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 JERK FEHLING 

 

MIN BROR THOMAS – TRELLEBORGS OKÄNDE ENTERTAINER 

”Entertainer” – underhållare. Tanken går genast till de amerikanska fenomenen Frank 
Sinatra, Dean Martin och Sammy Davis Jr. Även Trelleborg hade, under min uppväxt 
där, sina lokala förmågor. Jag tänker på revymannen Jarl Andersson och hans 
pianospelande son Young, den senare något av en förebild för oss andra 
musikintresserade. Den i särklass mest framstående underhållaren med rötter i Trelleborg 
måste ha varit Jan Malmsjö. Hans födelseår 1932 är detsamma som mitt, så man kan 
tycka att vi borde stött ihop i skolan, inom fotbollen eller vid andra tillfällen. Han lär 
dessutom ha varit besläktad med Gardahls frisersalong, som brukade tukta min ostyriga 
kalufs. Men jag stötte aldrig på honom. Janne, var höll du hus?  

Thomas Fehling (1940-2009) var en mångfasetterad begåvning, som lätt kunnat gå vidare 
som professionell underhållare om han valt att satsa på detta. Nu blev han planarkitekt, 
med musiken som helt dominerande sidointresse. Som musikant framträdde han främst i 
Göteborg och Linköping, men även utomlands som t ex i Västtyskland, Norge och Kina. 
Han var från 1960 och fram till sin bortgång en av vårt lands främsta saxofonister och 
klarinettister. Hans kapacitet var välkänd bland många av våra professionella musiker. 

Utökningen av familjen medförde flyttning från den idylliska tillvaron på Vinkelgatan 21 
till den större lägenheten i Strandgatan 2, där Thomas fick sina första lekkamrater. Det 
blev i första hand den jämnårige Göran Stenudd i Hansagatan 2, men också Olle Swenson 
och Pelle Grönlund i Strandgatan 4. Olles äldre bror Lasse var dessutom min 
modellflygkompis och klasskamrat i Centralskolan hos Harald Lindal. Olle och Lasse 
bytte så småningom efternamn till Serger.  

Att växa upp med två äldre bröder var nog inte alltid så lätt. Den snälle Thomas med de 
bruna ögonen fick förstås utstå ett och annat ”practical joke”, men hade också fördelar. 
Simning och cykling fick han lära sig snabbt och ganska brutalt under sommarmånaderna 
i Ljunghusen. Jag placerade mig stående i vattnet vid bryggan vid västra kanalpirens 
fäste, och Thomas kastades i, sprattlande och fäktande, just inom räckhåll för mig. 
Proceduren upprepades några gånger. Det blev förstås några kallsupar, men snart 
upptäckte han att han kunde flyta och att detta med vatten var ganska kul. Sedan gick 
resten av sig självt. Cykling lärde sig Thomas på den grusbelagda Gottåkravägen. Han 
satte sig på sin lilla pojkcykel (utan stödhjul) och trampade, medan jag sprang bredvid, 
hållande honom i kragen. Snart blev balansen så bra att han kunde släppas loss. Det blev 
förstås några omkullkörningar i början, men fallhöjden var låg och inget allvarligt 
inträffade.  

Nu till detta med musiken. Min morfar var på sin tid en välkänd musikfigur, tonsättare 
(stråkkvartetter), 1:ste violinist i Hovkapellet och invald i Musikaliska Akademien. Min 
mamma var en välskolad pianist på hög amatörnivå och den som bestämde allt inom 
familjens musikliv. Redan i tioårsåldern kördes jag iväg till pianolektioner. Det gick inte 
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alls bra. Övningarna var tråkiga och kolliderade dessutom med världskrigets Flygande 
fästningar. Jag hade hoppats att i stället få spela trumpet eller trombon, men därav blev 
intet. Jag fick i stället en klarinett och skickades till Musikkonservatoriet i Malmö för 
några provlektioner. Vilket krångligt och invecklat instrument! Mitt intresse svalnade 
snabbt, och klarinetten blev liggande, mer eller mindre oanvänd. Under tiden hade 
Thomas börjat visa intresse för blåsinstrument, och han fick därför i present några enkla 
instrument av bakelit, en svart ”tonett” och en rosafärgad ”occarina”, den senare med ett 
lergöksliknande utseende och sound. Thomas skulle snart bli en mästare på occarinan, 
som kom att följa honom genom livet. 

 

Julen 1945 blev en vändpunkt. Thomas visade intresse för klarinetten och började blåsa 
små trudelutter mest på skoj. Han var inte mogen att hantera instrumentet och tappade det 
vid något tillfälle i golvet så att munstycket sprack och hälften försvann. Men han 
fortsatte sitt trudeluttande som om inget hade hänt. Han hade också börjat intressera sig 
för Povel Ramel och dennes låtar och texter. Snart kunde han det mesta utantill.  

Brodern Clas hade nu kommit upp i skolans högre klasser och fått en intressant 
klasskamrat vid namn Leif Forstenberg. Leif skulle i vuxen ålder bli en av våra främsta 
skådespelare. I skolan visade han redan intressanta uppslag, och han arrangerade nu en 
form av soaré där Thomas fick visa framfötterna med Povels Indien-parodi (”Jag är Itma-
Hoa, självplågare-en”). Det blev förstås succé. Clas kompade på banjo. 
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Trudeluttandet på den söndriga klarinetten hade nu blivit en plåga för familjen och något 
måste göras. I staden fanns en skicklig klarinettblåsare vid namn Sven-Erik Lundahl, som 
också hade hand om den kommunala undervisningen. Clas och jag hade vid något tillfälle 
spelat dansmusik tillsammans med honom, och nu tog vi med vår lillebror till 
klarinettskolan. Thomas hade ju inte åldern inne, och Lundahl var av naturliga skäl 

misstänksam. ”Du har ju bara 
ett halvt munstycke, och 
dessutom är det mat i 
klarinetten”. Men när Thomas 
visat att han kunde spela på ett 
halvt munstycke blev han ändå 
antagen som elev. Nu började 
en karriär utan like. Ett nytt 
munstycke anskaffades, 
klarinetten befriades från 
matrester och Thomas började 
öva som en besatt. Det gick 
raskt framåt, och Lundahl 
kunde snart vara nöjd med sin 
unge adept.  

Thomas hade nu kommit upp i 
skolåldern och det var dags att 
börja i första klass, vilket blev 
i Centralskolan med fru 
Forsberg som lärare. Nu fick 
han nya kamrater, och några 
som han speciellt gillade var 
Stewen Andersson och Gunnar 
Wahlgren, den senare son till 
den välkände lasarettsläkaren. 
Skolgången flöt på utan 
problem och övandet på 
klarinetten fortsatte i högt 

tempo. Snart var det dags att börja i Läroverket. Klarinettstudierna hade nu börjat ge 
resultat, och Thomas hade blivit en skicklig notläsare. ”Jag river rubbet” sa han kaxigt i 
tolvårsåldern, därmed påpekande att det inte fanns några klarinettstämmor som han inte 
ansåg sig kunna klara av. Thomas hade nu börjat som klarinettelev i Malmö hos den 
kände läraren i rörblås, Eric Lövgren. Där blev han bekant med en annan elev, Gilbert 
Holmström från Göteborg, som skulle bli en betydande kollega senare i livet. I den nya 
etagelägenheten på Gråbrödersgatan hade Thomas fått ett eget rum, och vägg i vägg med 
detta fanns familjens klädkammare, fylld med tjocka vinterkläder som gav god 
ljuddämpning. Därinne övade Thomas sina skalor, med särskild intensitet när han kom 
till någon svår passage. 

Nu fick han en ny skolkamrat som skulle få stor betydelse för det musikaliska. Dennes 
namn var Lars Sundberg, och han var redan långt kommen som klassisk pianist. I vuxen 
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ålder skulle han bli en välkänd orkesterledare och arrangör. Thomas och Lars började 
framträda vid skolans musikuppvisningar, mestadels i form av klassiska 
klarinettkonserter med pianoackompanjemang. Thomas hade också börjat intressera sig 
för andra konstformer, som klassisk balett och operasång. Den kände balettmästaren 
Kruuse af Verschou fanns i Malmö, och några provlektioner beställdes för att Thomas 
skulle få ”känna på verkligheten”. Det blev en intressant erfarenhet som han kunde ta 
med sig i sina senare roller som bandledare och skådespelare. Man skulle kunna tro att 
den snälle Thomas med sitt något udda utseende skulle bli ett typiskt mobbingobjekt i 
skolan, men inget hände. Anledningen var troligen att hans fem år äldre bror Clas vid 
denna tid hade ”kort stubin” och var en slagskämpe på rasterna, känd för sina ”hårda 
nypor”. 

I 16-årsåldern hade Thomas börjat intressera sig för olika typer av saxofoner som 
alternativ till klarinetten, och när han var 17 år införskaffades en tenorsaxofon av det 
gamla hederliga amerikanska märket ”Conn”. Skolkamraten Lars Sundberg var 
närvarande när dyrgripen packades upp ur väskan och har berättat följande:  Thomas 
plockade med vördnad ihop saxens olika delar och testade några olika rör i munstycket. 
Sedan följde en stund av skalor och löpningar upp och ner på instrumentet. Så slutar han 
plötsligt blåsa, och säger: det var ju skitenkelt, mycket lättare än jag trodde. Nå, hur 
tycker du att jag ska spela då? Ska det vara som Stan Getz, eller som Sonny Rollins? Den 
förbluffade Lars svarar då spontant ”som Rollins”, varvid Thomas säger ”okej, då får det 
bli Sonny Rollins då”. Nu börjar ett febrilt letande efter idolen Sonnys alla egenskaper, 
hans sätt att stöta fram tonen med hjälp av diafragman, olika munstycken, öppningar osv. 
Snart hade Trelleborg fått fram sitt svar på New Yorks mest kände tenorsaxofonist. 

Det var nu dags för Thomas att ställa upp i sitt livs första orkestertävling. Brodern Clas 
hade i Malmö stött ihop med Lasse Lindström, ung trumslagare på uppåtgående. Lasse 
sökte en ny tenorist till en tävling som kallades ”Kul-i-tre-jazzen”, och Thomas valdes för 
uppgiften. Övriga i gruppen blev Rolf Johansson, en redan välkänd malmömusiker, Lars 
Sundberg, Thomas pianokompis från Trelleborg,  

 

och basisten Olle Serger, tidigare lekkamrat till Thomas från Strandgatan 4, som nu hade 
flyttat till Malmö och börjat spela kontrabas. Den ungdomliga gruppen vann förstås 
tävlingen, och Thomas uppmärksammades för sitt roliga spel på
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saxofonen. Lasse Lindström bildade nu en sextett som snart blev mycket populär vid 
skoldanserna i Malmö, och utöver bröderna Clas och Thomas Fehling och Olle Serger på 
kontrabas engagerades också Gilbert Holmström på altsaxofon. Gilbert var ju kollega till 
Thomas från klarinettundervisningen på Musikkonservatoriet. Gilbert hade en kollega 
från Tandläkarhögskolan, Olle Redhe från Falun, skicklig trumpetare. Denne engagerades 
också till den nybildade sextetten. Repetitionslokal fanns redan: källaren under det 
lindströmska konditoriet på Geijersgatan (som så småningom skulle bli en internationellt 
känd jazzklubb). Sextetten blev mycket snart uppmärksammad på skoldanserna i Malmö, 
och Thomas som bandets yngste medlem observerades särskilt för sitt roliga spel på 
tenorsaxofonen. 

Lasse hade sommaren 1957 turnerat i Västtyskland med ett annat band och fått kontakter 
där, vilka han tänkte utnyttja för en turné med sin nya grupp sommaren 1958. Kruxet var 
bara att tre medlemmar då måste bytas ut på grund av den tidens regler för 
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militärtjänsten, där en del av denna fullgjordes på somrarna för blivande läkare och 
tandläkare. Jag kontaktade genast Thomas och föreslog mig själv som ersättare till Olle 
Redhe med min ventiltrombon och att jag kunde ta med mig en spelkompis från 
Stockholm på altsax, Jonas Bergström, som brukade spela på Nalen och hade ett mycket 
gott anseende. Denna lösning godkändes av Lasse, som sedan plockade med Olle 
Larsson, en erkänt skicklig malmöpianist, som ersättare för Clas. Lasse lade upp turnén 
till Hamburg och Bremen med den västtyske arrangören, och jag skrev själv de enkla 
arren för de tre blåsinstrumenten, hämtade från Art Blakeys och Horace Silvers då 
högaktuella repertoar. Stämmorna repeterades och lärdes in utantill i Lasses källarlokal, 
och morgonen därpå, i slutet av juli, drog ett förväntansfullt gäng med sina instrument 
förpackade i två bilar, iväg med färjan till Köpenhamn. 

 

Denna sommar spelades Fotbolls-VM i Sverige, och strax före vår avresa hade Kurt 
Hamrin gjort det fabulösa 3-1-målet på Västtyskland, vilket ledde till ett utbrett hat mot 

allt svenskt. När vi kom ner till Hamburg hade Lasses 
11 spelningar krympt till 3. Åtta arrangörer hade lämnat 
återbud på grund av rädsla för upplopp vid engagemang 
av en svensk grupp. Bortfallet av kalkylerade inkomster 
gjorde det svårt att genomföra turnén.  

Men problemet löstes delvis. Vi var spelsugna och 
framträdde gratis på en ölpub i källaren till ett 
sönderbombat hus. Där råkade en känd musikjournalist 

befinna sig, och han skrev en positiv artikel om oss i sin tidning, och några av 
arrangörerna  
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återkom. Journalisten följde oss vid alla spelningar och satt ofta och väntade i vårt hotells 
frukostrum. Det blev flera artiklar, ungefär som en modern popgrupp kan uppleva det 
idag. Thomas var med sina 18 år gruppens yngste, och väckte uppmärksamhet genom sin 
goda instrumentkontroll och moderna stil. Turnén fick ett lyckat slut, men det var ett 
utfattigt gäng som så småningom återkom till Malmö. 

Våren 1959 tog Thomas studenten i Trelleborg, och sedan vidtog militärtjänst vid 
Signalregementet (S 1) i Uppsala. Där fanns flera bra jazzmusiker, bl a trumpetaren Affe 
Nilsson och saxofonisten Göran Östling. På en jamsession hos V-Dala nation lärde 
Thomas känna trumpetaren Bosse Broberg och pianisten Ronny Johansson. På helgerna 
brukade Thomas hälsa på hos sin släkt i Stockholm. Efter avslutad militärtjänst (med bl a 
ett guldmärke i telegrafi) gick flyttningen nu till Göteborg och Chalmers linje för 
arkitektur. Han blev snabbt uppmärksammad i jazzsammanhang och bildade en trio med 
kontrabas och trummor. Trion uppmärksammades av Ingmar Glanzelius, som ordnade en 
radiosändning med intervju av Thomas. Sändningen blev mycket omtalad i jazzkretsar, 
och man talade om den nya generationen från Göteborg efter pianisterna Bengt Hallberg 
och Jan Johansson. Samtidigt hade skådespelartalangen hos Thomas uppmärksammats av 
spexarna vid Chalmers, och snart var Thomas ”en i gänget”. Som jazzmusiker och 
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spexare blev han snart en känd person 
i staden. Vid något tillfälle passerade 
jag Göteborg och erbjöds då att spela 
piano med trion på en av 
jazzklubbarna. Efteråt skulle vi gå ut 
och äta, och promenaden gick till 
någon av de kända krogarna. Där var 
det lång kö för att komma in, men när 
Thomas visade upp sig passerade vi, 
alla fyra, hela kön och fick ett bra 
bord. Jag förstod nu att min bror hade 
blivit en VIP (= Very Important 
Person) i sin nya hemstad! Och enda 
gången jag själv gått före i en krogkö.  
Vi, hans närmaste släkt, blev nu 
bjudna på spexpremiärer i den fina 
Stenhammarssalen.  

 

Där fick vi se Thomas i sina mest 
kända roller, t ex som playboyprinsen 
Belsassar i spexet Nebukadnesar 
(melodi Toreadorarian ur Carmen): 
”Sodom är Sodom, städernas stad, där 

kan man fröjda och vara glad, där kan man få en slinka och en slurk, och benfri skinka på 
burk”. Eller hans roll som Newton i spexet Charles II : ”Jag är Newton, jag är Newton, 
kan knappast älska, men jag kan räkna, jag kan räkna, räkna ut hur långt det är till 
Månen, ja det kan jag räkna ut” (varefter han kastade ut det berömda äpplet till publiken). 
Det är också här som han sjunger visan om tomteblosset, baserad på Dave Brubecks 
kända femtaktare ”Take Five”. Stor succé! 

Thomas insåg nu att han måste kunna sjunga bättre för att hänga med i de ganska 
avancerade stämmorna i spexen. Det rörde sig ju ofta om berömda operor som användes 
som grunder i spexen. Han fick kontakt med en etablerad sångpedagog och tog lektioner 
för denne under flera år. 

Äldre brodern Clas hade börjat arbeta som läkare på Sahlgrenska, och naturligtvis 
började han och Thomas spela jazz tillsammans. Till gänget anslöt sig Gilbert 
Holmström, som nu var färdig tandläkare och som etablerade sig i sin gamla hemstad. 
Gilbert och Thomas hade ju lärt känna varandra under klarinettlektionerna i Malmö. 
Snart hade man en färdig sextett som i princip var en fortsättning på Lasse Lindströms 
grupp från Malmö, men med några nya medlemmar på trumpet, bas och trummor. Man 
hade börjat intressera sig för jazzens friare former, och ”Thomas Fehlings sextett” blev 
snart en representant för den unga nya jazzen i Sverige. Gruppen fick framträda som 
”varnande exempel” i TV-programmet ”Trumpeten”, där den kritiserades av de 
etablerade kapellmästarna Simon Brehm och Nils Lindberg. Till gruppens försvar 
framträdde den energiske pianisten Lasse Werner. Matchen slutade med oavgjort. 
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Thomas började framträda i en duo med basisten Hans Löfman, och man utvecklade en 
alldeles speciell stil, som utöver sång innefattade ekvilibristiskt flöjtspel och olika 
ljudeffekter. Stor uppmärksamhet fick duon 1968 vid en jazzfestival på Berns i 
Stockholm. Man fick ett erbjudande av sångerskan Cleo Laine och hennes make Johnny 
Dankworth att komma till England för en turné med deras band. Av olika anledningar 
gick inte detta att realisera.  

 

En annan som observerat duon var skådespelaren Kent Andersson, som just skulle 
sjösätta sin uppmärksammade pjäs ”Flotten”. Det hela resulterade i att Thomas och Hans 
fick utforma musiken till den första uppsättningen av ”Flotten”, och utöver musiken hade 
de också mindre roller i den första varianten av pjäsen. Det blev ett hundratal 
framträdanden och även en del turnéer med skådespelarna, där bl a Ingvar Hirdwall och 
Lennart Hjulström fanns med. 

Efter sin arkitektexamen valde Thomas att arbeta som planeringsarkitekt (klokt nog 
undvek han att rita hus som sin pappa Erik). Han var tekniskt intresserad och lät tidigt 
datorerna komma in i arbetet. Han träffade Marie, det blev giftermål och flytt till Växjö, 
där han fick jobb som planarkitekt och snabbt kom in i stadens jazzliv. Familjen utökades 
med två döttrar, och Thomas började spela i en grupp under ledning av trumslagaren 
Nicko Jonzon. Resultatet blev bl a ett bra framträdande i lokalradion. Efter ett antal år i 
Växjö sprack tyvärr äktenskapet, och Thomas fick en ny tjänst i Linköping. Där fanns 
bättre möjligheter till jazzmusik på saxofon och klarinett, inte minst genom den livaktiga 
Great Jazz Club i staden. Det blev egna framträdanden samt jamsessions med gästande 
storheter som t ex Bernt Rosengren.  
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Den 14/4 1987 gjorde Thomas ett bejublat framträdande i jazzklubbens regi med sin 
”gamla” göteborgstrio från 1960, som nu återförenats efter 27 år. Framträdandet spelades 
in och kom ut som ett dubbel-CD album genom familjens gemensamma ansträngningar 
år 2012. Albumet fick namnet ”Reunion” och ett mycket positivt mottagande av 
fackpressen.(Ett antal överex finns kvar och kan erhållas till självkostnadspris och porto 
efter kontakt med denna artikels författare). 

Thomas började nu spela med den skicklige pianisten Kjell Larsson i en kvartett där han i 
stället för tenor-saxofonen utnyttjade klarinetten och sopransaxofonen. Kjell var en 
duktig låtskrivare, och ”Fehling-Larsson kvartett” fick snart en egen profil som lämnade 
spår i stadens jazzliv. Ett särskilt kulturpris fick kvartetten år 1993.  

Parallellt med jazzen 
kom Thomas att spela 
folkmusik i en grupp 
som kallade sig 
Tombola, med 
valspråket ”blanda och 
ge”. Grunden var 
Thomas speciella 
sångstil och hans 
kunnighet när det 
gällde olika 
blåsinstrument. Kring 
Thomas och basisten 
Johnny Andersson 
samlades ytterligare 
två musikanter Olov 
Öberg och Ola Lager 
med violin respektive 
gitarr som specialitet. 
Målsättningen var att 
gruppen skulle kunna 
spela all sorts musik, 
från Charlie Parker till 
hambo. Gruppen blev 

snart populär och fick många spelningar. Eftersom ett scenframträdande klarades av på 
en halvtimme kunde man ibland hinna med flera ”gig” på en kväll. 
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Tombola 

Thomas gifte om sig med Gunilla, och fick hennes två söner som ”bonus”. Nu blev det 
några hektiska år med byten av barn under helgerna, men det hela klarades av utan större 
problem. Familjen skaffade ett sommarställe i Källvik utanför Loftahammar, och där 
arrangerade Thomas under några somrar en liten jazzfestival dit flera av våra mest kända 
swingmusiker inbjöds. Kärnan utgjordes av kretsen kring Kjell Larsson och Thomas 
tidigare kollega Lars Sundberg, som nu var välkänd kapellmästare i trakten av Halmstad. 
Själv var jag också med vid några tillfällen.  

Genom sitt engagemang i ”Tombola” fick Thomas erbjudande att år 2006 medverka vid 
ett framträdande i Kina. Det var vid det tillfälle när det ålderstigna segelfartyget 
”Götheborg” gjordes i ordning för en seglats till denna del av världen. Det var mycket 
officiellt. Kung Carl-Gustaf och drottning Silvia hörde också till de inbjudna.  Thomas 
har berättat om den sällsamma känsla han hade när han på en musikestrad spelade flöjt 
för en åhörarskara av över 10000 kineser! 

Genom en speciell insats av Linköpings kommun ordnades en ny resa för musikgruppen 
Tombola, denna gång 2009. Thomas hade nu börjat känna av den allvarliga sjukdom han 
led av, och hade vissa svårigheter att genomföra resan. Men att ge upp hade han inte en 
tanke på – ”the show must go on”! 

Thomas dröjde med att uppsöka läkare, och när han fick sin diagnos var det alldeles för 
sent. Cancern hade spritt sig, och operation hjälpte inte. Klarinetten hade han med sig på 
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sjukhuset, och en och annan trudelutt blev det under de korta stunder då han kände sig 
bättre. Sista tiden blev det mycket morfin, och då kom galghumorn fram. ”Fan vad bra 
jag mår, nu förstår jag vad Charlie Parker och Lasse Gullin sysslade med”. Han gick bort 
den 4 oktober 2009. I Linköping med omnejd var han en populär glädjespridare, och till 
minnesstunden kom över 500 personer. 

Frånsett ett mindre revival-möte med gamla musikerkolleger i Trelleborg blev det aldrig 
av med något större välplanerat framträdande. Han hade länge haft tankarna på ett sådant, 
tillsammans med pianisten och extrelleborgaren Lars Sundberg. Men han dröjde för länge 
och sjukdomen kom emellan. 

 


