
Den motvilliga rockpoeten - Ola Magnell 

Synopsis 

Det var som att rockstjärnekostymen satt lite trångt på Ola Magnell. Han befann sig alltid mitt i 
flödet, men tycktes aldrig trivas där. Nojig och nervös, men också arg och angelägen. Någonstans 
mellan Bob Dylan och Gustaf Fröding, en mix av rock'n'roll och poesi. En outsider som tog smällar 
för sina egensinniga val men som aldrig såg någon annan väg att gå. 

Idag prisas han av många som en av de stora influenserna – för hur han höll ihop text och musik 
men aldrig lät sig fångas i trender. Artisten som redan på 1970-talet uppmärksammades som det 
stora löftet i svensk musik. Men som ordkonstnär valde han egna vägar och möttes därför av ett 
kompakt förakt från delar av den samtida musikindustrin. Ett trauma som aldrig riktigt släppte. 
Bortglömd av den stora publiken. Rockpoet vid sidan om, det var platsen för Ola Magnell. Likt en 
hemlig bägare för de invigda.  

I filmen om hans liv och udda karriär lyfter vi här fram några av de som kände honom bäst. Ett 
montage av röster, som berättar om livet och villkoren för en artist som vägrade att tumma på 
integriteten. En berättelse om kampen och begäret, hos en av våra stora text- och låtskrivare, att 
hans låtar forfarande ska höras. Ett porträtt där vi möter huvudpersonen själv i såväl nyinspelade 
intervjuer, som i ett unikt och personligt arkiv material. På vägen förstår vi den stora betydelse han 
har haft för svensk musikliv och lyssnar till flera av hans låtar och unika stil. Samtidigt följer vi hur 
han under delar av hans sista turné - tillsammans med gitarristerna Calle Ekerstam och Jonatan 
Stensson - in i det sista kuskade land och rike runt med sin gitarr på ryggen för att tjäna några 
kronor och överleva till nästa spelning med sina klassiska texter, som många känner igen utan att 
veta om det. ”Du har känslan men inte rätta viljan…" 

Närgånget, svettigt och poetiskt med hans egna ord och funderingar. Altid med en sorts nervös 
förväntan, och med den erfarne musikerns noggrannhet. En fattigpensionär med tung ryggsäck, som 
han beskrev sig själv. Något sliten och böjd, men med en eld som ännu inte brunnit ut. För trots allt 
så älskade han den undanskymda tillvaron, men erkände det bara motvilligt. Det var i detta liv och 
genom denna karriär han kunde förverkliga sig själv. För som han uttrycker det redan i den första 
och egentligen enda stora TV-intervjun 1975, så var det ”viktigare att kunna bli en hel människa, 
snarare än att bli en hel artist." Utan press eller krav om förnyelse eller att synas i media på villkor 
som inte var hans egna. 

Vid hans bortgång i februari 2020 sörjde många vänner och kollegor. Lisa Nilsson twittrade om den 
största förlusten. Lasse Winnerbäck grät. Göran Greider skrev krönikor om samtidens bortglömda 
trubadur, som en inbunden Bellman. Tomas Andersson Wij skrev och pratade stort om Ola Magnells 
betydelse. Marie Bergman mindes hur de slagit igenom som soloartister på skivbolaget Metronome 
och rest till den berömda musikstudion Muscle Shoals i Alabama, USA, där Ola spelade in några av 
sina allra bästa och mest kända låtar, under den legendariske musikproducenten Anders Burmans 
vingar. 

I vår film berättar de nu alla om Ola. Hur hans ord och musik fortsätter att inspirera. Ett intimt 
musikaliskt portätt berättat genom personliga bilder och minnen fram till Olas sista konsert på 
Södra Teatern i Stockholm hösten 2019, när publiken stod i bänkraderna och ropade efter mer. 

En film av Martin Widman och Tell Aulin


