
De flesta vet vem han är. Men inte vad han 

har gjort. Den 17 april släpper Janne Schaffer 

självbiografin ”Mitt liv som Schaffer”.

Det började inte bra. Janne Schaffer fick sparken 

från sitt första band. Men istället för att ge upp sin 

dröm om att bli en gitarrkung tränade han dag 

och natt. Det gav resultat.

    Janne Schaffer har spelat med världsstjärnor 

som Abba, Tina Turner, Toto och Phil Collins. Och 

han har fått lektioner i reggae av en ung Bob Mar-

ley, som bodde i ett pannrum strax utanför Stock-

holm under flera månader.

    Om det här och en hel massa annat berättar 

han öppenhjärtigt i sin bok. 

Jan Erik Tage Schaffer växte upp i Blackeberg, 

strax utanför Stockholm, med två musikaliska 

föräldrar och en lillebror. En lillebror som stod 

honom väldigt nära. För första gången får vi här 

läsa om broderns tragiska bortgång och den 

stora saknaden.

  – Musik är inte bara underhållning. Det är så 

mycket mer. Musik har större betydelse än bara 

tonerna. Det är ett medel för att få folk att må bät-

tre. Musiken har gett mig massor av glädje, men 

den har också gett mig tröst i livets allra mörkaste 

stunder, säger Janne Schaffer.

   “Mitt liv som Schaffer” släpps i samband med 

jubileumsturnén ”Music Story” och är spökskriven 

av Petter Karlsson, som även skrivit om Stickan 

Andersson, Sven-Bertil Taube, Svennis, Zlatan 

och David Lega. Boken innehåller en bonus-CD 

med unikt material från Schaffers tidiga musikliv. 
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  – Boken har jag skrivit för att lyfta fram de 
händelser i mitt liv som påverkat både min 
personliga och musikaliska utveckling.
 Janne Schaffer


