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Några kanske känner igen dem som 
gruppen som varit förband åt Sting 
eller bandet med den enorma hit-
ten ”Someone new”. Andra tycker 
namnet är bekant från melodifesti-
valen eller Hultsfred. Eskobar är ett 
band som spelar bred pop och rock 
med fokus på starka melodier och 
förmedlan av känslor. 

Fish or fantasy hette bandet som 
Frederik Zäll spelade i när han och 
Daniel Bellqvist möttes.
   Daniel skulle i själva verket 
ersätta basisten i bandet för några 
spelningar men fick istället sin givna 
plats och de övriga medlemmarna 
droppade av efter hand. 
 – Vi blev helt maniska, arbetade 
dygnet runt, skrev musik och re-
pade. Kompisar försvann, flickvän-
nerna försvann, men vi malde bara 
på, skrattar Frederik.

Att de ville arbeta som musiker fanns 
det ingen tvekan om. Den drömmen 
hade hängt med dem enda sedan 

barnsben. Men att Daniel skulle bli 
frontman för bandet fanns aldrig 
med i planerna. 
 – Vi satte ut annonser i olika mu-
sikaffärer och sökte en ny vokalist 
för bandet men när ingen svarade 
på det och Frederik fortsatte säga 
att jag skulle ta den platsen så sa jag 
ja, berättar Daniel. 

Det blev ingen enkel start för det nya 
bandet på endast två bandmedlem-
mar och de gick ofta i motvind.
 – Jag tycker personligen att Daniel 
har en utav Sveriges, kanske till och 
med världens, vackraste röster, men 
när jag stormade så gott som vart-
enda skivbolag i staden med mina 
kassettband så sa de: ”Med den 
sångaren kan du inte göra någon-
ting”, berättar Frederik.
 – När de sa att vi var ruttna så 
var vi nog ganska ruttna men vi 
tyckte att vi var fantastiska, berättar 
Daniel och fortsätter, man var ung 
och kaxig och tyckte att de var jävla 
idioter som inte signade oss!

 – Den unga attityden kan vara vettig 
ibland, det var ju det som sporrade 
oss att fortsätta, tillägger Frederik.

När de 1999 blev signade för Sony 
brukade de åka förbi de skivbolag, 
som alltid nekat dem, vevade ner 
rutorna och pekade fingret som en 
hämnd. 
 – Trots att ingen kunde se oss så 
gjorde vi det, skrattar bandmedlem-
marna i Eskobar, man ska tro på sin 
grej och aldrig vika sig, förklarar 
Frederik. 
    De stod till sist med en skiva i 
handen men utan ett bandnamn att 
signera den med. 
 – Vi har aldrig brytt oss om 
bandnamn, inte för fem öre. Vår 
manager kontaktade någon annan 
manager i USA som gav oss namnet 
”Eskobar”, berättar Frederik, och vi 
tyckte att det lät bra. 

Daniel och Frederik har försörjt sig 
som musiker ända sedan Eskobar 
bildades och deras största genom-
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brott kom när de i samarbete med 
Heather Nova spelade in låten 
”Someone new”. 
    Låten slog stort internationellt 
och medverkade på deras andra 
skiva som såldes i över 27 olika 
länder och spelades in i en japansk 
version. Men låten medförde inte 
bara ett positivt gensvar från nya 
fans över hela världen utan även en 
oförståelse från skivbolaget och pro-
ducenterna.
 – När vi skulle släppa vår tredje 
platta så sa de direkt ”vi måste ha 
en till sådan där someone new” och 
vi tänkte: Vadå en till sådan där? Vi 
har ju redan gjort en, vi är ju ingen 
jäkla pizzeria! säger Frederik. 
 – En till sådan där Someone 
new, tack, med lite extra ost! Det 
fungerar inte så! fyller Daniel i och 
skrattar. 

Efter det valde bandet att starta ett 
eget skivbolag där de hade möjlighet 
att styra själva över sin konstnär-
lighet. Det innebär en ekonomisk 
risk och mycket administrativt 
arbete men Frederik betonar:
 – Det är vår konst och man vill 
vara fri när man skapar sin musik.
 – Det kan låta pretentiöst, men 
musik är ett sökande. Det är en 
konstnärlig resa och man vill testa 

nya grejer och fortsätta utvecklas 
som musiker. Det är ju först och 
främst för vår skull som vi skriver 
musiken, påpekar Daniel. 
    Eskobar är ett band som aldrig 
egentligen inriktat sig för att passa 
in i några ramar eller placeras i 
något fack för genres utan strävar 
snarare efter att ständigt komma på 
nya idéer. 
 – Det är det som är problemet när 

människor börjar binda sig för 
mycket vid vår genre och identifiera 
sig med den. Speciellt ungdomar 
fäster sig snabbt vid en musikstil 
och säger: ”det här är jag” och det 
blir som en identitetskris när bandet 
fortsätter utvecklas musikmässigt 
och fansen vill ha kvar sin musik-
genre. Vi vill ju tro att det som är 
”vi” lyser igenom oavsett vilken 
genre vi spelar, säger Daniel.
 
Både Daniel och Frederik tror att det 
krävs mer än bara nya idéer och nya 
sätt att marknadsföra sig på för att 
kunna försörja sig som musiker. 

 – Jag tror att man till viss del måste 
lyckas utomlands och ha texter på 
engelska, spekulerar Daniel.
 – Förr släppte man en singel och 
sålde den i många upplagor, när 
albumet senare släpptes såldes den 
i ännu fler men idag fungerar inte 
skivindustrin så. Idag är det snarare 
en PR-kostnad för skivbolaget att ge 
ut album, berättar Frederik. 
    På så sätt kan det vara smidigare 
att ha ett eget skivbolag, tycker 
medlemmarna i Eskobar. Om skivan 
går bra går ekonomin bra, men 
det samma gäller vid motsatsen. 
Man måste ha i åtanke att det är 
mer riskfyllt och fler personer kan 
behöva anställas inför en ny skiva, 
medger bandmedlemmarna. 

Periodvis är yrket som musiker ett 
fulltidsarbete då man jobbar sten-
hårt dygnet runt och extra intensivt 
blir det vid turné. Vid andra tillfäl-
len spenderas tiden till att inspireras 
och skriva musik. 
    Frederik beskriver det hela som 
ett kretslopp. Skriva-producera-
släppa-turnera. 

För tillfället är Frederik pappaledig 
och Eskobar repar schemalagt en 
gång i veckan, mer hinns inte med.   
Ingen utav bandmedlemmarna är 

speciellt sugna på att ge sig ut på 
turné riktigt än men många utav 
deras största minnen utspelar sig 
i utlandet på några utav av deras 
utlandsturnéer.
 – Vi lirade ju under Eiffeltornet 
inför 140 000 pers och jag fattade 
aldrig riktigt hur mycket folk det 
var först än jag såg det på Euro-
sport filmat från en helikopter. Man 
tänkte: Shit, vem är det där? Va fan, 
det är ju jag! skämtar Fredrik och 
Daniel återberättar om en resa till 
Litauen där de hade sålt ungefär 19 
skivor. 
 – Vi skulle spela på en arena ut-
omhus och vi tänkte att det skulle 
bli så himla tomt om det bara kom 
200 pers. De körde oss längs med 
en liten skogsstig, det var mörkt ute 
och plötsligt ser vi att det ström-
mar av folk utanför bilen längs med 
sidorna.
 – Chauffören sa att vi skulle be-
höva gömma oss, skrattar Frederik.
 – Det slutade med att vi kom upp 
på scenen inför 40 000 personer i 
publiken, avslutar Daniel. 
    Den största skillnaden som både 
Daniel och Frederik upplever är att 
det är ett ”jäkla ös” i andra länder 
i jämförelse med städer i Sverige.   
De spekulerar om jantelagen men 
avslutar med:

 – Troligen är det väl likadant för ett 
tyskt band som kommer till Sverige, 
de tycker säkert att det är mer ös 
här!

De tror inte att alla ungdomar som 
drömmer om att arbeta som mu-
siker vet vad det innebär att vara i 
branschen.

 – Många som söker till t.ex. Idol 
hajar inte riktigt vad som händer. 
Det går så fort och de blir stora 
stjärnor så snabbt men när showen 
är slut så hör man inte så mycket 
ifrån dem. Människor får en så 
skum bild av det hela, tror Daniel.
 – Att vara musiker, så som vi är, 
och komma från kommunala mu-
sikskolan och börjat hemma, harvat 
sig fram i flera år, skrivit 1 000 
låtar och repat, för att till sist bli 
upptäckt, det är ingen som gör så 

längre, klargör Frederik.
    Båda medger att de troligen inte 
skulle ha gått den vägen idag utan 
försökt finna nya sätt att slå igenom på. 
 – Jag vill i och för sig tro att man 
kanske är lite mer förberedd om 
man går den långa vägen… säger 
Frederik.
 – … och mer tacksam för var man 
är idag, avslutar Daniel.

Man får inte vara en rastlös själ om 
man vill bli musiker. Mycket tid 
spenderas i turnébussen eller på 
flygplatsen. Det är lång väntan från 
det att man ska färdas till platsen 
där spelningen ska äga rum, göra 
sig förberedd, soundchecka, spela, 
packa ihop och sedan bege sig till 
nästa arena. 
 – Det är ju en fördel om man gillar 
att läsa eller spela TV-spel, skämtar 
Daniel.
    Det är ingen tvekan om att Esko-
bar består av två killar som brinner 
för musiken och tycker att förde-
larna med arbetet övervinner allt det 
negativa.
 – Om man verkligen vill bli musi-
ker idag, vilket är svårt, så måste 
det verkligen vara av rätt anled-
ning. Är det bara för att hamna i 
tidningen så kan man ju söka till en 
dokusåpa, säger Daniel.

          Vi är ju ingen 
jäkla pizzeria!” ”
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dem att skriva om. Om man vill ha 
publicitet och säga saker för att stå i 
centrum så är ju det bra, men vi vill 
ju bara göra musik, så vi passade 
inte in i det sammanhanget, konsta-
terar Daniel. 
  
Medlemmarna i Eskobar har hun-
nit uppleva mycket sedan bandet 
startade och det är svårt att jämföra 
minnen med varandra även om det 
finns de som är bättre och de som är 
sämre. 
 – Något jag aldrig glömmer är när 
jag för första gången hörde vår 
singel på radion, berättar Daniel.
 – Ja, just de ja, du ringde ju till och 

med mig! skrattar Frederik.
 – Jag skämdes på något sätt! Där 
satt jag på bussen och jag kände 
igen de första tonerna direkt! Och 
ingen visste att det var mig som de 
satt och lyssnade på. 

Vägen till där de står idag har inte 
alltid varit lätt, det har varit motigt 
men de har alltid haft inställningen 
att köra på oavsett vad andra säger. 
Och visst har det lönat sig för 
Eskobar.
 – Vi har gjort allt vi velat göra nu… 
avslutar Frederik med ett leende.

Anna Björkman

Publicitet är självklart nödvändigt för 
ett band men det finns olika sätt att 
nå dit man vill. Frederik har alltid 
gillat att titta på melodifestivalen 
men när Eskobar skulle delta med 
sin låt Halleluja new world, år 
2008, kände de båda att det var fel 
sammanhang för dem. 
 – Det var en oinspirerande miljö 
med avlyssning, paparazzi och en 
utsatt situation för dem som med-
verkade i programmet, återberättar 
han.
 – De ville att man skulle snacka skit 
om alla, så vi sa ju bara bra saker 
och då valde de att inte nämna oss, 
för det var ju inget intressant för 


