisk.”

Michaels bror Jermaine  
Jackson, 54:
”Må Allah vara med dig Michael, för  
alltid. Älskar dig.”

Skådespelerskan Jane Fonda, 71:
”Jag är mållös. Min vän, Michael Jack-
son är död.”

Skådespelerskan Lindsay  
Lohan, 22:
”Nej, herregud ... jag mår dåligt.”

Skådespelerskan Demi Moore, 46:
”Jag känner en stor sorg för både bort-
gången av Michael Jackson och Farrah 
Fawcett. Jag känner speciellt för  
deras barn.”

Artisten Sean ”P. Diddy” Combs, 39:
”Han gjorde musik levande. Han fick mig 
att tro på magi. Jag kommer att sakna  
honom.”

Artisten Quincy Jones, 76:
”Jag är helt förtvivlad över dessa  
tragiska och oväntade nyheter. Att Mi-
chael skulle tas ifrån oss så plötsligt, 
vid en så ung ålder, jag har inte ord 
för det.  Jag har förlorat min lillebror i 
dag, och en del av min själ har försvun-
nit med honom”, säger han i ett press-
meddelande.”

HYllas av eliten svenska reaktioner

så tvittrar stjärnorna

 Källor: BBC News, Peoples Magazine, sajten TMZ, CNN, Los Angeles Times, Entertainment Weekly. 

Tennisspelaren Roger Federer, 27: 
”Det är väldigt sorgligt. Han berörde så 
många människor, även mig. Jag kommer 
att lyssna på hans musik länge.”
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Foto: AP/REUTERS/AFTONBlADET
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Tårarna rinner ner för 
Madonnas kinder.

Elizabeth Taylor kan 
inte sluta stirra på ett 
foto av honom.

Mariah Carey lyssnar 
på hans låtar.

– Vi har förlorat ett 
geni, säger artisten 
Justin Timberlake till 
nöjessajten tmz.com.

Så sörjer världsstjär
norna vännen och pop
ikonen Michael Jack
sons död. 

En hel värld känner 
sorg. 

I Los Angeles samlas 
fans utanför Michael Jack-
sons hyrda villa i den lux-
uösa stadsdelen Bel Air.  
I Hollywood täcker fansen 
hans Walk of fame-stjärna 
med blomblad och finner 
kraft i att sjunga stjärnans 
”We Are the World.”

Från intillparkerade bi-
lar och byggnader vid 
sjukhuset Ronald Reagan 
UCLA Medical Center, 
där 50-åriga Michael Jack-
sons hjärta gav upp, spelar 
folk hans låtar på högsta 
volym, precis som sked-
de när John Lennon hade 
mördats i New York i de-
cember 1980. 

”Den renaste kärlek”
Samtidigt sörjer hans 

vänner och artistkollegor 
så som Elizabeth Taylor, 
Donna Summer, Britney 
Spears och Quincy Jones 
hans tragiska bortgång. 

– Jag tror inte att någon 
kan förstå hur mycket vi 
älskade varandra. Den re-
naste kärlek. Jag kan inte 
tänka mig ett liv utan ho-
nom, skriver Taylor på sin 
twitter.

Exfrun Lisa Marie Pres-
ley nåddes på torsdagen av 
nyheten:

– Jag är väldigt förvir-
rad av alla olika känslor. 
Jag är förtvivlad för hans 
barns skull. Jag vet att de 
betydde allt för honom och 
hans familj. Detta är en så 
enorm förlust på alla plan, 
jag kan inte hitta ord för att 
beskriva vad jag känner, sä-
ger Lisa Marie Presley en-

ligt den amerikanska saj-
ten tmz.com. 

Kan inte sluta gråta
Enligt tidningen People 

uttryckte Madonna sin 
sorg i ett pressmeddelan-
de.

– Jag kan inte sluta gråta. 
Jag har alltid beundrat Mi-
chael Jackson. Världen har 
förlorat en av sina största, 
men hans musik kommer 
leva för alltid, säger hon. 

Quincy Jones produce-
rade Michael Jacksons le-
gendariska album ”Thril-
ler”. Nu sörjer Quincy  
Jones ”sin lillebror”. 

– En del av min själ har 
försvunnit med honom, 
skriver han.

Mariah Carey har upp-
trätt med Michael vid fle-
ra tillfällen och twittrar om 
sin sorg.

– Mitt hjärta är krossat. 
Mina böner går till hans 
familj och mitt hjärta till 
hans barn. Ingen artist 
kommer någonsin kunna 
ta hans plats, skriver hon.

I torsdags samlades sto-
ra delar av Jacksons familj 
på UCLA Medical Center 
dit Michael Jackson fördes 
med ambulans.

– Alla gråter och är väl-
digt ledsna, säger stjärnans 
advokat, Brian Oxman, till 
Radar Online.

Justin Timberlake: Vi har förlorat ett geni

Helena  
Trus
helena.trus 
@aftonbladet.se

Ylva  
Niklasson
ylva.niklasson 
@aftonbladet.se

En hel värld  sörjer Jacko

”Jag kan inte hitta rätt 
ord just nu för att ut-
trycka min sorg” säger 
Timberlake. 

Paris Hilton, 27, skriver på Twitter:  ”Jag är fort-
farande i chock angående Michael. Min mamma kän-
de honom sedan tonåren och jag har känt honom hela 
mitt liv. Han var fantastisk – det är så sorgligt.”

Hon skriver att han var med sina barn och hälsade 
på henne i hennes hem för bara några månader sedan.

Exfrun Lisa Marie Presley, 41:
”Jag är väldigt förvirrad av alla olika känslor. Jag är 
förtvivlad för hans barns skull. Jag vet att de betydde 
allt för honom och hans familj. Detta är en så enorm 
förlust på alla plan, jag kan inte hitta ord för att be-
skriva vad jag känner.”  Foto : AGENCE / ANGElI

Sångerskan Britney Spears, 28: ”Jag var så glad 
att vi skulle turnera i Europa tillsammans. Jag skulle 
flyga till London för att se hans show. Han har varit en 
inspiration hela mitt liv.”

Skådespelerskan och exflick vännen Brooke 
Shields, 44: ”Han var en extraordinär vän och artist.” 
 Foto: AP

Skådespelerskan Elizabeth Taylor, 77, skriver på Twitter: ”Jag tror inte att någon kan förstå hur mycket vi äls-
kade varandra. Den renaste kärlek. Jag kan inte tänka mig ett liv utan honom.” Foto: AFTONBlADET BIlD

Kungen av pop saknas av en hel värld. Fans, vänner och världskändisar är chockade av förlusten.   Foto: REUTERS
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Artisten Liza Minnelli: ”Han var en vänlig genuin och  
underbar man. Han var även en av de bästa underhållare 
som någonsin levat. Jag älskade honom väldigt mycket och 
jag kommer att sakna honom varenda dag under resten av 
mitt liv”, säger Liza Minnelli till Entertainment tonight.

Paul McCartney: ”Det är sorgligt och chockerande. Jag 
känner mig privilegierad som har fått umgåtts och arbe-
tat med Michael. Han var en oerhört talangfull kille med 
en varm själ. Mina minnen av vår tid tillsammans kom-
mer vara glada”, säger Paul McCartney till Telegraph.
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En sak är säker om 
Michael Jacksons 
filmkarriär.

Han gjorde de  
dyraste filmerna.

De var inte långa. Men de kos-
tade mycket pengar.

Michael Jacksons ”Thriller” 
blev en banbrytande rockvideo 
som revolutionerade hela den 
branschen och förändrade MTV.

Hans ”Captain Eo” gjordes för 
Disneys nöjesfält och kostade då 
mer pengar per minut än någon 
annan i filmhistorien. Den är 17 mi-
nuter lång. ”The Wiz” från 1978 
blev Michael Jacksons enda rikti-
ga långfilmsroll.  Jens Peterson

Han gjorde 
de dyraste 
filmerna

5FILM -
ÖGON -
BLICK

BEN
14-årig Michael Jack-
son sjöng den Oscar-
nominerade titellåten 
till skräckfilmen. Poj-
ke blir vän med mör-
darråttan Ben. En 
stor hit.  (1972) 

THE WIZ
Charmigt dansande 
version av ”Trollkar-
len från Oz” med  
Michael Jackson som 
fågelskrämman. Bra 
musik. (1978)

THRILLER
John Landis gjorde 
monsterfilmen som 
spred Jacksons hitlåt 
över hela jorden. En 
klassiker. (1983)

CAPTAIN EO
Francis Ford Coppola 
regisserade. Jackson 
spelar rymdkaptenen 
på uppdrag till elak 
drottning. Jag såg 
den på Disneyworld i 
Florida 1991. (1986)

Om människor på  
jorden som egentli-
gen är rymdvarelser. 
I andra filmen dyker 
Michael Jackson upp 
som hastigast som 
Agent M, på egen  
begäran. (2002)

MEN IN 
BLACK 

II

1988 Michael Jackson var den 
första artisten någonsin som  
hade fem listettor från ett och 
samma album, nämligen från 
skivan Bad. Här är en bild 
från Bad-konserten på 
Wembley i London den 15 
juli 1988. Bad såldes  
i 30 miljoner exemplar.

1996–
1999...
...var Micha-
el gift med 
sjuksköter-
skan Debo-
rah ”Debbie” 
Rowe. De 
hade bar-
nen Prince 
Michael och 
Paris Kathe-
rine. Här en 
av få offent-
liga bilder 
som finns på 
familjen. 2009 En av de sista bilderna på popstjär-

nan. Den togs den nio dagar innan 
han dog.

1996 Michael och Lisa Marie Presley till-
sammans. De var gifta mellan 1994 och 

1996.

1997 På svensk mark. Jackson gav en konsert på Ullevi och tog 
några steg i Göteborg när han klev in i en taxi på väg till arenan. För-
utom konserten på Ullevi minns säkert Michael Jacksons fans två be-
jublade konserter i Eriksberg i Göteborg 1988.

1958 Michael Joseph Jackson föddes den 29  
augusti 1958 i Gary i Indiana USA. Här är han 
två år och fortfarande ovetande om vad han ska 
komma att betyda för musikvärlden.

1963 Han inledde karriären i familjebandet The Jackson 
Five. På bilden är från vänster Jackie, Tito, Jermaine, Mar-
lon och längst till höger står sångaren Michael. Hans yngre 
bror, Randy, ersatte senare Jermaine.

1975 Michael 
Jackson uppträder  
i Solid Gold tv-stu-
dion i Los Angeles.

1993 Kung och drottning av pop fångades på bild ihop när 
Academy Awards firade 64 år. Tillsammans var de 80-talets 
stora idoler. I går sa Madonna att hon inte kunde sluta gråta 
och att hon alltid beundrat Michael Jackson.

1978 Michael 
Jackson träffade 
producenten Quin-
cy Jones och gjor-
de solo-skivan 
”Off the Wall”, 
som blev hans 
stora  
genombrott. 
Bilden är ta-
gen i Amster-
dam 1980 
när Jackson 
var på pro-
motiontur-
né för al-
bumet.

Unikt liv  – i bilder

…Magnus Janson, 
53, som jobbade på 
Aftonbladet för 21 år 
sedan – och då de-
lade ut en Rockbjörn 
till Michael Jackson 
1988.

– Vi ringde som galning-
ar för att få till en träff med 
honom. Vi hade tur. Vi fick 
två minuter bakom scenen 
på Eriksberg i Göteborg.

Så det var svårt trots att 
ni skulle ge honom ett 
pris?
– Precis 

som alla sto-
ra popstjär-
nor så tyck-
te han väl att 
det var be-
gränsat kul 
att få pri-
ser, men 
just Rockbjörnen ville han 
ta emot eftersom den var 
framröstad av fansen. Och 
så hade stora stjärnor som 
Mick Jagger och Police  
tagit emot Rockbjörnar  
tidigare.

Var du nervös innan?
– Inte inför själva  

mötet, sådant ingår ju i job-
bet, men väldigt nervös att 
han skulle ändra sig i sis-
ta stund. Jag hade förstått 
att han gjorde det som föll  
honom in för stunden –  
som alla världsstjärnor.

Fick ni vänta länge?
– Absolut, det tog tid. 

Först blev vi grundligt  
visiterade. Sedan fick vi stå 
i en barack där det var näs-
tan kolmörkt. Och precis 
innan Michael kom så lös 
vakterna oss i ansiktet med 
ficklampor så att vi skulle 
bli bländade och inte kun-
na dra upp någon pistol  
eller något. Det var nästin-
till parodiskt vilken säker-
het det var.

Hur var Michael Jack-
son?
– Min första tanke var att 

han såg ut som en docka. Så 
rena drag, så liten och så 
tunn röst. Handslaget var 
tamt och han såg nästan  
lite rädd ut. Men så fick han 
syn på Rockbjörnen och då 
sken han upp i ett innerligt 
leende. Det var ren gläd-
je, som ett barn som får en 
leksak. Min tolkning i efter-
hand är att det var just då 
han var lycklig, när han fick 
vara barn.

Vad sa han?
– ”Tack så mycket. Det 

var en jättesöt björn. Hälsa  
alla.” Sedan var mina två  
minuter slut.

Ylva Niklasson

ETT ÖGONBLICK

– Min första tanke 
var att han såg ut 
som en docka

Foto: AFTONBlADET BIlD, IBl, SJÖBERG PRESS

Magnus 
Janson
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Mytbildningen
n n  Undrar ni vem som ligger bakom uttrycket ”The King 
of Pop”?

Eller vem som spred ryktet att han sov i en syrgastank 
för att bli 150 år gammal?

Svaret är – Michael Jackson själv.
Elizabeth Taylor ska visserligen ha varit först med det 

kända epitetet, när hon presenterade honom som ”the true 
king of pop, rock and soul” på en prisgala 1989.

Men Michael Jackson själv insåg redan på ett tidigt stadi-
um värdet i att lansera sig som både popens största namn 
och som en excentriker – för att på så sätt kunna stanna 
kvar på toppen för evigt.

Därför valde han att avbilda sig själv som en staty á la 
Frihetsgudinnan på omslaget till 1995 års samling ”HIStory”. 
Därför valde han också att, blygsamt nog, inkludera epitetet 
”King of Pop” i stora blockbokstäver när han senare samma 
år annonserade sin världsturné.

Och därför var han själv delaktig i att sprida rykten som 
det om syrgastanken, eller att han låg och sov bredvid Ele-
fantmannens skelett.

Budskapet gick inte att missa: här var popmusikens obe-
stridde mästare, lite galen, visst, men en levande legend. 
Och den obestridde konungen av pop.

dansen
n n  Platsen var NBC-studion i New York, datumet den 16 
maj 1983.

Skivbolaget Motown firade 25-årsjubileum med en stor tv-
gala och 47 miljoner amerikaner hade bänkat sig framför ap-
paraterna.

Michael Jackson, då 25 år gammal, var där för att sjunga 
sin hitsingel ”Billie Jean” – men det skulle inte bli något van-
ligt framträdande.

Några månader tidigare hade han börjat öva in ett nytt 
danssteg, som gick under namnet ”moonwalk”. Den säreg-
na rörelsen – där dansaren trampar som om han är på väg 
framåt men i själva verket rör sig baklänges – hade tidiga-
re använts av så vitt skilda artister som Bill Bailey och Jeff-
rey Daniel.

Men den hade aldrig framförts så bra – och inför en så 
massiv publik – som när Michael Jackson gjorde det den 
kvällen. Just dansen hade alltid varit en central del av hans 
scenshow, och med ”Moonwalken” lyfte den till oanade höj-
der.

För att uttrycka det annorlunda: när kvällen tog sin början 
var han en mycket stor popstjärna.

När tv-kamerorna hade slocknat var Michael Jackson 
störst i hela världen.

Elizabeth Taylor hjälpte till att bilda myten 
kring Michael Jackson.  Foto: AP

n n  Ett musikaliskt underbarn och en gudabe-
nådad sångare.
n n  Men också ett karriärinriktat pr-geni som 

planerade sin karriär in i minsta detalj.
n n  Det här är delarna som gjorde Michael 
Jackson till hela världens popkung. Text: Jon Forsling

Så blev han  
King of Pop

Rösten
n n  Den pensionerade stålarbetaren Joe 

Jackson förstod tidigt att det var hans femte 
son som hade begåvats med den talang – och 
den röst – som krävdes för att göra familjen 
rik och berömd.

Musikteoretiker har länge dreglat över Mi-
chael Jacksons sångpipa, med dess stora 
räckvidd och förmåga att ena stunden fra-
sera med perfekt staccato för att i nästa gå 
upp i en felfri falsett. Och otaliga kollegor har 
stämt in i hyllningskören: rocksångaren Bob 
Geldof sa 1996 att ”när Michael sjunger, är det 
med en ängels röst”.

På senare år sjöng Jackson sällan live, 
och därför vet ingen vet hur rösten hade lå-
tit i dag. Men han verkade ta väl hand om si-
na berömda stämband. Black Eyed Peas-sång-
aren will.i.am berättade nyligen för Financi-
al Express att han en gång såg Jackson göra 
röstövningar hela tre timmar i sträck:

– Det är för att han är en sådan perfektio-
nist. Ingen annan skulle göra det.

VideoRna
n n   Michael Jackson var den första popstjärnan som på allvar 
förstod videons potential att flytta populärkulturella berg. Men 
vad många inte vet är att musikkanalen MTV länge vägrade spela 
hans banbrytande videor till ”Billie Jean” och ”Thriller”. Då, 1983, 
var MTV främst till för rockband och Jackson ansågs för poppig.

Men ”Jackos” talang för att omge sig med mäktiga människor 
visade sig bli hans räddning.

– Walter Yetnikoff (dåvarande chef på Jacksons skivbolag CBS) 
ställde ett ultimatum till MTV: ”vi tror på den här killen. Anting-
en spelar ni hans videor eller så drar vi tillbaka alla andra artis-
ters videor”, berättar den kända Hollywoodadvokaten James Wal-
ker för CNN.

”Thriller” var inte vilken video som helst –utan en tretton minu-
ter lång skräckfilm där en levande död Jackson dansade loss på 
en kyrkogård med huggtänder och manisk blick. När MTV slutligen 
gav vika för skivbolagets krav blev den först omtyckt, sedan po-
pulär – och till slut ett fenomen. 1999 bad MTV sina tittare att rösta 
fram den bästa popvideon genom tiderna. Gissa vilken som vann?

Musiken
n n  Michael Jackson skrev långt ifrån alla av sina hits själv – 
men hans stora talang som kompositör är uppenbar i de låtar 
(”Billie Jean”, ”Beat it”) som är helt och hållet hans.

Jackson var även en strategiker av stora mått, som studera-
de marknaden och planerade sina skivsläpp i minsta detalj. Med 

”Thriller” (1982) lämnade han medvetet discosoundet från ”Off 
the wall!” (1979) till förmån för en musikaliskt bred palett där i 
stort sett allt fick plats. En del av förklaringen till att ”Thriller” 
har sålt i sanslösa 109 miljoner exemplar är just detta. 

”Han erbjuder något till alla på ’Thriller’: en duett med en 
Beatle (Paul McCartney) i ’The girl is mine’, elektroniska beats i 
’Wanna be startin’ somethin’, rockgitarrer i ’Beat it’, som musik-

journalisten Jon Pareles nyligen skrev i New York Times.
När karriären stod på topp lyckades Michael Jackson göra mu-

sik som var både modern, traditionell och hans egen på en och 
samma gång.

– Han överbryggade gapet mellan rhythm and blues och pop-
musik och gjorde om det till en global kultur, säger Tommy Mot-
tola, för detta chef för Sony Music till NY Times.

klädeRna
n n  Det känns avlägset nu, men när karri-
ären stod på topp var Michael Jackson fak-
tiskt något av en modeikon. Allt han hade på 
sig var ”rätt” och blev stilbildande för gene-
rationer av fans: från afron och bellbottom-
jeansen på 70-talet till den röda skinnjack-
an, fedorahatten och den vita, juvelbeprydda 
handsken på 80-talet. Sen började ”Jacko” 
göra om ansiktet och världen slutade bry sig 
om hans garderob.

Det var 1983 som  Michael Jackson visade upp sin moonwalk för första gången, en dans som har blivit hans signatur. Foto: SJöbErg PrESS

Påkostade ”Thriller” blev en monstersuccé.

Michael Jackson 1984. Stilen inspirerade tusentals fans.
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så bRa VaR Jacksons skiVoR
”Got to be there” (1972)  
Jackson 5 hade bara givit ut skivor i tre 
år som grupp men minstingen Micha-
el Jackson var redan den stora stjär-
nan, så Motown-chefen Berry Gordy ville 
självklart etablera den 13-årige sångaren 
även som soloartist.

Debuten ”Got to be there” är inget 
av de stora Jackson-albumen, ett hop-
plock av barnvänliga lättviktig heter som 

”Rockin’ Robin” och covers på samtida 
hits som Bill Withers ”Ain’t no sunshine” 
och Carole Kings ”You’ve got a friend”. 
Men albumet blev en topp fem-framgång 
i USA, genererade tre hitsinglar och visa-
de på en ny bredd och mognad hos den 
unga stjärnan. Inte minst som han hade 
hunnit komma i målbrottet.

Kända låtar: ”Got to be there”, ”I wan-
na be where you are”, ”Rockin’ Robin”.

”ben” (1972)
Jacksons första USA-etta kom med singeln 
”Ben”, ledmotivet till en barnfilm om en poj-
ke som blir vän med ledaren för ett gäng råt-
tor. Men Jackson sjunger den med så mycket 
värme så att den skulle kunna handla om vil-
ken vänskap som helst. Den gulliga låten no-
minerades även till en Oscar. Albumet i öv-
rigt hör inte till sångarens mer minnesvärda.

Jackson tolkar bland annat The Stylistics 

”Music & Me” (1973) 
Michael Jacksons solosuccé orsakade inte bara avundsjuka 
och viss infekterad stämning i resten av Jackson-klanen. Mo-
town försökte givetvis klämma ut mesta möjliga ur sin yngs-
ta superstar på kortast möjliga tid.

”Music & me” var ett album som stressades fram 
och släpptes endast ett drygt halvår efter ”Ben”. Jack-
son gillade aldrig skivan, och började inte minst tröttna 
på den snälla ”tonårsstjärna för familjepubliken”-image 
som skivbolaget odlade kring honom.

Här ger han sig utan större engagemang på ”All 
the things you are”, från 30-talsmusikalen ”Ve-

ry warm for May”, och ”Happy”, från filmen ”Lady 
sings the blues” om Billie Holidays liv.

Kända låtar: ”With a child’s heart”, ”All the 
things you are”.

”People make the world go round” och en nyinspelning 
av Temptations ”My girl”, som han tidigare gjort med 
Jackson 5.

En tidig indikation på att Jackson förmodligen har 
gjort mer än någon annan för att gifta ihop svart och 
vitt och göra soul till pop var det faktum att singeln 
”Ben” toppade poplistan men bara blev topp fem på 
r’n’b-listan. 

Kända låtar: ”Ben”, ”People make the world go 
round”, ”Greatest show on Earth”.

Michael tolkar låten 
”Happy” från filmen om 
Billie Holidays liv.

Håkan Steen
om Michael 

Jacksons 

10  
album

Fortsättning på nästa uppslag S

centen Quincy Jones. Släpper albumet ”Off 
the wall”. 
1982. I december släpps ”Thriller”. Med klas-
siker som ”Billie Jean” och ”Beat it” blir det 
världens mest sålda album. 
1983. Bor med sin mamma. I en intervju be-

rättar han att han aldrig druckit sprit. 
Han säger också att han är oskuld. Bris-
ten på vänner botar han genom att omge 
sig med djur. 
1984. Hela Jacksons ger sig ut på tur-
né. Samtidigt börjar gruppens stjär-

na förändras. Den första näsoperationen är 
genomförd. Då hans sexuella läggning bör-
jar ifrågasättas inleds ett dejtande med Broo-
ke Shields. 
1985. Skriver välgörenhetslåten ”We are the 
world” med Lionel Richie. 

1987. Albumet ”Bad” släpps. Det säljs ”bara” i 25 
miljoner exemplar. Samma år flyttar Jackson he-
mifrån – till Neverland. Han är 29. Ändå försöker 
hans föräldrar stoppa honom. 
– Jag kommer och hämtar honom, hotar pappa 
Joe. 

Popkungens
liv – år för år Quincy 

Jones.
Diana 
Ross.

Brooke 
Shields.

Lionel
Richie.

1959. Den 29 augusti kommer Michael till 
världen i Gary i delstaten Indiana som num-
mer fem i en syskonskara på nio. Pappa Joe 
är stålarbetare och mamma Katherine af-
färsbiträde. 
1965. Efter att ha drillats hårt av pappa 

Joe börjar Michael uppträda med sina 
äldre bröder i The Jackson Five. Två år 
senare är han gruppens dansstjärna. 
1969. I november släpps bandets 
första singel, på bolaget Motown, ”I 
want you back”.

1970. Första plattan, ”Diana Ross 
presents the Jackson Five”. Stort 
genombrott med låtarna ”I want 
you back” och ”ABC”. 

Första solohiten når fjärde-
platsen på USA-listan. 

1978. Medverkar i uppsättningen av 
”The Wiz”. Den sågas av kritikerna 
men duetten mellan Jackson och Dia-
na Ross, ”Ease on down the road”, upp-
märksammas. 
1979. Inleder samarbete med produ-



12 lördag 
27 juni 2009 13lördag 

27 juni 2009Michael Jackson 1958–2009 Michael Jackson 1958–2009
1988. Jackson donerar tio miljoner kronor 
till den forskare som får oss att förstå apor-
nas språk. På Neverland låter han sy upp 20 
kostymer till sin schimpans, Bubbles. I själv-
biografin ”Moonwalk” anklagar han sin pap-
pa för aga. Popstjärnan medger också två 

skönhetsoperationer – näsan och hakan. I ju-
ni uppträder han i Sverige och stänger Lise-
berg för att han och Anton Glanzelius från 
”Mitt liv som hund” ska få ha hela nöjespar-
ken för sig själva. I slutet av året vinner han 
Aftonbladets rockbjörn. 

1988. Ses för första gången för-
klädd. Jackson bär peruk, falsk mus-
tasch, lösögonbryn och löständer. 
1990. Blir ”sambo” med nioårige 
australiensaren Wade Robson. 
1991. Skriver guldkantat skivkontrakt 

värt hundratals miljoner. Ger ut albu-
met ”Dangerous”. Det blir en framgång 
världen över. Ny lekkamrat är den elva-
årige barnstjärnan Macauley Culkin. 
1992. Kräver att bli kallad ”King of 
Pop” i världens medier. 

1993. Under en resa i Asien brakar Jordy 
Chandlers sexanklagelser loss i Kalifornien. 
Jacksons syster La Toya uppger att hon känt 
till sin brors dragning till småpojkar i tolv år. 
1994. I maj gifter sig Jackson med Lisa Marie 
Presley, 26, i Dominikanska Republiken. 

1995. Ger ut en dubbel- cd, ”Histo-
ry: Past, present and future book 1”. 
Låten ”Scream” som han gör med 
lillasyster Janet blir en hit i USA. 
1996. Balladen ”You are not alone” 
blir Jacksons största hit på nästan 

tio år. Men året slutar dystert. I december 
klappar han ihop och förs till sjukhus. 
1996. Efter 20 månader är äktenskapet mel-
lan Jackson och Lisa Marie över. Samma år gif-
ter han om sig, med sjuksköterskan Debbie Ro-
we. Hon är då gravid. Bröllopsnatten tillbringar 

Jackson på zoo i Australien, tillsammans med småpojkar. 
1997. Prince Michael Junior kommer till världen. 
Jackson på Nya Ullevi i Göteborg. 
1998. Dottern Paris föds. I flera år framåt hävdar 
popstjärnans stab – felaktigt – att Jackson är biolo-
gisk pappa till båda barnen. 

Popkungens
liv – år för år Culkin. La Toya. ”Scream”.

lONDON. Ljusa barn-
domsminnen som de 
flesta av oss tar för giv-
na fanns inte i Michael 
Jacksons värld.

Han fick aldrig någon 
barndom.

Så det kanske inte är 
så konstigt att ”Wacko 
Jacko” aldrig ville växa 
upp – aldrig bli gammal. 
Han ville bara leka och 
ha kul. 

Precis som sin enda 
idol, Peter Pan.

Det är inte helt utan an-
ledning Michael Jackson 
fick sitt illaklingande ök-
namn. Lika berömd och er-
känd som han blev som en-
tertainer, lika berömd blev 
han för sin excentricitet och 
underliga vanor. En del kon-
stigare än andra.

Men konstigheterna i 
hans liv hade alla en gemen-
sam nämnare: Barn, och Mi-
chael Jacksons önskan att 

själva vara som ett barn.
Och ska man förstå något 

av varför Michael Jackson 
var den han var måste man 
också känna till ett och an-
nat om hans uppväxt. 

Slagen och hånad
Redan från fem års ålder 

pressades han av sin far, pa-
triarken Joseph ”Joe” Jack-
son, till hårt arbete. Micha-
el hade talang för sång och 
dans, och det belönades 
med slit och mer slit. Men 
han blev också slagen, hå-
nad och utsatt för över-
grepp av sin far. 

I en intervju med Oprah 
Winfrey 1993 berättade han 
själv om den verbala och fy-
siska misshandeln han tving-
ades utstå. Som liten grät han 

ofta av ensamhet. Och ibland 
mådde han så dåligt av att se 
sin far att han kräktes.

Paradis för barn
Michael Jackson använde 

en stor del av sina intjäna-
de miljoner till att omge sig 
med barn och, som han själv 
sa, göra dem lyckliga. 

1987 köpte han ranchen 
Neverland för 130 miljoner 
kronor och skapade där 
”Landet Ingenstans”, ett pa-
radis för barn komplett med 
nöjespark och allt. Där lev-
de han skyddad från om-
världens forskande blickar 
och kunde bete sig precis 
som han ville, eller om man 
så vill, som Peter Pan. Hela 
Neverland är också smyck-
at med bilder och konst fö-

reställande J M Barries be-
römda karaktär.

I mitten på 1980-talet kom 
Michaels utseende att grad-
vis förändras. Efter en olycka 
under inspelningen av en 
Pepsi-reklamfilm plastiko-
pererade han sin näsa och sitt 
ansikte. Han anklagades för 
att bleka sin hy, men förkla-
rade sin blekhet med att han 
led av sjukdomen vitiligo, 
som förändrar pigmentet. 

Skapade hype själv
Det ryktades också att han 

sov i en syrgastank – vilket 
han förnekade – och att han 
delade säng med chimpan-
sen Bubbles under ”Bad”-
turnén. Båda dessa rykten 
hade Jackson själv planerat 
ihop med sin manager, visa-

de det sig i efterhand, för att 
skapa intresse och hype.

Så var det inte med 
anklagelserna att han de-
lade sin säng med barn.

1993 anklagade Jordan 
Chandler, 13, och hans pap-
pa Evan superstjärnan för 
sexuella övergrepp. Micha-
el nekade, men betalade till 
slut en summa på 22 miljoner 
dollar i skadestånd. Han gjor-
de det, berättade han senare 
för sin nära vän Uri Geller, 
helt enkelt för att han inte or-
kade med en rättegång.

2005 friades han helt från 
anklagelser av sexuella över-
grepp mot den då 14-årige 
Gavin Arvizo efter en ex-
tremt uppmärksammad rät-
tegång i Los Angeles. Efter 
den friande domen kablades 

bilder ut på Michael Jack-
son när han stod på ett bil-
tak och dansade, medan tu-
sentals fans jublade runt ho-
nom. Efter rättegången drog 
sig Jackson tillbaka mer och 
mer. Nerlusad av stämningar 
och krav och skulder tvinga-
des han 2005 lämna sitt äls-
kade Neverland.

Han flyttade världen runt 
i vad som framstod som ett 
desperat försök att gömma 
sig och få lugn och ro. 

Samtidigt drevs han av 
sin ekonomiska situation – 
och en öns-
kan att visa 
sina egna 
barn var-
för han kal-
lades King 
of Pop – till 
att tacka ja 
till de 50 
spelning-
arna i Lon-
don.

Kontroverserna  
i Michael JacKsons liv
Hälsan
Michael Jackson var besatt av sin hälsa och att stoppa upp åldrandet. 
Han nekade till påståendet att han sov i en syrgastank, men genomgick 
bevisligen ett stort antal plastikoperationer för att förändra sitt utseen-
de. Han oroade sig också för att fel mat skulle göra honom fet och åldrad 
och var extremt noga med vad han åt. Enligt obekräftade uppgifter var 
han kraftigt underviktig när han dog. Under perioder i sitt liv var han så 
skör att han tvingades åka runt i rullstol. Han hade också svår värk och 
ska ha varit värktablettsmissbrukare.

Maskeringen
Enligt egen uppgift led han av hudsjukdomen vi-
tiligo men förnekade rapporter att han drabbats 
av hudcancer. När Michael Jackson visade sig ute 
bland folk utan att vara på officiellt uppdrag bar 
han ofta andningsmask över ansiktet. Han hade 
också för vana att maskera sina barn när de visa-
de sig utomhus, motivet var att skydda deras pri-
vatliv.

BuBBles
När det avslöjades att Micha-
el Jacksons bäste vän var chim-
pansens Bubbles höjde många på 
ögonbrynen. Och när det avslöja-
des att Michael och Bubbles sov 
i samma säng – vilket åtminsto-
ne hände under världsturnén med 
”Bad” – stod hans excentricitet 
klar för de flesta.

gifterMålen
Michael Jackson har varit gift två gånger, första äktenskapet var med Elvis 
Presleys dotter Lisa Marie. De gifte sig 1994 och skilde sig två år senare. Lisa 
Marie beskrev senare Jackson som en ”hög, osammanhängande och desil-
lusionerad” make. Det andra giftermålet kom kort därpå då Michael gifte sig 
med den australiensiska sköterskan Debbie Rowe. De skilde sig 1999.

Barnen
Debbie Rowe födde Michael två 
barn, Michael Joseph Jackson, Jr, 
och Paris Michael Katherine. Ro-
we sa senare i en intervju att hon 
hade blivit provrörsbefruktad 
och när paret skildes fick Jack-
son ensam vårdnad. Han har ett 
tredje barn, Prince Michael Jack-
son II. Blanket, som är minsting-
ens smeknamn föddes av en 
okänd surrogatmamma. Det var 
också Blanket som Michael Jack-
son 2002 höll ut över ett balkong-
räcke på ett hotell i Berlin i en 
manöver som såg direkt livsfarlig ut. Jackson har senare sagt att det var 
”ett fruktansvärt misstag”.

sexövergreppen
Det finns inga bevis för att Michael Jackson någonsin gjort något otillå-
tet mot något barn, men två gånger har han stämts för anklagelser om 
sexuella övergrepp. I det första fallet betalade han 22 miljoner dollar för 
att stämningen skulle läggas ner. I det andra fallet blev han friad på al-
la punkter.

Robert 
Triches
robert.triches 
@aftonbladet.se
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Wacko Jacko 
ville bara vara 
som peter pan

Skandalerna duggade tätt kring Jackson –  
som drömde om den barndom han förlorat

Michael Jackson älskade tivolin och nöjesparker. Här på ett nöjesfält i Tyskland 1997. Foto: SCANPIX

Redan från fem års ålder pressades Michael Jackson hårt av sin far Joe till hårt arbete. Han blev slagen och utsatt för övergrepp. Som vuxen kunde kungen av pop leva ut 
sina barndomsdrömmar. Hans idol var sagofiguren Peter Pan, här i Disney-version.  Foto: SCANPIX, DISNEY, BUllS

Michael & Lisa Marie. Michael & Debbie.
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Med 
Bubbles.

Barnen.

så bra var JacKsons sKivor
”forever, MicHael” (1975) Här fick 
den 16-årige Jackson, allt mindre road 
av rollen som helylleartist, äntligen gö-
ra en skiva som lät mer modern och sam-
tida. Han lät det höras i sången, glöden 
som saknades på ”Music & me” är tillba-
ka. Men även om Jackson vill mycket hit-
tar skivan inte lika rätt musikaliskt som 
Jackson 5 hade gjort året innan, med dis-
coorienterade hiten ”Dancing machine”.

Jackson 5 kände missnöje med Mo-
town för att bolaget var mer intresserat 
av Michaels solokarriär och Michael själv 
kände att han inte fick göra det han ville 
på Motown, så ”Forever, Michael” blev det 
sista albumet från Michael och Jackson 5 
på bolaget som upptäckte dem.

Kända låtar: ”We’re almost there”, 
”Just a little bit of you”, ”One day in 
your life”.

”tHriller” (1982) Ja, vad säger man? 
Världens största skiva. ”Off the wall” hade 
blivit en stor succé så Jackson och Quincy 
Jones laddade om för att göra om tricket, 
bara ännu bättre. Som de lyckades. ”Thril-
ler” är albumet som förnyade hela den kom-
mersiella popen genom att gjuta in rock i 
soul och pop i dansmusik med en dittills ald-
rig hörd effektivitet. Drivet i basgången till 
”Billie Jean” fick det att svartna för ögonen.

Dessutom förstod Jackson kraften 
i det nya mediet MTV, och lät produce-
ra några av historiens mest banbrytande 
musikvideor, kosta vad det ville. Allt detta 
gjorde ”Thriller” till historiens mest sålda 
album och Jackson till en stjärna av när-
mast utomjordliga proportioner.

Kända låtar: ”Wanna be startin’ so-
methin’”, ”The girl is mine”, ”Thriller”, 
”Beat It”, ”Billie Jean”, ”Human nature”.

”off tHe Wall” (1979) Det är här det 
händer. Det är här Michael Jackson tar 
de viktigaste stegen till att bli den super-
stjärna som skulle dominera 80-talets he-
la popkultur. Det är här det unika i hans 
artisteri för första gången lockas fram. 
Jackson 5 hade lämnat Motown för Epic, 
blivit The Jacksons och släppt lyckade al-
bumet ”Destiny” 1978, för första gången i 
egen regi. Den dominante fadern var ute 

ur bilden som manager och Michael Jack-
son hade fyllt 20. Han kunde göra vad han 
ville, äntligen en vuxen skiva, och enga-
gerade producenten Quincy Jones för att 
förverkliga sin vision. Resultatet är en 
bländande blandning av disco, r’n’b, funk, 
pop och ballader. 30 år senare låter skivan 
fortfarande häpnadsväckande modern.

Kända låtar: ”Don’t stop ’til you get 
enough”, ”Rock with you”, ”Off the wall”.

”Bad” (1987) Man kan få prestations-
ångest för mindre än att följa upp ett al-
bum som ”Thriller”. Men efter att ha su-
git det mesta möjliga ur ”Thriller” med 
hela sju hitsinglar och bland annat ha in-
volverat sig i USA For Africa-singeln ”We 
are the world” låste den alltmer excent-
riske Jackson in sig med Quincy Jones på 
nytt. De gjorde som på ”Thriller”: mer av 
allt. Dansantare disco, hårdare rock, mer 

skruvade synthar, softare ballader. Men 
trots ett briljant titelspår och totalt fem 
listtoppande singlar kändes albumet rent 
artistiskt inte lika helgjutet som ”Thril-
ler”. Så sålde det också ”bara” åtta miljo-
ner exemplar första vändan, att jämföra 
med drygt 40 miljoner sålda ”Thriller”.

Kända låtar: ”Bad”, ”The way you 
make me feel”, ”I just can’t stop loving 
you”, ”Man in the mirror”, ”Dirty Diana”.

Fortsättning på nästa uppslag S
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Så bra var JackSonS Skivor
”Dangerous” (1991) Trots fram-
gångarna för ”Bad” kände Jackson att 
det åter var dags för förändring. 90-ta-
let hade anlänt, konstiga rockband som 
R.E.M. och Nirvana hördes plötsligt på 
listorna, nya regler gällde. En Michael 
Jackson som levde allt längre från verk-
ligheten tog hjälp av producenten Teddy 
Riley för att hitta tillbaka till gatan igen. 
”Dangerous” är en djärvare platta med 

vassare kanter än sina föregångare men 
utan tydlig helhet och ett sound som var 
så ansträngt i sin ambition att låta mo-
dernt att det kändes lite omodernt redan 
när plattan kom. Bra låtar saknas dock in-
te. ”Black or white” är en av hans allra 
coolaste och ”Remember the time” visar 
att han ännu kunde vara smooth som få.

Kända låtar: ”Black or white”, ”Re-
member the time”, ”Jam”.

En rätt märklig dubbel av en 
artist som börjat tappa fotfäs-
tet. ”HIStory” är det första al-
bum som släpptes efter det 
att Jackson anklagats för 
övergrepp på barn och ski-
van känns på flera sätt som ett 
försvarstal.

Första skivan är en greatest 

hits som heter duga, Jackson vill 
påminna världen om hur mycket 
gott han har gjort. Andra skivan 
består av nya låtar, flera med re-
ferenser till anklagelserna. Jack-
son ville inget hellre än att bli 
förstådd men en låt som ”They 
don’t care about us” hävdades på 
sina håll vara antisemitisk.

Komplement:
Materialet Michael Jackson spelade in med Jackson 5/

The Jacksons avnjuts med fördel på samlingar.
Det finns ett otal på marknaden men en av få som 

samlar material med både Jackson 5 och The Jacksons 
är ”The Jacksons story” från 2004.

Där hittar ni såväl tidiga klassiker som ”I want you 
back” och ”ABC” som 70-talsdiscohiten ”Blame it on the 
boogie” och den futuristiska 80-talscomebacken ”Can 
you feel it”.

Jackson försökte också lyf-
ta fram godhet, som i covers på 
Beatles ”Come together” och 
Charlie Chaplins ”Smile”. Enda 
riktigt omistliga spåret på ”HIS-
tory” är ”You are not alone”, en 
fin ballad skriven av R Kelly.

Kända låtar: ”They don’t 
care about us”, ”You are not 
alone”.

”InvIncIble” (2001) I början av 00-ta-
let var Michael Jackson verkligen vilse i 
pannkakan. En mängd mindre smickran-
de rykten omgav honom, det började talas 
om ekonomiska problem och han hade in-
te haft en riktig hit på tio år.

När han samlade ihop sig för ett nytt al-
bum var idén densamma som på ”Dange-
rous”: blanda ballader med dansnummer 
och låt hippa producenter ge det en modern 

känsla. Mest tongivande på ”Invincible” är 
den då glödhete r’n’b-producenten Rodney 
Jerkins, men inte ens han kunde rädda den 
lite ängsliga och vilsna samlingen låtar.

Strimmor av musikaliskt hopp lyste upp 
delar av skivan men albumet låter i långa 
stunder precis som det verk av en popkung 
med tappat självförtroendet som det är.

Kända låtar: ”Unbreakable”, ”You rock 
my world”.

”HIstory: past, present anD future, booK 1” (1995)

Foto: REUTERSFoto: REUTERS

1999. Rowes äktenskap med Jackson slutar 
i skilsmässa. Han får enskild vårdnad. ”Jag 
födde barnen som en tjänst”, säger hon. 
2001. Väljs in i ”Hall of fame”. 
2001. Anklagar sitt skivbolag Sony för ra-
sism. I augusti visar han upp sitt tredje barn, 

sonen Prince Michael II. Han vill inte avslöja 
vilka som är föräldrarna. 
2003. I dokumentären ”Living with Michael 
Jackson” berättar popstjärnan att han delar 
säng med minderåriga. Uttalandet är rena 
karriärsjälvmordet. Samma år åtalas Jack-

son för sju fall av sexuella övergrepp på 
cancersjuke Gavin Arvizo. 
2004. I en stämningsansökan avslöjar Deb-
bie Rowe att hon inte är biologisk mamma 
och att Jackson inte är biologisk pappa till 
parets två barn. 

2005. Frias på alla åtalspunkter. Han överger Neverland och 
flyr till Bahrain där han gästar landets prins, Abdulla Al- Khalifa. 
2006. Förfallna lån gör att Neverland är nära att säljas på 
exekutiv auktion. 2007. 
Prinsen Al- Khalifa stämmer Jackson på 50 miljoner kronor 
plus skadestånd för att inte ha levt upp till sina åtaganden 

på två plattor, en Broadwayshow och en självbiografi. 
2008. Jackson fyller 50. 
2009. Michael Jackson ska återvända till scenen. 50 spel-
ningar är inbokade i London.
2009. Den 25 juni avlider Michael Jackson i sviterna av ett 
hjärtstillestånd. 

Popkungens
liv – år för år

Rowe 
och Mi-
chael 
poserar 
för fo-
to.

Jackson 
överger  
Neverland 
och flyr till 
Bahrain.
Foto: AP

Den  
25 juni  
avlider  
Michael.

HOllYWOOD.  Den ene hade Gra-
celand, den andre hade Never-
land.

Den ene var rockkung, den 
andre popkung.

Nu är båda borta – alldeles för 
tidigt.

Nöjesbladets jämförelse mellan 
Elvis Presley och Michael Jack-
son visar att de båda superkän-
disarnas liv blev kusligt lika var-
andra.

Jackson såg själv parallellerna när 
han levde.

Och det var inte bara positivt.
”Jag vill inte gå samma öde till mö-

tes, skrev han i sin självbiografi.”
Trots rädslan var han oförmögen 

att förhindra att den tragiska histori-
en upprepades.

När han i förrgår avled av hjärtstil-
lestånd i sin lyxvilla i Holmby Hills i 
Kalifornien var det inte bara dödsfal-
let som påminde om sättet som Elvis 
dog på.

Många likheter
Fler av de största händelserna i hans 

liv speglade Elvis liv.
Somliga sa att han var besatt av rock-

kungen, att det var därför han köpte 
rättigheterna till flera av Elvis låtar 
och gifte sig med hans dotter.

Men det tillbakavisade Jackson själv 
i biografin ”Moon walk” 1988.

”Med tanke på hur mycket han be-
tytt för musiken, för svarta såväl som 
vita, var han ingen större influens för 
mig. Kanske slog han igenom för tidigt 
för mig. Det handlade kanske mer om 
tajming än något annat”.

I dag känns det som om det efter-
följande stycket från Jacksons biogra-
fi har fått en helt ny innebörd.

”Sättet som Elvis gick under på in-

tresserar mig eftersom jag aldrig själv 
vill slå in på det spåret”, skrev pop-
stjärnan.

1977 hittades Elvis död av en över-
dos på sitt badrumsgolv. I förrgår hit-
tades Jackson livlös på sitt vardags-
rumsgolv.

I natt tydde allt på att hans hjärta ha-
de stannat på grund av en överdos.

Här är andra likheter som visar att 
Jacksons liv på punkt efter punkt speg-
lade rockkungens:
4 Genombrott:
Elvis var 20 när han 1956 slog igenom 

med ”Heartbreak hotel”.
Jackson var 21 när han 1979 slog 

igenom som soloartist med ”Off the 
wall”.
4 Utseende:
Elvis blev tidigt sexsymbol (”Han 

behandlar sin gitarr både som phal-
lus och tjej”, skrev en rockkritiker.)

Jackson blev tidigt sexsymbol och 
hans video med supermodellen Nao-
mi Campbell, ”In the closet,” förbjöds 
i Sydafrika.
4 scenkontroverser:
Elvis utmanande höftrörelser kalla-

des ”djävulens influenser”.
Jacksons vana att röra sitt kön kalla-

des ”barnförbjuden scenschow”.
4 Hem:
Elvis köpte Graceland
 Jackson skapade Neverland.
4 InrednInG:
Elvis byggde ett ”djungelrum” med 

vattenfall.
Jackson byggde hemliga rum.
4 ÄGor:
För Elvis var de stora nog att han 

kunde köra runt i golfbil.
För Jackson var de stora nog att han 

kunde köra runt i golfbil, bygga nöjes-
park och djurpark.
4 berömmelse:

Elvis var så populär att han blev 
fånge i sitt eget hem. Jackson var så 
populär att han blev fånge i sitt eget 
hem.
4 relatIoner:
Elvis omgav sig med unga kvinnor.
Jackson omgav sig med minderår-

iga pojkar.
4 anklaGelser:
Elvis förhållande med Priscilla ifrå-

gasattes eftersom hon bara var 14 när 
de träffades.

Jackson beskylldes för sexöver-
grepp på minderåriga Jordy Chand-
ler och Gavin Arvizo.
4 medIcIner:
Elvis läkare skrev ut mängder av 

receptbelagda mediciner som till slut 
tog rockkungens liv.

Jacksons läkare misstänks ha skrivit 
ut mängder av receptbelagda medici-
ner som till slut tog popkungens liv.
4 kopIor: 
Elvis har skapat ett följe av look-

alikes som lever på att imitera rock-
kungen.

Jackson har skapat ett följe av look-
alikes som lever på att imitera pop-
kungen.

Jackson & elvis  – så lika var de

Hollywood

Magnus Sundholm
magnus.sundholm@aftonbladet.se

De två kungarna hade mer än musik gemensamt

Michael Jacksons livsöde påminner på många sätt om           Elvis. Skandaler och tragik följde dem båda åt, men de blev båda musikaliska- och stilikoner för en hel värld.  Foto: All OVER PRESS,AP

Elvis hade Graceland och Jackson Neverland – monument tillägnade sig själva. Foto: THOMAS NIlSSON, AP
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Det första som slog mig 
1988 i Rom och Göteborg 
var hur stor han var. Inte alls 
så liten som jag föreställt 
mig.

Det sista som slår mig just 
nu är hur stor han är. Inte alls 
så liten som vi försökt göra 
honom i flera år nu.

Jag vet inte hur många världs
stjärnor jag träffat i sportens, mu
sikens och politikens värld men 
de flesta har förvånat mig med att 
vara  så korta.

Men inte Jackson.
1988 – det här var under den tid 

då det mest skrevs om att han lev
de sina dagar i ett syretält – före
ställde jag mig honom som en späd 
och känslig artist, liten, inte som 
de 45 kilo han tydligen vägde vid 
sin död, men nästan.

I Rom på Europapremiären och 
sen i Göteborg var det i stället den 
långa, sexiga, kraftfulla artisten och 
dansaren jag såg. Han dominerade  
scengolvet på ett sätt som jag aldrig  
tidigare sett någon göra.  
Det var inte bara moonwalk, det 
var koreografi och en männi
ska som just i de momenten 
var säkrare och tryggare, till 
och med än när han sjöng.

”Thriller” hade slagit värl
den med häpnad och ”Bad” 
hade just kommit. Världen 
älskade Jackson – 
även om de und
rade över hans 
unga pojkar 
och apor; det 
var så enkelt 
att förminska 
Jackson  i den 
tabloidversi
on som do
minerade 
världen ut
anför MTV.
Så enkelt att 

skratta...
På scenen 

fanns inget av det 
där.

Ingen skrattade åt 

Jackson när han var i sitt eget syre
fält på scenen. Han var en enter
tainer på en nivå jag aldrig sett  
tidigare.

Han dansade lika bra som 
Sammy Davis (I ”Dirty Diana” 
gjorde han en piruett med fyra 
varv). Sjöng nästan lika bra som 
Frank Sinatra (”Smooth crimi
nal”... mmm), skrev bättre låtar än 
Prince (”The way you make me 
feel” var magisk).

Jag minns att jag skrev en kröni
ka om att han var det slutgiltiga be
viset för att de svarta nu tagit över 
i USA när det gällde musik, teater, 
tv, humor.

Jag skrev efter konserten på Eriks
berg att ljudet var miserabelt men 
att för första gången upplevde jag 
honom som nästan verklig. Myten  
var inte längre starkare än det vi 
såg.
”Så stod han plötsligt där på sce

nen, 29åringen som blivit så känd 
och omskriven att man knappt 
trodde att han existerade.”

I går, 21 år senare, blev han para
doxalt nog helt verklig.

Först i döden blev han på rik
tigt.

Hur lång han var?
Ingen aning. Det är 

nästan den enda upp
giften jag inte hitta
de någonstans på nätet 

i går. Men det spe
lar kanske ing

en roll. Jag vet 
ju hur stor han 
var. Störst och 
bäst i en lin
je direkt från 
Frank Sina
tra, Elvis, 
över Bob 
Dylan än
da fram till 
Madonna  
och Bruce 
Springsteen.

Amerikan
ska ikoner.

Amerikaner 
som förändrade 

världen.

Jacksons sverige-konserter

Lasse Anrell minns en 
overklig stjärna dominera  
i Göteborg för 21 år sedan

När: 12 juni 1988.
Var: Eriksberg, Göteborg.
Citatet: ”...en av de mest ge-
nomarbetade shower vi sett i 
det här landet”. 
 – Lasse Anrell

När: 13 juni 1988.
Var: Eriksberg, Göteborg.
Citatet: ”Michael Jacksons andra 
dag på Eriksberg blev liksom den 
första en triumf”. 
 – Lasse Anrell

När: 17 och 18 juli 1992.
Var: Stadion, Stockholm.
Citatet: ”Han ger folk vad folk vill ha, de 
sånger vi kan sjunga med i. Vem vill inte 
känna sig hemma hos Michael Jackson”. 
 – Anna Björkman

När: 16 augusti 1997.
Var: Ullevi, Göteborg.
Citat: ”Det är rena kärleksmötet mellan superstjärnan 
och alla hans svenska beundrare ... Michael Jackson le-
ver och mår bra. Och han är långt ifrån nere för räkning. 
Det bevisade han i går kväll”.  – Anders Hvidfeldt

Michael Jackson var inte alls den lilla späda artisten som Aftonbladets Lasse Anrell hade före-
ställt sig, när han såg honom för första gången i Göteborg 1988. I stället fick han se en lång och 
kraftfull artist som ägde scenen.  Foto: AFTONBlADET BIlD

Lasse Anrell
lasse.anrell@aftonbladet.se

Ullevi -97. Foto: TOMMY MARDEll

Först i döden blev 
Michael på riktigt 
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