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WOLFGANG FLÜR
Under nästan femton år var han medlem i världens mest hemlighets-

fulla och teknikfixerade band. Tillsammans med Ralf Hütter, Florian 

Schneider-Esleben och Karl Bartos skrev han musikhistoria och 

inspirerade tusentals synth-, electro- och technoartister. Men robot-

livet blev för mekaniskt i längden. Wolfgang Flür bröt sig loss och 

inledde istället en ny karriär som kreativ mångpysslare. Idag är han 

en elektronisk kulturarbetare med massor av bollar i luften. Zero har 

träffat honom och diskuterat såväl glansdagarna i människomask-

inen som de pågående, gränsöverskridande projekten.  

Text: Johan Arenbo

Wolfgang Flür ...

... tycker att Rubber Soul med The Beatles är historiens bästa popplatta.

... lyssnar mycket gärna på Balanescu Quartets orkestrala Kraftwerk-tolkningar.

... har ännu inte läst Isaac Asimovs science fiction-roman I, Robot.

... ryser av obehag när Rammsteins version av ”Das Model“ spelas på radio.

... uppskattar regissörer som Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog och Wim Wenders.

... älskar matlagning och tillagar gärna italienska delikatesser eller tysk husmanskost.

- lämnade Kraftwerk och fann sig själv.

Det är en kall vinterdag och tidningens Tysklandskorrespondent befinner sig i Wolfsburg. Staden, 
som främst är bekant för sin Folkvagnsproduktion, har en starkt industriell atmosfär med centralt 
belägna fabriksområden och steril femtiotalsarkitektur. Om det inte vore för en vacker kyrka och 
ett stilrent kulturcentrum, formgivet av Alvar Aalto, hade det varit en ytterst deprimerande ort. 

Den misslyckade stadsplaneringen känns som ett skolexempel på hur svårt det kan vara att förena 
teknologi och mänskliga behov. Det är därför en intressant plats att träffa Wolfgang Flür på, 
mannen som tröttnade på att vara robot och istället blev en kreativ mångpysslare.

Ett mångsidigt kulturspektakel
Wolfgang Flür är en elegant och välklädd herre i sextioårsåldern. Man känner utan svårighet igen 
honom från klassiska skivomslag som Trans-Europe Express och The Man Machine. Den lite 
gåtfulla framtoningen från sjuttiotalsfotona är emellertid utbytt mot en stark närvarokänsla. Jag 
får genast intrycket av att sitta bredvid en mycket observant och reflekterande man.

Vi beställer in varsin kopp starkt kaffe, då den sena gårdagskvällen gör sig påmind. Wolfgang 
arrangerade då sin mobila kulturfestival, Wolfgang & Friends (som han skämtsamt refererar till 
som ”spektaklet”). Han var inte bara värd och konferencier, utan hade dessutom ett finger med i 
samtliga programpunkter. 
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Efter en sympatisk, inledande fotoutställning började showen med att 
Wolfgang läste ett par kapitel ur sin bok I Was A Robot. Till stor glädje 
för alla Kraftwerk-fans kompletterades anekdoterna med filmsnuttar 
från hans privata arkiv. Sedan presenterade han, tillsammans med dan-
sösen Cindy Gunawan, sitt nya elektropopprojekt, Yamo. Därefter intog 
new wave-duon Dyko scenen och den outtröttlige Wolfgang ackom-
panjerade på elektroniska trummor. Som final agerade han även disk-
jockey och bjöd på melodiös techno med tillhörande videoprojektioner. 
En mer mångsidig och innehållsrik klubbkväll får man leta efter. Jag ber 
Wolfgang att berätta om historien bakom evenemanget.

– Idén föddes för ett par år sedan. Jag var ute och presenterade min 
bok, men kände att jag inte riktigt nådde fram till min målgrupp. Jag 
funderade över hur man kunde göra tillställningen intressantare och 
beslutade mig för att integrera ljud och bild.  Det nya konceptet blev 
en succé, och med tiden växte sig ”spektaklet” allt större. Nu innehåller 
det ett flertal kulturformer och det är möjligt att vi utökar verksamheten 
ytterligare i framtiden. 

Hur brukar arrangemanget mottas? Alla människor är ju tyvärr inte 
öppna för varierad underhållning …

– Det stämmer. På ett par storstadsklubbar har bokuppläsningen 
och filmerna inte riktigt gått hem. Den unga publiken har mest stått 
och väntat på att musiken ska komma igång. Och på vissa kulturcen-
trum i småstäderna har situationen varit den omvända. De medelålders, 
främst litteraturintresserade besökarna har inte stannat kvar och dansat. 
Vi har därför börjat anpassa programmet lite efter orten. Men överlag 
har responsen varit väldigt positiv. Glädjande nog verkar de flesta tycka 
att Wolfgang & Friends är klart roligare än en vanlig konsert. 

Mänsklig elektropop
Yamo, som har en central position i showen, är Wolfgangs nya musi-
kaliska plattform. Han beskriver projektet, som är ett samarbete med 
studiomusikern Stefan Lindlahr och diverse gästsångerskor, som ”elek-
tropop med mänsklig klang”. 

– Jag har alltid varit svag för melankoliska melodier. När folk frågar 
vilken Kraftwerk-skiva jag är mest stolt över, brukar jag svara Trans-
Europe Express, då den har en varm ljudbild och en drömsk kvalitet. 
Yamo hämtar mycket inspiration därifrån, men soundet är även färgat 
av modern electro och techno. Man skulle kunna säga att nyckelorden 
är ”mångfald” och ”mänsklighet”. Det finns inga musikaliska begräns-
ningar och låtarna behandlar humanistiska teman. Med andra ord inga 
miniräknare eller hemdatorer – den tiden är förbi!

1997 släpptes Yamos debutalbum, Time Pie. Plattan, som skrevs tillsam-
mans med electronica-bandet Mouse on Mars, bjöd på lekfulla, psyke-
deliska stämningar och underfundiga texter. Musikpressen var överlag 
positiv och tilldelade Wolfgang epitet som ”technopopens Syd Barrett” 
och ”den elektroniske sagoberättaren”. 

– Med Time Pie hittade jag ett eget musikaliskt språk och fick dis-
tans till det förgångna. På så sätt var det en oerhört viktig skiva. Men 
nu är jag redo att utforska nya territorier igen. Nästa platta kommer att 
bli rakare och mer direkt. Jag växte upp med brittisk sextiotalspop och 
är väldigt präglad av den skolan. Hjärta, smärta och gåshudsrefränger. 
Maximalism snarare än minimalism. Jag är väl en obotlig romantiker, 
haha …

Yamo-album nummer två, som ska heta Eloquence, är praktiskt taget 
färdigställt. På de senaste showerna har Wolfgang framfört en ny låt, 
”Cover Girl”, som aptitretare. Intressant nog kan denna ses som en upp-
följare till Kraftwerks megahit ”The Model”.

– ”Cover Girl” handlar om tjejen i ”The Model”. Hon har blivit några 
år äldre och har klättrat på karriärstegen. Ja, hon har faktiskt lyckats med 
vad alla modeller drömmer om – att pryda framsidan på ett av världens 
största modemagasin. Men framgångens pris har varit högt. Hon sitter 
fast i en värld av ätstörningar, drogmissbruk och depressioner. En vacker 
kropp och ett bildskönt ansikte, men en djupt olycklig själ. Kontrasten 
mellan utsidan och insidan framställs gripande av min dansös, Cindy, 
som brukar uppträda till numret. 

Dyko och Elektro-Knirsch
En anledning till att Yamos andra album har dragit ut på tiden, är att 
Wolfgang de senaste åren även varit engagerad i bandet Dyko. Han lärde 
känna den tysk-australiensiska konstellationen (som ni kan läsa mer om 
på sidan 36) på en konsert i Frankfurt am Main och blev så förtjust i 
deras sound att han föreslog ett utbyte. Sedan dess är Dyko en del av 
Wolfgangs kringresande kulturfestival och han agerar i sin tur trummis 
på många av deras konserter.

– Det var länge sedan jag kände så starkt för ett ungt band. Deras 
energi och positiva inställning gör mig verkligen glad. När vi spelar till-
sammans får jag samma kickar som under de tidiga åren med Kraft-
werk. 

Dykos musik ligger i gränslandet mellan new wave och electro. Att även 
gitarrer ingår i sättningen ser Wolfgang som mycket positivt.

– Den postpunkiga känslan är underbar. Det handlar inte bara om 
perfekta sinuskurvor, utan musiken är levande och förändrar sig hela 
tiden. Och vi svettas verkligen på scen. Det var inte precis fallet i ett 
annat band jag brukade spela i … 

Wolfgang ler ett lurigt leende. Det råder inga tvivel om att han är begå-
vad med en stor portion humor. Ett annat karaktärsdrag som lyser 
igenom är hans genuina och breda kulturintresse. I herr Flürs universum 
binds dåtid, samtid och framtid ihop. Pop korsas med avantgarde och 
lättsmält underhållning vävs ihop med seriösa budskap. Detta framgår 
extra tydligt när han, under DJ-namnet ”Elektro-Knirsch”, kombinerar 
dansant musik med tankeväckande videoprojektioner.

– Man skulle kunna säga att det är en kombination av ett diskjockey- 
och ett videojockey-set. Jag varvar Yamo- och Kraftwerk-låtar med 
modern techno och i bakgrunden snurrar filmsnuttar med olika teman. 
Vissa av dem är suggestiva och smått kusliga. Tanken är att publiken inte 
bara ska följa med i rytmen, utan även reflektera över vad de ser och på 
så sätt få en annorlunda dansupplevelse.

En myt krossas
Yamo, Dyko och Elektro-Knirsch i all ära, men det Wolfgang har fått 
mest uppmärksamhet för det senaste årtiondet är boken I Was A Robot. 
Den välskrivna självbiografin (som förhoppningsvis kommer ut i svensk 
översättning inom en överskådlig framtid) behandlar hans musikerkar-
riär från de första demobanden på sextiotalet fram till dagens fram-
gångar med Yamo. 

Kraftwerk innehar naturligtvis en central roll i historien. Wolfgang berät-
tar fängslande anekdoter om bakgrunden till klassiska låtar och avslöjar 
hur det kunde gå till när bandet var ute på turné. Han ger vidare sin syn 
på varför bandets klassiska sättning upplöstes och gör intresseväckande 
analyser av Kraftwerks musikaliska och konceptuella filosofier. 

I Was A Robot möttes av fin kritik och blev snabbt favoritlektyr i 
synth- och technokretsar världen över. Några som emellertid inte alls 
uppskattade läsningen var de forna kollegorna Ralf Hütter och Florian 
Schneider-Esleben. De båda överrobotarna stämde istället Wolfgang 
och försökte få boken indragen från marknaden. Den officiella åtals-
punkten var att kapitlen om Kraftwerk innehöll faktafel, men det ligger 
nära till hands att anta att oenigheterna egentligen hade en annan bak-
grund. 

Kraftwerk är ett av de mest hemlighetsfulla banden i pophistorien. I sina 
sällsynta intervjuer har Ralf Hütter uttryckt sig fåordigt och kryptiskt. 
Han har beskrivit Kraftwerk som ”musikarbetare som förvaltar Bauhaus-
rörelsens vision att förena konst och teknologi”. Någon information om 
männen bakom maskinerna har det däremot inte bjudits på. Mystiken 
har gett upphov till en diger mytflora. Historien om att de spelade i två 
städer samtidigt, med robotar på scen på det ena stället, är till exempel 
så spridd att Bengt af Klintberg mycket väl skulle kunna inkludera den i 
sin nästa bok om moderna vandringssägner.

Gåtfullheten, ouppnåeligheten och den kalla, perfektionistiska stilen 
blev med tiden en viktig del av bandets marknadsvärde. I Was A Robot 
gjorde emellertid upp med myterna. De fyra övermänniskorna visade sig 
besitta både normala köttsliga lustar och mindre smickrande karaktärs-
drag. Helt plötsligt framstod de som tämligen ordinära medlemmar av 
släktet Homo Sapiens. Med andra ord en rejäl historierevision. Wolf-
gang ville dock på intet sätt skada sina gamla bandkamrater.

– För mig handlade det om att dra ett slutstreck. Boken hjälpte mig 
att bearbeta händelser i det förgångna och gå vidare med mitt liv. Det 
var händelserika år i Kraftwerk. I början hade vi det fantastiskt kul ihop 
och jag är oerhört tacksam över den tiden. Men vi växte ifrån varandra 
och de sista åren var mer eller mindre outhärdliga. Naturligtvis ville jag 
berätta om både de glada och de jobbiga dagarna. 

Förlamade av maskineriet
Hütters och Schneider-Eslebens påtryckningar tvingade Wolfgang att 
modifiera I Was A Robot. Ett par kapitel skrevs om och några pikanta 
foton plockades bort. Häromåret släpptes boken i en ny, uppdaterad ver-
sion med tillhörande cd-singel. Det visar sig att svenske Hans Erkendal 
(från Mobile Homes och Sapporo 72) hade ett finger med i spelet.

– Jag funderade över hur jag skulle marknadsföra den nya upplagan 
och min gode vän Hans kom med förslaget ”Why don’t you make a 
single to the book, Wulfgäääng?” ”Ingen dum idé”, tänkte jag och skrev 
låten ”I Was A Robot”, som kan sägas vara en musikalisk minibiografi. 
Trevligt nog blev det en klubbhit i Tyskland. 

Wolfgang har idag ingen kontakt med Ralf Hütter eller Florian Schnei-
der-Esleben. Men han är fortfarande god vän med Karl Bartos.

– Jag träffar Karl regelbundet och är mycket glad att ha honom att 
utbyta tankar med. Vad gäller Ralf och Florian, så vill jag inte säga något 
ofördelaktigt om dem. De är otroligt skickliga yrkesmän och jag betrak-
tar dem som mina läromästare. På det personliga planet var vi dock all-
deles för olika. Jag tröttnade helt enkelt på att vara en robot!

För Wolfgang var Kraftwerks låga produktionstempo otroligt frustre-
rande. 

– Ralf och Florian började tröttna på musikskapandet efter Electric 
Café. Istället blev de fullständigt besatta av sin nya passion, cyklingen. 
De begav sig upp på bergsvägarna och var i väg flera veckor i sträck. 
För mig och Karl var det fruktansvärt tråkigt att sitta och vänta. Och 
när vi väl träffades i Kling Klang-studion diskuterade vi nästan bara 
teknisk utrustning. Ralf och Florian ville alltid införskaffa de senaste 
maskinerna. Men vanligtvis förlamades de enbart av teknologin. Det 
tog ett par månader att läsa de tjocka instruktionsböckerna och sedan 
ytterligare ett par månader att programmera manickerna. När fanskapen 
äntligen började ge ljud ifrån sig hade de redan hunnit bli gamla. Och 
då var vi naturligtvis tvungna att inhandla nya apparater och var alltså 
tillbaka på ruta ett igen ...

Han småskrattar lite cyniskt och skakar på huvudet.
– Det var som att ha en Concorde utan bränsle stående i trädgården. 

Hela världen fanns inom räckhåll, men vi kunde inte röra oss ur fläcken. 
All denna fantastiska motorstyrka till ingen nytta. Det höll på att göra 
mig galen. Nej, då går jag hellre till fots i min egen takt istället. 

Tittar hellre framåt
Jag frågar om han har en skattgömma med gamla, värdefulla Kraftwerk-
prylar hemma i lägenheten.

– Nej, förutom ”Wolfgang-neonskylten” och ett par affischer har 
jag inte sparat speciellt mycket. De elektriska trummorna och de andra 
sakerna jag byggde på sjuttiotalet står fortfarande kvar i källaren under 
Kling Klang-studion. Det måste se ut som en elektronisk kyrkogård där 
nu, haha. Och de röda skjortorna från Man Machine-perioden sålde jag 
häromåret och skänkte pengarna till välgörande ändamål. Jag är ingen 
speciellt nostalgisk person. Kraftwerk kommer alltid att ha en speciell 
plats i mitt hjärta, men det känns mer givande att titta framåt än bakåt. 

Och mycket riktigt har Wolfgang ett flertal projekt på gång. Vid sidan av 
tidigare nämnda Yamo, Dyko och Elektro-Knirsch jobbar han även på 
en novellsamling, som beskrivs som ”tragikomisk” och ”Thomas Mann-
inspirerad”. Vidare hoppas han hinna med ett par musikaliska samar-
beten det kommande året. Möten med medlemmar från Soft Cell och 
Propaganda är redan inplanerade, och eventuellt står även ett Sverigebe-
sök på agendan, då han gärna skulle vilja spela in något tillsammans med 
Isabelle Erkendal (medlem i West End Girls och dessutom dotter till 
tidigare nämnde Hans).

– Isabelle är en förtjusande flicka och jag är övertygad att hon 
kommer att gå långt i musikbranschen. Jag och min fru är förresten stora 
Sverigevänner. Varje gång vi har varit i Stockholm har det varit oerhört 
trevligt. 

Wolfgang ler ett varmt leende. Han tar sedan en klunk av sitt kaffe och 
sitter tyst i ett ögonblick innan han åter tar till orda.

– Jag är väldigt nöjd med tillvaron nu. Under många år var jag del 
av en liten rigid enhet som stängde ute omvärlden. Idag har jag ett fan-
tastiskt utbyte med kreativa människor från alla möjliga länder och bak-
grunder. Jag känner mig därför vitalare än någonsin och förhoppningsvis 
kommer det att märkas på min framtida produktion.

All respekt till de pedaldrivna perfektionisterna Ralf Hütter och Florian 
Schneider-Esleben. Deras minimalistiska visioner förändrade musik-
historien. Stor heder även till den varmhjärtade popnostalgikern Karl 
Bartos. Den piggaste och mest kreative av de fyra superhjältarna från 
Kraftwerks klassiska sättning tycks dock vara Wolfgang Flür. Det är bara 
att hoppas att han och hans ”spektakel“ snart dyker upp i Skandinavien 
och förgyller kulturlivet även här.




