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“I shot the sherIff, but I dIdn’t shoot the 

vacuum cleaner” /bob marley

“Got my fIrst real sex dream, I was fIve 

at the tIme” /bryan adams

“Åtta hundra damer, satt och tItta pÅ mIG, 

satt och tItta pÅ mIG” /ebba Grön

“I feel lIke a flyInG beaver” /e-type

“I wIsh I was a lIttle bIt taller, I wIsh I 

was a baller, I wIsh I had a GIrl wIth a bIG 

avocado” / skee-lo

“Åh, sarah, kom ut Ikväll, JaG väntar vId 

hörnet, med säden I näven” /mauro scocco 

Tusentals svenskar har skickat in sina felsjungna låtar till 
webbsidan Saltmannen.se. De roligaste bidragen kan du läsa 
i den här boken – allt från Carola som fångas i korvskinn och 
Bryan Adams sexdrömmar, till E-Types flygande bävrar och 
Mauro Scocco med säd i näven.

Namnet Saltmannen kommer från en felhörd textrad där 
hiphoparen Petter rappar “är det sant, mannen?”. Joakim 
Arhammar ligger bakom boken och sajten. Han är själv en 
notorisk felsjungare vars egna bidrag förekommer på ett par 
ställen i boken.
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Förord 

Killarnas omklädningsrum, andra året i gymnasiet. 
Sociala regler som växt fram och cementerats under 
elva års skoltid gäller villkorslöst och obarmhärtigt. 
Några ska höras, andra ska lyssna. Några ska ha 
märkeskläder, andra ska ha storebrorsans gamla 
Bigfoot-tröja. Vissa får sjunga på tuffa rap-låtar i 
omklädningsrummet, medan andra måste sköta 
sådant hemma i duschen. Man vet sin plats, och 
de flesta accepterar det. Det är i den miljön, under 
de förutsättningarna, som Rickard, 17, en av de 
lite tystare i klassen, bestämmer sig för att bryta 
mönstret. 

Det var våren 2000 och det häftigaste som fanns 
var svenska rapparen Petter, med sin stora hit Saker 



och ting. Rickard hade hört låten på radio flera 
gånger. På väg in till duschen såg han sin chans. Till 
allas förvåning tog han helt plötsligt ton.

 –Saltmannen! Varenda jävel kommer höra dig, 
sjungskriker han självsäkert ut, samtidigt som han 
nickar gillande med huvudet. 

För den som är osäker på den riktiga låttexten 
ska det vara ”Är det sant, mannen? Varenda jävel 
kommer höra dig”, något som alla vi i klassen 
självklart såg till att lära Rickard den hårda vägen 
genom ständiga gliringar. 

Själv tog jag pikarna några extra steg och startade 
en hyllning: webbsidan Saltmannen.se, en sida där 
vem som helst får skicka in sina eller omgivningens 
roligaste felhörda låttexter.

 Åtta år senare har sidan växt till sig och tusentals 
bidrag har kommit in. De roliga kommer in på 
webbsidan och de allra roligaste kan du läsa i den här 
boken.

Jag hoppas att det även i framtiden finns otydliga 
sångare, brusiga radiokanaler, dåliga inspelningar 
och framförallt fler personer som Rickard, som vågar 
ta chansen att tolka låtarna på sitt alldeles egna sätt. 
Jag är övertygad om att varje människa har sin egen 
Saltman att dela med sig av. 

joakim arhammar
stockholm, januari 2009
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“Teddybjörnen Fredriksson, han slog så många barn”
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teddybjörnen Fredriksson

artist: Lasse Berghagen 
riktiga texten var: 

Teddybjörnen Fredriksson
Hans nos den var av garn
men jag sjöng: 

Teddybjörnen Fredriksson
Han slog så många barn
kommentar: 

Det var min mormor som var lite skeptisk till denna 
nalle och tyckte inte att han verkade så snäll alls.
ålder när Felet upptäcktes: 15
namn: Ellus

•
the final countdown

artist: Europe 
riktiga texten var:

It’s the final countdown
men jag sjöng:

Joakim von Anka
kommentar:

Min syster sjöng så här när hon var liten.
ålder när Felet upptäcktes: 5-6
namn: Oscar



8 9

strong enough

artist: Cher 
riktiga texten var:

Cause I’m strong enough
men jag sjöng:

(Cause I’m) Stroganoff
kommentar:

Min kusin, 7 år, sjöng glatt med i låten “Stroganoff”! 
Undrar om favoriträtten var Korv Stroganoff!   
ålder när Felet upptäcktes: 7
namn: Sea

•
ja må du leva

artist: Traditionell 
riktiga texten var:

Ja må hon leva
Ja må hon leva
Ja må hon leva ut i hundrade år
men jag sjöng:

Jag heter Lena
Jag heter Lena 
Jag heter Lena medan hundarna går
kommentar:

Mamma Lena sjöng när hon var liten. Hon förstod 
inte varför folk sjöng sången för andra människor som 
inte hette Lena?
ålder när Felet upptäcktes: Liten
namn: Dottern



8 9

så klart

artist: Petter 
riktiga texten var:

Så alla grabbar yo vill ni ha mer, så klart! 
men jag sjöng:

Så alla grabbar jag vill ligga med er, så klart!
kommentar:

Sjöng inte så men trodde att han gjorde det däremot. 
Lyssna själva!
ålder när Felet upptäcktes: 16
namn: Sanna

•
Fångad av en stormvind

artist: Carola 
riktiga texten var:

Jag är fångad av en stormvind, fast för dig
men jag sjöng:

Jag är fångad av en stormvind, varför då?
kommentar:

Vi var några kompisar som värmde upp inför utgång 
och alla skrattade mycket när de hörde mig sjunga fel. 
Hon sjunger otydligt och jag tänkte att hon ifrågasatte 
varför hon satt fast i en stormvind, det skulle jag gjort!
ålder när Felet upptäcktes: 19
namn: Maria



10 11

my cool

artist: Adam Tensta 
riktiga texten var:

Ye-ye-yeah, and it goes
That’s my cool and I can’t take it off 
men jag sjöng:

Ye-ye-Yeah, Kenny Colmes 
It’s my crew and i cant take’em all
kommentar:

Försökte mest komma fram med några ord så att jag 
kunde sjunga låten. Jag tänkte att Kenny Colmes var 
nån rappare eller nåt. Min flickvän kom på mig när 
jag sjöng låten hemma.
ålder när Felet upptäcktes: 22
namn: Simon

•
You’re the one that i want

artist: John Travolta & Olivia Newton John 
riktiga texten var:

I got chills, they’re multiplyin’
men jag sjöng:

I got shoes, they’re made of plywood
namn: Jenny



10 11

devil in disguise

artist: Elvis Presley 
riktiga texten var:

You look like an angel
Talk like an angel
Walk like an angel
men jag sjöng:

You look like an engine
Talk like an engine
Walk like an engine
ålder när Felet upptäcktes: 11
namn: Mattias Johansson

•
shane mcgowan

artist: Hästpojken 
riktiga texten var:

Shane McGowan
men jag sjöng:

Shave me goddamn
kommentar:

Egentligen fattade jag att det var Shane McGowan 
från början, men ovanstående är vad jag har hört/läst 
folk sjunga på flera olika ställen och då sjöng jag 
också det.
ålder när Felet upptäcktes: 15
namn: Fia
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license to kill

artist: Gladys Knight
riktiga texten var:

I got a license to kill
men jag sjöng: 

I got a wife and two kids
kommentar:

Varken James Bond eller Gladys har ju fru och två 
barn. Egentligen en kompis till en kompis som fick 
det om bakfoten.
ålder när Felet upptäcktes: 10
namn: Elin 

•
it’s raining men

artist: Weather Girls 
riktiga texten var:

It’s raining men, hallelujah
men jag sjöng:

It’s raining mens, hallelujah
kommentar:

Äckligt…
ålder när Felet upptäcktes: 14
namn: Isabel 
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“I got a wife and two kids”




