
Anders Karlsmark är sångare, låtskrivare, gitarrist och en av grundarna till bandet Commando M. Pigg. Commando 
gjorde comeback 2015 med albumet ”När dom dumma har fest” som blev en kritikersuccé. Singeln ”En sån mänska” 
gick in på SR P4´s spellista. 2015-16 turnerade de runt om i Sverige. 

Karlsmark har producerat och släppt två soloalbum på engelska, Karlsmark 1994 och Gonnabyeme 2005.

Nu släpper Anders Karlsmark sin första singel på svenska med text av Måns Edwall, ”Den Sista Goda Människan”. 

Sången är en rapport från fronten om ett hot som på en gång är kusligt verkligt – just nu. Och samtidigt en svart 
legend som någon vill sälja - till varje pris. Sången är ett nej, hoppets trotsiga sista utväg. Frågan är: finns den sista 
goda människan inom oss?

Låten bär på en stor sorg då både Måns Edwall och Commando-gitarristen Peter Puders har avlidit under 
inspelningstiden. Puders spelade in de sista gitarrfigurerna till ”Den Sista Goda Människan” en vecka innan han gick 
bort i september 2017.

Anders och Puders pratade i och med Commandos återförening om att skriva och spela in musik i många år till. 
Nu blev det inte så. Singelsläppet är en hyllning till två extraordinära musiker och konstnärer.

Det har varit en svår tid, men med stor hjälp av producenten Nille Perned som spelar gitarr och synt på låten har 
”Den Sista Goda Människan” färdigställts. Johannes Nordell spelar trummor.

Videon har gjorts av David Nord.

Anders är också aktuell som medverkande i SVT´s serie Eran, som handlar om musiken och klimatet i Sverige mellan 
1978-84. 

Huddinge kommun gav Anders Karlsmark det stora kulturpriset 2017 med motiveringen:…”På ett innovativt vis mixar 
han det breda kulturuttrycket med det smala.”
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