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När Anders Herrlin hoppade av Gyllene Tider 1985 och 
bandet ”lades ner” kunde nog ingen tänka sig att bortåt 
en miljon människor, de kommande 28 åren, skulle se 
bandet live. Trots att Gyllene Tider slutade existera den 
där marsdagen 1985 har det blivit tre återföreningar: 
1996, 2004 och nu senast sommaren 2013. Boken är 
en inblick i ett band som gått från tonårshysteri till 
folkhemsnostalgi för att sedan bli en svensk sommaran-
gelägenhet med utsålda turnéer.

- Det här är första gången vi visar allt som händer runt 
bandet. Jag gillar att boken till stor del är bildbaserad och 
har med intervjuer med de personer bakom scenen som 
får allt att rulla, säger Micke ”Syd” Andersson, trum-
mis i Gyllene Tider.

Författaren Jan-Owe Wikström och fotografen 
Anders Roos har följt bandet på turnén ”Dags att tänka 
på refrängen” under sommaren 2013. Boken blir en resa 

i tid och rum där bandmedlemmarna minns händel-
ser och anekdoter 20-30 år tillbaka som utspelade sig 
på platser man nu passerar under turnén. Det berät-
tas om en hysterisk och rolig tid -  men också om det 
ansträngande och mörka. Boken ger även personliga 
porträtt av bandmedlemmarna och deras vardag utan-
för Gyllene Tider.

- Efter sommarens Gyllene Tider-turné kom vi hem 
med över 20 000 nya bilder. Jag har följt bandet sedan 
1978 vilket gör boken till både en historisk resa och en 
fotodokumentär över den senaste turnén, säger förfat-
taren Jan-Owe Wikström.

Alla tiders Gyllene Tider ges ut av det Malmöbaserade 
förlaget Roos & Tegnér. Författaren Jan-Owe Wikström 
är journalist och har även skrivit biografier om Roxette, 
och Robert Wells samt en tidigare bok om Gyllene 
Tider. 

Av Jan-Owe Wikström (text) och Anders Roos (foto). 
Förord: Per Gessle.
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Den 15 november släpps historien om Gyllene Tider. Boken Alla tiders Gyllene 
Tider ger en inblick i bandets liv, både på och bakom scenen. Bildmaterialet är 
hämtat från arkiven och från sommarens stora turné som sågs av över 250 000 
svenskar. Förordet är skrivet av Per Gessle.
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