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En kort historik.
Musikftireningen ARRG
bildades sommaren-87 som en direkt reaktion pi att ca 40 band skulle kastasut ur sina
repetitionslokaleri Fryshuset,Gbg.
Ganska snart stod det klart att vi borde breddainriktningen pi vtr verksamhet[ven till att
ordna speltillftillen, allt i avsikten att fA ett b?ittremusikklimat primiirt i G6teborg - sekundlirt lven i <iwiga Sverige.
P[ stiimman -89 togs beslutetatt ARRG flven skulle verka for ett bra liv, dvs siitta musiken i ett stdrre sammanhangoch aktivt verka ftjr allas vflr framtid.
Det ?irmed stor stolthetjag konstateraratt p[ de w[ [r Musikfdreningen ARRG existerat
har ARRG-tidningen kommit ut i 7 nummer, en egenmusikklubb,VALVET, genomfdrt konserteri ett helt [r, bandeni Fryshusetffitt vara kvar i sina lokaler trots uppsfigningar, vi genomf<irtprojekt Save the whales/Ett annat hav till frirmln fcir skandinavisk
forskning pl valar, vi fltt iglng viinortsutbytemed Arhus och iir pl glng med Leningrad,
vi fAtt kvarteret Artilleristallet kulturminnesbevaratsom troligt kulturcentrum i ARRGs
regi samt sAniirlyckats f[ iglng tre olika replokalshus!Och detta med tvl och en halv
tjiinster under endastdet ena av vlra tvl verksamma[r!
Som ordfrirandei ARRG
jag
jag
konstaterar
att
iir n6jd, men att mllet llngt ifrln iir n[tt!
Vi har idag tre heltidstjlnster varav I l/2 mojliggjorts via sttid frln Gciteborgskommun. De tivriga via andra statliga eller kommunala organ. ARRG har idag
ca 600 medlemmar.
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Leif StrandhOrdf.ARRG.
Gtiteborgskommun anseratt det iir viktigt att det finns starkafriretrldaresomtillvaratar musikernas
intressen.
MusikfiireningenARRG harkommitatt
spelaen viktig roll frir rockmusikeni Griteborg.PAkort tid harfrireningenvuxit sig
starkoch harredanblivit ett begreppi Gbgsmusikliv.Det arbete
foreningenliiggernerfcir att aktiveraoch frirbtittravillkoren frir rockmusikenligger helt
i linje medkommunensOnskemll.D?irforharett ndrasamarbete
etableratsmellan
ARRG ochGbgskommunvilketbl.ainneburitattf<ireningen
erhAllitekonomisktstod.
Gtiran OlofssonFritid Gbg.

ARRGsmfllsdttnins.
MusikftireningenARRG
[r en partipolitiskt obunden,ideellmusikftireningtippen
ftir alla. F6reningensmfllsiittningdr att ge musiker(sflviil
amattirersomproffs) bflttre miijligheter till utvecklingoch
utdvningav musik,vilket framftirallt krflver

repIokat..
ilfelIen.
iffd6elti

verkar tiverhuvudtagetfiir en ftirbiittring av musiklivet
-primirt i Giiteborg,r.Tl*irt iven i tivrigaSverige.

skaver-tltiTgtbrativ.

ARRG-tidningen.
har sammamAlsiittning som foreningen
ARRG i ovrigt men ska ocksl vara ett informationsbladtill vlra medlemmar.
ARRG-tidningen startadeshcisten-87 och
har kommit ut i fyra nummer/lr. Tidningen
dr momsbefriadoch trycks pA miljciviinligt
papperav Goternai Kungiilv. ARRGtidningen spridsgratistill vlra medlemmar, till skivafflirer, musikaff?ireroch till
de som har intressediirav. F<irniirvarande
ligger upplaganp[ 3000 ex men vi riiknar
med den inom en snar framtid ska trka till
5000!
Vill du sttidja ARRGs verksamhet2irett
bra siitt, f<irutomatt bli medlem, att annonserai ARRG-tidningen. Nedanfoljer vlra
priser/nummer:
Helsida 5000:Halvsida 2500:Helspalt 1200:Halvspalt 600:-
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eller,
Berfrttelsenom replokalernasomftirsvann!
Medanklockantickar ftir bandeni Fryshusethar vi inom ARRG febritt siikt liisningarpi replokalsfronten.Allfiir ofta har vi konstateratatt intet nytt 6r att rapportera.Detta beror inte pi inaktivitet fr6n
ARRGssida eller ovilja frAn kommunenssida. Snararekonstaterarjag att en hel del otur (!) fdrf<iljtoss
i vArt arbete.
N?irdet giiller replokalsdelen
av vlr mlls[ttning
lokalerna i besitting. Huset visade sig dock vara nyrustat
harvi undervlra w[ verksamma[r undenriktflera
frir kontor och skulle vi nu bygga om det till replokaler
alternativ.Genomett intensivtsamarbete
medG<ite- fick vi ?iventa kosuradenfcir allt jobb som hittills lagts
borgskommunoch detkommunalafastighetsbolaget ned! Detta omiijliggiorde en fortsatt diskussioneftersom
Higab,dcikhcisten-87,ett mycketintressanthusupp hyrorna i huset skulle bli llngt hcigretin t.ex Fryshusets
ute i slakthusomridet,
Gbg.Ett av husenskulle
1000kr/mln.
siiljasochdlir fannsstorautrymmen.Tillsammans
medHigabskissade
vi upp hur stortvlrt behovvar
Lurade igen?
ochbesluttogsp[ att husetskullek<ipasin.
Vlra kontaktermedO-gruppenslutademedett rivet
Kommunenskullehjiilpatill meddriftsbidragsl
husochett svindyrtalternativ.
att kostnaderna
fiir varje lokal skullebli tiimligen
Luradeigen?Ja,i vart fall mycketklantigtoch
l[g. Kopetgjordesupp mellanfastighetsbolaget
och oseri<ist
handlagtav friretagskedjan
6-gruppen.
stiljarenochmanbeslutadeatt kontraktetskulleunEfterdessamisslyckadefdrsokatt ordnareplokaler
dertecknas
om envecka.
lt Gtiteborgsbandlflmnadevir musikhusansvarige
D[ tidenvar innevisadedet sig att siiljarengjort ARRG f<irett annatjobb ochjaktenp[ lokalerlades
uppmeden annankdpare,somerbjudit en sttirre tills vidarep[ is.
summaiin Higab! FramfrirOgonenp[ ossfOrsvann
Vi hoppades
viil lite till mansatt vi skullefA lossfler
ett mycketliimpligt replokalshus.
Otur f<irossochen lokaleri Frysen,och faktisktlyckadesvi. Tv[ nya
forbannatdfllig affiirsmoralav sflljarenFrigo ScanlokalerOppnades
ochvi kundeminskareplokalskcilistan
dia!
med4 band!En liten segerfor miin skligherenmenett
gigantisktstegfrir ARRG!

Fick en tidsfrist,
Undertidenhar bandeni Frysenfltt en frist i
ochmedatt vi vunnit f<irhandlingarna
om de felaktigt uppsagda
kontrakten.Efter att FritidsFastigets
ochArrendebyrlhjiilpt ossmeddenjuridiskaglngen lyckadesvi bli kvar diir iinnuett [r.
D[ planernarunt slakthusetgick i st0petoch tidningarnagjort sitt till fcir an accentuera
frlgan h<irde
fdretagetO-gruppenav sig -manhadeett mycket
llmpligt husi Agnesberg.Efter att fdrglves sOktAgnesbergp[ kartan6vercentralaGdteborglyckades
vi finna omrldet utevid Angeredsbron!
Dock bed<imde
vi det soms[ intressantatt vi,
medrepresentanter
frln O-gfuppen,bescikte
omr[det.Viil pAplatskonstaterades
artdetliimpligahuset
var rivet!
Efter mycketursektande
erbjdrCs
vi ett annathus
i sammaomrlde.
Vi bildadeen frirening,somdriptestill ILLSK,
fdr att organisationsformen
skullevaraklar dl vi tog
4

Husetbrann upp!
Mot slutetav vlren -88 fick vi beskeder
art Burls
fritidsglrd skulleutlokaliserasin verksamhetochdetta
skullekunnainnebiiraen ny mrijlighetfdr banden.
Vi satteiglng arbetetmedatt unders<ika
kostnaderna fcirisoleringav viiggaroch golv samtidigtsomFritid
lovadestiillauppmedbidrag.Alltverkadevarafor bra
f<irattvarasantdApl<itsligthusetbrinner upp! Ja,fritidsglrdenbrinnerinte upp utandenlokal somverksamhetenskulleflyttastill. Vlra planergick diirmeduppi
rok. Aterigenett misslyckatfcirsok.
Hittills harvi alltsl setttre projektmisslyckas!Ett
p.g.aweksamaffiirsmoral,ett annatp.g.aoseri<ist
handlandesamtett tredjep.g.aett vansinnigtpyromandAd!
Vad flterstlratt sega?Jo, kampenf<ir att ffl lossfler
lokaleri Frysenintensifieras!

Var pi sin vakt.
FastighetsABHamnstadenkriptevlren -88 loss

Den ljusgrtinabetongklumpen,
Fryshuset,Gtiteborg.Foto: Christian Odin.

Fryshusetfrln AB SvenskaFryseriernamedbaktankenatt denljusgrdnabetongklumpen
skulle
rivastill fcirmln fiir kontor.I somrastogsderasbegiiranupp i byggnadsniimnden
ochtj[nstemiinnen
frireslogatt husetskullerivas.Motiveringenvar att
Fryshusets
otidsenliga
fasadutgjordeenbelastning
for omrldet.Man menadeatt det vore bfrttre att
varsamtinkorporeraomridesanpassade
kontorslokaler(hick!)!Dettaftireslogstrots att kommunensbevaringsprogramfdreskrevannat!
p[ sin
Dock var politikernai byggnadsn[mnden
vakt ochmarkeradestarktatt Fryshusetinte fick
rivas.
Hur l[get f<irhusetidagserut iir ovisst.En utredningom Frysensframtidabdegorsi kommunal
regi -dvsman l6ter FastighetsABHamnstaden
giira utredningeneftersomkommunensjiilv saknar resursertill egnasfldana.Dihefterskaman
fattaett beslut.Hur somhelstharvlra sistaessniir
det giillerFrysenspelatsut, vilket len till att hyrorna f<irkvarvarande
bandsiinkstill hfllften.mot att
kontraktenl<iperut sistadecemberi [r.

Gflrdsten.
I vflras fick vi inom ARRG en inbjudan att
delta i rustandetav replokaler i nya stadsdelshuset
i
Glrdsten. Tanken var att man i kiillaren (var annars!) skulle f[ iglng en frireningoch ha 6-8 replokaler till dessf<irfogande.
ARRG undersdkteintressetbland traktensmusikut6vareoch fann 16 band som snarastbeh<ivde
lokaler.
Allt tycktes gott och viil niir det fruktansv?irda
beskedetkom, att pengarnatill stadsdelshuset
inte

riicktetill! Vad skullestrykap[ fotenom inte replokalerna!!Det var ett heft slagi ansiktetp&de
ideelltarbetande
miinniskorsomsattiglng arbetet
medfrireningsbildning
ochskisserpAljudisolering.Att ftirst fi en inbjudan att deltai arbetet
ochsedanfi slagpi fingrarna fick ossatt dra
hosde styrandei arslutsatsen:Inkompetensen
var beklimmande!
betetmed stadsdelshuset

Ljusning.
Hursomhelst
sesnu en ljusningpAhimlen
eftersomvi i dagamalterigen fltt ett brevfr[n
Fritid Glrdstendiir vi iir inbjudnatill samarbete. Nya pengarhar skakatsfram och fritidsgArist?illet.
deni omrAdetskabli replokalshus
Mrinstretkiinnsigenfrln tidigaremenvi flr
hoppasatt maniir lite mer seri<ist
instiillda
dennaglng.

Drdmmen.
Dr<immentir att f[ ett centraltbel[getnedglngetfryshusmedkraftigaviiggarmedca 50
lokaleri. Dettaskullevaraliitt att rustafor musikersenklabehov.Vi behciveringa lyxrustade
replokalermedheltiickande
mattoroch fonster.
Det viktigastedr att det finns lite virme, el,
htigt till tak ochavskildhetsi ska vi setill
att Gtiteborggdr sjiil ftir epitetetSveriges
Liverpool.

Leif Strandh
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Text: Per-Arne Pettersson.

VALYET
Enda rockklubbeni stan!

Foto: Gary Andersson.

Arrangtirer, musiker,branschfolkoch
fdralldel vanligt folk ocksfr,fiirvfrnasofta
6ver att en sfl stor stad somGtiteborginte
kan erbjuda fler spelstillenoch speltiltfiillen nflr det giiller en sfl bred och vittomfattandegenresomrockmusik.ARRGs
klubb heter VALVET.
Visserligen fcirekommerdet en del liveframtr[dandenp[ sttirre restauranteroch pubar inne i centrum. Men diir bjuds till sttnre delen str<imlinjeformadeoch liittsmiilta coverbandsom mer bildar
kuliss eller inglr som komplement till stillena som
sldana.
Trots detta till synesogenomtriingligamorker
glimmar det en liten stjiirna p[ rockhimlen eller
r[ttare sagtpl F<irstaLlnggatan inte llngt frln Jlirntorget.
Sedanett flr tillbaka driver ARRG Goteborgs
endariktiga rockklubb (= musikst[lle diir svensk
och utllindsk originalmusik framf<irsdirekt av artisterlltskrivare med hjiilp av elektriska instrument
och apparater)VALVET.

VALVET.
Redanvlren
-88 stod det klart
att ARRG skulle
dverta andrav[ningsplanetpl
fastigheten
FcirstaLlnggatan 12.

skickoch enrejiil renoveringvar n6dviindig.
Genomett rustningsbidrag
frln kommunenoch
en massiv insatsfrln fcireningsmedlemmar
stodlokalernaklarai slutetp[ september
-88.Tack vare
tjurskallig envishet,gltidandeentusiasmoch
ideelltpraktiskt arbetefrin medlemmarna
riickte upprustningsbidraget
iven till att tiicka
kostnadernafrir ink6p av PA och ljusrigg.
6

Koncept.
Grundkonceptetfrir VALVET stod klart redan
frln bxirjan;s[ llga omkostnadersom mcijligt och
dArtill biljettpriser som inte kostar skjortan, skulle
liigga grundentill ett stabilt och varierandeutbud.
Om sanningenska fram sl har det viil under f<irsta
lret varit 6msom vin och 6msom vatten niir det
giiller stabilitet och varierat utbud. Men faktum
kvarstlr att frln september-89 kan vi med behlllningen frln arrangemanganstdllaen person,som
ansvarigfdr VALVET, pi heltid.
Hittills har funktioner som bokning, marknadsf<iring, ink6p, personalosv i ftirsta hand legat p[ beredskapstjiinster,tillf?illiga lcisningar och ideellt
arbetefrln medlemmarna.
Det lir gott och v[], och en viktig grund liven for
det fortsattaarbetet.Men en stiindig utveckling och
renodling av rutiner och funktioner iir nodv[ndig om
vi ska kunna hAlla ett stabilt och varierat utbud till
rirnliga priser!

StoltaARRGare.
Det iir inte utan tillfredstiillelse och med niisan
lite i viidret som vi kan konstateraatt under det
glngna fuet har vi genomfcirtett hundratalkonserter
med rikskiinda svenskagrupper, lokala band och
grupperfrAn USA, England, Australien, Jugoslavien,
Finland, Tyskland, Belgien, Danmark, Skottland och
Sovjet.
Exempelvis kan n?imnasgrupper som The
Creeps,Sinners,Stry & Babylon Blues, Freddy

I
I

Wadling och Fliiskkvartetten, JonasHellborg group,
Mobile Whorehouse, Dolkows, Stockholms negrer
osv.
Bland de utliindskagiingenkan L'Amourder,
Hard-ons, Walther Trout band, Loop, My bloody
valentine,New Christ, Shamen,Beastof bourbon
och VA BANK ndmnas.

Radiosindningar.
Riksradion och lokalradion har spelatin ett femtontal konserter.Bland annaten seriemed lokala gupper
somp[ dettasiitt nltt en storrepublik dn vad som
annarshadevarit mojligt.

Mycket
flterstfrr.
Visst kan
man sll sig
p[ brostet
och sriga"det
diir gjorde vi
bra", men det
viktigaste tir
dock att

tlnka framat och
sdga"vi ska bli
bdttre". Biittre kontinuitet, bredare
utbud, biittre ljud
och ljus, smidigare
och effektivare
marknadsfdringiir
en del av receptetfor
framtiden.
VALVET har
kommit for att stanna, utvecklasoch
forhoppningsvis
skapabiittre forutsiittningarfor fler
speltillfiillenoch ett
biittre musikklimat si de s6!
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Stallet!Gtiteborgsframtida kulturcentrum?
Ta en titt pi kvarteretArtilleristalleti Giiteborg,beliget i htirnetav Magasinsgatan
SridraLarmgatan.Stig in i det nuvarandegaragetmed det vilvda glastaketoch kflnn in
det sjiilvklara i att dennasal grirsom till norra europashflftigastekonsertsal!

lflnka sammanStallet med
andraliknande kulturcenffa
runt om i europas[ att gemensammaaktioner typ"Band
Aid" kan genomf<iras.
Id6f<irslaget
var alltsl t?inkt
som en forsta
etapp,en grovskisseller vision
av de m<ijligheter som framover skulle kunna
bli verklighet.
Reaktionerna
var alltifrAn
Fotochristianodin'
stalletsettfran grtinsakstorget'
entusiastiskatill

I ett antal artiklar i GT, Arbetet, DN, G-P och ARRGtidningen har man sedanett [r
kunnat liisa om ARRGs ideer
och planer anglende ett framtida centralt
bellget kulturcentrum. Stallet
som projektet
kallas beskriver
en omfattande
verksamheti intill liggande
byggnadermed
en total yta p[ ca
4500 m2.

Fiirsta etappen.

Den7:eseptember-88
presenterade
ARRG "Projekt
Stallet". Dettagjordesofficiellt p[ Caf6Trenchtown
efterinbjudantill alla f<ireningsmedlenrmar
och speciellt uwaldapolitiker och
tjiinstemin.Syftetmeddet
helavar att skapauppmiirksamhetoch innessekring de
mcijlighetersomskullekunna
bli verklighetvid ett hvarande av kvarteretArtilleristallet.
Bestlndsdelarna
i id6ftirslagetkan kort beskrivassom
f<iljer.
-En konserthallmedkapacitetfrir ca 1000personer.
Hiir kan publikenerbjudas
konserter,teaterfdrestiillningar, festivaler,utstiillningar,
dansevenemang,
miissormm.

-En restaurantmed kapacitet fdr upp till 300 giisterdiir
blde restaurantutbildningoch
vanlig kommersiell verksamhet kan f<irenas.Restauranten

ska iiven kviillstid kunna
erbjuda musikfr amtr[danden.
-Ateljeer dlir snickeri, bild
och formkonst kan finna
ut0rycki producerande,skapandeoch utbildande syfte.
-Utstflllningshall eller
galleri fdr okiinda och oetableradekonstniirer.
-Musik och programcafeer
som med en livfull genomstr<imningav olika miinniskor
skaparattraktiva m<itesplatser
diir ideer och tankar kan finna
olika uttryck.
-En mediadelsom bestflr
av ljud- och bildinspelning
diir tanken iir att kunna banda
och sflndaprogram och forestflllningar direkt i konserthallen! En annanviktig funktion
f<ir mediadelen?iratt kunna

milt positiva, uppblandade
med en stilla f<irundranav,
hur ska det hlir g[ till d[?
Ja...hurska det hlir g[ till
var alltsfl niista frlga att ta itu
med.

Etapp tvfl.
F<iratt driva projektet
vidare sattevi oss ned och
tittade p[ en hypotetisk modell av konserthallensintiikter
och omkostnader.
N[sta stegblev en ekonomiskt kalkyl diir vi noggrant
beskrevde ekonomiska
fdrutsiittningarnafrir konsertsalen.Kalkylen presenterades
i forsta hand fdr myndigheter
och andrainblandadeca en
mlnad efter Trenchtownmotet
och inneh<illen detaljeradbe-

skrivningav verksamhetens
art, hur ofta dom fcirekommer
och hur omkostnader
ochintiikter frirdelar sig. Medvetet
hOllvi en mycketllg profil pl
intiiktsidandelsfdr att inte
driva upp frirviintningarna
alltf<irmycketoch delsf<iratt
verka troviirdiga.
Gissaom vi blev f<irvlnade niir vi la ihop alla siffror
och fick ett ersnettopA,2,7
milj kronor! Med andraord sl
fannsdeten mycketgodekonomiskbtirighet
fcirkonserthallen.

Etapptre.

misk synvinkel. Vi behtiver
inte flera affiirer eller kontor i
centrum!
Vi beh<iverett levande
centrum dlir m[nniskor och
umgflngesformerkan m<itas
och utvecklas!

Etapp fyra.
Fjlirdestegeteller dagen
D inf<illden8:eJunii er. De
var det dagsfOrkommunfullmiiktigeatt, sedankommunstyrelsenantagitftirslagetom

slag som iir s[ genomarbetat
och attraktivt att man helt
enkelt inte kan siiga nej. Hiir
giiller det att trycka pi mtijligheter inom musik och kultur.
genom mediadelenkan
ideer och engagemangspridas
och f<irverkligas.Vi vet att
det runt om i europaoch iiven
inom ostblocket rlder en stark
vilja till frirlindring och frirblittring. Metoden iir kommunikation genornen alltmer utvecklad och effektiv mediaap-

parat,formen
iir musikoch
kultursamhiillet
somstAndigt
sdkernyauttrycksformer.
Ideernafinns
hiir,just nu,
runt omkring
ossochviintar
barap[ att bli
upptacktaoch
frirverkligade.

Tredjesteget
var att f[ fram
konkretastiillningstaganden
frln alla inblandadeparter.
Ett arbetesom
f<irsviradesav
faktumetatt alla
tillfrlgade ftirvaltningarfrAnoch
med flrsskiftetinte
kommeratt existerai sin nuvarandeform pga
stadsdelsreformen.
Dettainnebiiri
dagslfigetatt det
iir svlrt att fatta
Leif Strandh och Per-ArnePettersonvisar glatt den
beslutom framtida ansvarstagan- tilltiinkta konsertsaleni Stallet.FotoTommy Svensson.
bevarandeav kvarteretArtilden.Trotsdettamlste Stalletprojektetdrivasvidare.Hur leristallet,definitivt faststilla
genomfcirs
beslutet.
ideema?Hur
Beskedetinnebarocksflatt
f<irdelarsig kostnaderoch
fick i uppdrag
ansvar?Vad kan kommunen Fritidsnlimnden
projektgrupp
att
utse
en
helhet
p[?
som
som
stiillaupp
Per-ArnePettersson.
Vilken roll skaARRG spela? skaarbetavidaremedformer
Vice ordf. ARRG
Dettaiir frlgor ochfdrslag
och f<irutsiittningarf<irett kulturcentrum.Projektgruppens
sombelyserbehovetav ett
centraltkulturcentrumur blde uppgiftblir att presentera
ett
fulkidigt ochrealistisktf<irkulturell,socialochekono-
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WHALE
ETTANNAT H
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Text och foto av
Ove Strand.
Hur ttsave-artt
man valar?Hur skaparman
ett annat hav. T0rs man pisti att ett siitt iir
musiken?T0rs man pistfl att dennadag,den
2 augusti1989,en ny, ren flod, bevattnadav
ett 30-tal visenskilda bflckar, med en nflrmastohejdbarstyrka biindesig en fira, ett
lopp rakt ut i det tomrum somskullef<irvandlastill -"Ett annat hav"!? (Ktip skivan
och hrir brusetoch dAnetfrin denna30
mannakiir,exklusivtfiir dennaunika inspelning).

En fantastiskkiinsla.
Det skulle bli Vicky Benkert, som med
gl0rdandeengagemangsj<ingnyckelfraseni den
svenskaversionenav "Save the whales": "Det
?irnu vi mlste inse, att f<irvar och en som
d<idas,s[ d<irocksl en del av vlr v?irld!"
Kriren inslg detta.Helt klart stod, f<ir denne
numeralutEade,erfarne,ja smltt professionelle
( ! ! ! ?) adjunkten, tillika kcirmedlem/textfdrfattare, att kOreninslg detta.Ett suverflnaresviing,
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Vicky Benkert, Lisa Nilssonoch Niklas Strtimstedtpl Sonetvid inspelningav Ett annat hav.
efter att ha existeratsomkrir i knapptI timme, 2 augustiskulle"Ett annathav" seglaut i sig
har s[llan eller al&ig hrirts i studio!

sjlilvt, som ett skeppi vatten, och -som det nu

Kanskevar detLeifs respektlOsa
utmaning
efterdenftirstagenomsjungningen:'"Typiskt
svenskar!S[ djJa stela!"Kanskevar det CyndeePetersochPaul Ellis'avsplnda,lugna
ledning.Eller kanskevar detheltenkelt-real!
Det var det! Det rldde en fantastiskkiinsla,
improviserade,
dessasvettiga,r<ikhostiga,
niirmastosannolikatimmar.F0rutomLeif,
Cyndeeoch Paulvar det s[!

hadebaraett att
ocksl blev -vi i besiittningen
konstatera,
att det hiir var grejen.Dettavar
lyftet, denstoradagen!
Alla frAnWWFs Hans Antoni, Sten
LundbergochMagnusSylv6nochWarner
BrothersHansDesmond,till l2-lriga Karin
Ritek frln Falun,kiindeatt nigot speciellt
ftiljde medin i mixerndennadag! (K<ipskivan
-dethtirs!)
LasseLindbom ochTove Naess,med
ungef?ir60 minuterserfarenhetav llten gjorde
verserochrefriingermed stortidmjukhetoch
klinsla.Tillsammanslyckadesde ge allvar och
tyngd[t ord somlir iignadeatt stannanlgon
extrasekundhoslyssnaren:"Aldrig skaden
dagenkomma,d[ densistasAngvalen
ropar....Vimlste gedom det endadom begiir.
BararAffentill sitt liv....Ettliv i ett bllare
hav.....Iett levandehav".
Med dessaord, ochmedlltens pulsi
taxibilarnasmotorljud liimnadevalkiimparna
arenan.Kvar llg r<ikenochekona.Dimman,
ropenpl hjAlpochvlgors svall.Dennadag
ftiddes"Ett annathav".

Osannolikakombinationer.
Inte ensen veckainnanKjell Ldnnfr och
Tone Norum, NisseLandgrenochAnna
Book,StaffanDoppingochMerit Hemrningsson(dessahiiftigakombinationer)och
LasseLindbom, Lisa Nilsson,Niklas Striimstedt ochVicky Benkert meden sjiilvklar
proffsighetsattesinaleadvocals-inte ensen
in, rldde
veckainnan'Ett annathav" spelades
ftir ett 0gonblick-tvivel. Vem skullesjunga?
Vilken slngareskullekunnamatchaCyndees
engelskaversion?Mlste kanskesjllva
ARRG-red...?

Happening.
En S.O.S.i kv[llCyndeehadel<isningen.
stidningarna,
och en happeningi studionmed
Den
alla -"from hardrockersto operasingers".
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