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-LEDARSIDA

o
GOTT NYTT ROCKAR?

A
Alltsedan ARRG stadgade
sln mllsittnlng (sommaren -
E7) har vldrlvltfrlgornaom
muslkens sJilvklara plats I
dagens samhille. Muslken
som umgingesform ir
mlnga glnger dverligsen an-
dra former eftersom man hir
kan delta pl sl mlnga olika
s6tt; dansa, lyssna, spelq
rodda, humpa, repa, kom-
ponera, [ud- och ljusmlxa
samtldigt som man har kul.
Idag, nir vi dppnar ddrren
till ett nytt decennium, vin-
tar rocken och oetablerade
muslkformer pl att bli rums-
rena och fE sln plats i kultur-
samhillet -men hur ser ut-
sikterna under 90-talet ut?

Ettrilc kulturliv iiren god ekono-
misk investering, skapar ett posi-
tivt samhdllsklimat odr gerett gott
ryhe Ar landets kulturellt investe-
rande kommuner. Tyven tycks
inte mlnga kommunerfatta detta.
Eu hett kulnrliv ger dess invlna-
rc mojligheter till en rikare liv
som borde leda till en friskare
tillvaro som i sin turledertill eng-
agemang fdr omgivning, milj6,
medmiinniskor osv. Ett bra kul-
turliv bdr innehAlla ett se varierat
u$ud att se menga lldersgruppe-
ringar som mdjligt attraheras -dlt
frln bam till pension:irer.

Rock och iil
Under 8O+alets senare del har

det debafEraf s mycketom de tiver-
mogna tonAringamas umgiinges-
vanor samt sambandet mellan 6l
och deras favoritmusik rock Jag
anser alt debatten ofta hamnal
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snett, mycket tack vare tveksam
joumalistik i den lokala pressen
men ocksA pe grund av cenfie-
ringen vid alr iil ir ett mlste liir
rockens iiverlevnad. Detta ?ir ett
plsiende som inte stiimmer ftrllt
utt Ingen vuxen miinniskakan vdl
rimligen plstl att det er ett ma$e
att til servens sl fort rock spelas
pA fritidsgkdarl Vidare kan viil
ingen mena atr man mAste ha 6l i
replokalema fth att kunna spela
rock! Dessa argument er faktish
inte pAhinade av undertecknad
utanjagharsjelv mdtts av oroliga
miinniskor som fdljt tidningamas
shiverier! Ute mer falca och
nyansering i debatten skulle leda
oss fram till fd[ande slutsats:

Om man ska driva en rock-
klubb ldag 5r det nistan omiij-
llgt ett fl den att iiverleva eko-
nornlski orn man Inte har rittig-
heter atl servera iil och vln. Det
ir det debatten g6ller!

Svensk lag
Fdr anfAtilhend att servera6l

och vin siiger lagen all utskiink-
ning endast fAr ske till lldersgrup-
pema frln I 8 lr och upplr. Dessu-
tom mlste det ske i samband med
servering av ett visst antal matriit-
ter i ett godkiint kdk Detta iir en
lag antagen av Sveriges riksdag
somintekar lindras av nlgonkom-
munalpolitiker ellertj?instemm pe
liinsstyrelsent AndA har massme-
dia och andraolyckskorpar skan-
derat om hurdj?ivli gatj:instem:in-
nen pA rillstlnd smyndigheterna iir
och hur njugt instiillda politikema
harvarit. Iag misstiinker an de fl e-
stainte enshytt sig omatttareda
pAfaktai vlr wenska lagstiftning
utan helt enkelt tych det varit
enklare att fciUa stnimmen och
kasta skit pAde folkvalda med ar-
gument som 'hi fattar ju ingen-
ting" eller " ni vill ju inte lyssna".
Den instiillningen gdr det hela ti-
den svArare nesla geng man ska
fdraen seritis diskussion om mu-
siklivet hiir i Gtileborg.

Olyckskorpar
Tolka nu inte ocksA detta fel, ni

som tror pe kortsilciga l6sningar.
Jag iir ingen anhingare av byrA-
kratmaffian men ett vetjag: Skul-
leldnsstyrclsenstjiinstemiin ge ut-
skAnknii,rgstillstAnd som stred mot
lagen skulledebegAtjlinstefeloch
kanske fdrlorasinajobb! Jag mser
att mycket av den debatt som fdrts
i gdteborgsFessen varit helt ute
och cyklat och hamnat mycket
snetl eftersom kommurnlabeslut,
i det hiir fallet, inte kan bestemma

6ver centralt beslutade lagar. Vi
flr vara glada an politikema fort-
farande har en positiv inst?illning
till problemen fdr rockmusiken
idag.

Vad g6ra?
Men finns det dlingelvlnkom-

munalpolitikema km .lijiilpa till
med ndr det gdlleruppluchingen
av dessa, mligt min mening, all-
fdr hlrdarestrilrioner. Jo, det gth
det. Med en positiv instiillning
frln kommunen kan man alltid
gdra olika tolkningar av vad be-
greppet "godkZint kdk" inneb&
och hur mlnga och hurdana riitter
man mlste servera Gdteborgs
kommun verkar ha en positiv in-
stiillning till oss som jobbarfdr an
fdrbe[ra musiklivet i Giiteborg,
vilket den utredning som Lcn-
nart "Dlppan" Nyqvlst gjort sli-
ken bidragit till.

Kommunal utredning
I den fheslAr han, A Fritidsf6r-

valtningens vdgnar, bl a alt min-
dre samlingar av replokaler ska
etablerasi fdrortemasamt en stdr-
re samling centralt (sdmmerhelt
med ARRGs up,pfaltning). Vida-
re atl en dishrssion med syfte att
hitta miijligherer dll dispens frln
kraven om fullstiindig koksutlust-
ning snarast skapl@as mellan
socialf d'rualtningens tillstlnd sen-
het och ldnsstyrclsen. Detta for-
slag ska upp i kommunfullmiKi-
ge till beslut nu, undervlren. Det-
ta om negot visar vdl kommunens
godaviljaan hjalpa fram rockmu-
siken till sin sjiilvklara plats i
dagens hrlturutbud.

Smolk i groggen
Men, tyvitrrftms ett stort moln

pA himlen. Socialsyrelsen (cen-
tralt) tycker art kommunema har
varit alltfdr genedsa niir det giil-
ler utskiinkningstillstAnd och frir-
eslAr att hlrdare restrillioner ska
tilliimpas. GAr detta fdrslag igen-
om er det stor risk all 90-talet blir
:innu mttkare en slutet av 80-talet
sA vi fAr hoppas att vlra kommu-
nalpolitikers positiva instillning
blir den rldande.

Utopia?
Det som sakras i dagens G6te-

borg Ir stdlen diir det inte kostar
skjortan att ge in och ta en dl eller
en kopp kaffe pA och der det inte
iir speciellt imponerande alt bli
alltfcir benrsad ulan diir omgiv-
ningens sociala kontroll borgar
fth en b,ra atmosfHr och milj6.
Hiir, anser jag, det shrlle finnas

mtijligheter alt fdrebygga alla de
hemska problem som dagens
segregerade och alienerade sam-
h?ille medfth.Detta utopi4 dAr al-
koholen endast shrlle fylla en
social funllion, vAgar man idag
lnappast andas om fdrriin olyck-
skorparlsaxarart detfinns riskan
vi "drcgar"ihjlil oss. Vlgarvi inte
erbjuda dagens myndiga mogna
invAnare i Sverige detta?

Flykt frAn verkligheten
Visst, det finns slikert mlnga

som har ett behov av all droga sig
bort frln verkligheten, och det iir
ett allvarligt tecken. Men en stor-
re flykr frln verklighelen uorjag
beslut om ltstramningar, ndr det
giiller utskiinkningstillstlnd, in-
neblireftersom det inte skapar en
positiv miljo for oss malilighet-
skonsumenter, utan endast gyn-
nar den undre viirlden och hem-
brdnnama! Finns inte alkohol att
tillgl sAtrorjag vidarc alt de, som
har behov av att komma bort, tar
till andra benrsningsmedel -som
kan fAbramycket allvarligae kon-
sekvenser ?in alkoholens.

Positiv thinking
Man mAste verka fdr att skapa

en positiv miljii ftirlandets samt-
liga invAnare! Det trorjag leder
till att miinniskoma blir lceaivt
tiinkande ochinte destruktivai sin
tillvaro. En positiv miljd tror jag
endast kan skapas i en kommun
med ett rikt kulturliv. Diirf6r kiira
poliriker. TZinknogaefterinnan ni
tarbeslut om vArt framtidakultur-
utbud. Drabbas vi av fler och hlr-
dare restrililioner iir jag r:idd att
mycket kommeratr gAviildigl $etr
i Gbg under detta sekels sista de-
cenium. !

Leif Strandh

ARRc-ti&insa l/9O
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DIVERSE:-

r6@b ARRG:S TUTATSATTNING
Musikt?ireningen ARRG iir en partipolitiskt obunden, ideellfiirening iippenftir alla.

ARRGs m&lsiittning iir att ge musiker $Aviil amatiirer som proffs) biittre miijligheter till
utveckling och utiivning av musik, vilket framf?irallt kriiver replokaler och speltillfiillen.
ARRG verkar iiverhuvudtagetfiir enftirbiittring av musiklivet -primtirt i Giiteborg , se-

kundiirt iiven i iivriga Sverige.
ARRG ska verkaftir ett bra liv.

ooaaaaaaoaoaoooa

Vill du bli medlem kan du siitta in 100:- pl vflrt postgiro 22 6894 -4 eller bankgiro 5650-1455. Ange
dA namn, telefon, adress och vilket 6r du iir fatdd se skickar vi medlemskort samt ARRG-tidningen.

PET
SOUNDS
Drottninggatan ?1

bor 435
4(01 26 G6ITBORG

?e enln,Axta
aha,altuwra, : + mw:
-

SATOR "World"
Ny 7" clngelt

@p sHpps 232)

Union Carbide
Productions

Srn Frenclrco Boogle
(HOFFMANNRemix)

vt
HAR

AILT II I
OCH LITE TITI.

(utom drogspel)

STORGATAN 1
TEL.11 00 t0

13 09 00
FN(.13 05 63

ARRc-tidningen 1/90

Sidan 2: l,edare
Sidan 3; ARRG diverse
Sidan 4: Notiser
Sidan 5; ARRG debatt, Rockutredning
Sidan 6-7; Konsumentviigledare i rock
Sidan 8-9; Allting gar a$ siilja,..
Sidan l0-l l; Replokaler
Sidan 12-13; VALVET
Sidan l4-l 5; Tema Gciteborgsband
Sidan I 6; HArdrockshdnika
Sidan 17-19: ARRG rescenserar

Arrg-tidnlngen
utkomcr mcd 4 nma/lr mh trycks av

Goternr p{ miljitvlnligt pap,per i m upplaga av
3000 ex. Tidningm Irmmsbefriad. Manu-

stopp liir nesl! nmma lr 2213 ah den
utkoma 1714.

ARRG-ti&ringm 1/90
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-NOTISER
Rapport fr6n Stallet
I Ogt verkar vara lAngt mellan ord
och handling hos dagens giiteborgspoli-
tikcr. ProJekt Stallet tycks ha hamnat
p& undantag I omstruktureringen tlll
staddelsnimnder? Eller kan det vara
iinnu virre. Har det heb tiden varit
kommunens avsiV at ltta ARRGs en-
gagemangliir Stallet rinna ut i sanden?
Hur som helst. Efter an ha kulturminne-
bevarat fastighetema i kv. Artilleristallet
och uppmuntrat ARRG att jobba hirt ftir
ett kulturcentrum i lokalema sl har nu
Gbgs kommun klart (?) visat sinnegativa
insnilning till projektet. Manharintevisat
nlgon sorn helst fdrhandlingsviljaniir det
giillerkonkreta liisningar och ersiittningar
till dagens dgare BGB ! Hur fitrklarar man
det? Vet inte den ena handen vad den
andra gor?

Jag antar att hela projektet kommer att
rinna ut i sanden nu niir BGB iiverklagat
kulturminnesbevarandet till regeringen.
Denna prtivning kommer attbli en ling-
biink och det verkar vara en medveten
taktik hos de styrande i dagens Giiteborg.
Llta allt entusiastiskt ideellt arbete fran
grdsriittema rinna ut i sanden i ett enda
srort "Jass[". Det kiinns lite bitrert.

ROCKSLAGET

I I rhrt"t av 70-talet och biirjan av 80-
talet blev 'Kom Loss" ett begrepp bland
stadens rockband. Det handlade om en
rockbandstiivling arrangerad av Fritid och
Gdteborgs-Posten, och nuharde tillsam-
mans med ABF arrangerat nlgot likran-
de. Den hnr gangen har tiivlingen det fyn-
diga namnet "Rockslaget" och 1 50 band
iir tiinkt ska delta. Efter 10-12 grundtiiv-
lingar iir det dags frir tvA semifinaler. Tre
band fran varje semifinal girvidare till fi-
nalen, som preliminirt gir pi Liseberg.
Fiintapriset blir en singelinspelning, men
ABFs ansvarige Peter ttB-B" Ohlsson
poiingterar att tiivlingen inte iir rill fiir att
fA fram "stans b?ista band". Nej, mening-
en med det hela ir att ge alla smiband en
chans att fi en bra spelning infiir en for-
hoppningsvis storpublik. Niimnas kan att
pA f<ina irets lokala tdvling pi Hising-
en bes6ktes deltdvling ama av
i genomsnitt 420 personer,
och 1500 iskidare
kom till finalen.

Vi hoppas detta -\
mycket bra initiativ fr
utvecklas till en llnglivad 

\

tradition som kan ge mlnga
bra speltillf;illen [t gtilebogs-
banden.

Nytt bolag
I Shsk Independent Media frln Styr-
s6, som tidigare gjort sig mest bekant fiir
att importera och distribuera smhl musik,
startar nu upp en egen skivutgivning som
skivbolaget SLASK Records. Tidigare
har man mest iignat sig lt kassetter, men
p[ 1990-talet iir det dags att upptiicka den
gamrnaldags hederliga vinylplattan.

-Fiirst ut iir en LP-skiva med Peter
Bryngelsson (ex- Ragnariik). Skivan som
iir helt instrumental heter "VIA" och vi
sliipperden i slutet av februari, siiger skiv-
bolagsdirektdren Bo-Stefan Lundqvist.
-Efter Bryngelsson satsarviplen ganska

okiind rockgrupp, Love's an erection,
som vi ger ut en singel med i mitten av
mars. Dom iir fran Giiteborg och dom har
jag sjilv upptiickt, avslutar han.

tf t f t{*t
"Eftersom behouet au ljuset och hjulel
dr sd grundldggande fdr udrt samhtil-
le, sd uerkar dessa uppfinningar, sd
hdr i efterhand, ganska forutspddda
och inte alls speciellt mtirkutirdiga".

STIM och ncb
ir till fiir dig!
Som upphovsman (komposittir, textfiirfattare och bearbetare)
har du rett till ekonomisk ersittning n[r din musik framftirs
offentligt, dvs spelas i radio, TV, pfr konserter, dansstillen i
butiker osv. Aven fiir inspelning och kopiering av dina verk
t ex pfr grammofonskiva eller video har du rett till ersittning.

Ftir mer information kontakta informationsavdelningen

STIMglnob
8ox27327,I02 54 STOCKHOLM, telefon 08-783 88 00

L

ARRG-ti&iago l/90
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ROCKKLUBBAR PA
LOPSEDELN

Rocklivet i G6teborg dr utrett

Pfl rppa."g av kommunfullmiik-
tige giorde Fritidsfiirvaltningen i
hiistas en utredning dels iiver hur
kommunen skall ta fram fler replo-
kaler lt rockbanden och dels om
hur rockmusiken med stiid av kom-
munen skall kunna utvecklas som
den giort i Arhus.
Utredningen var lite ovanlig frir att
vara en kommunal produkt. Sl ovan-
lig att den hamnade pl GT:s ltipsedel
"F<irslaset det blir strid om: STAR-
KOL P1. ROCKKLUBBARNA I
GOTEBORG". Det iir rikrigt au ut-
redningen tar upp och fiiresllr att
man skulle testa med starkiil pl rock-
klubbar men framfcirallt handlar den
omREPLOKALER.

Replokaler
Fdrdet fcirsta si f<iniikerman kolla

upp hru mycket folk det kan tiinkas
varasom spelarrock i stan. Detrider
m6nga uppfattningar om det. Om det
iir si att en replokal iir en fdrutsett-
ning fdr att ett band ska finnas och

{ [9;H "n{,et&d sz\Ylb-,.r,o
replokaler i stan som delas av 2-3
band si skulle det finnas ung. 600-
700 band i stan! Men eftersom det iir
en s[nbristpl b'raoch billigareploka-
ler si miste man riikna med att det iir
fler som skulle vilja lira om det fanns
miijligheter...

Utredningen f<ireslir att kommu-
nen ligger pA ett kol f<ir att fcirscika
hitta 4-5 fastigheter, relativt centralt,
med ca 20 lolaker i varje. Men man
siiger ocksi att det inte iir helt liitt-det
finns populiirare hyresg?ister ?in rock-
musiker.

Och var ska vi lira dd?
I och fiir sig sA spelas det mycket

rock i Giiteborg --om man tycker om
och har rld att gi pA restatrang eller

lust att i.ka rockbit. Eftersom det iir
omrijligt fiir en rockklubb att fi tiltill-
st^ind si fiirsriker restaurang€rna att
bli rockklubbar. Fiir rock behiiver
inget tillstlnd.

Rockrestauranger
-Men det ?ir viil inget fel pl restau-

ranger? Nej, men nigra fdresprikare
f6r spiinnande, lokal rockmusik kan
man viil knappast beskylla dom ftir
att vrua.

Utredningen frireslir att man skall
fdntika hitta nAgon mtijlighet att ge
tillstand till nigra rockklubbar att
seryera starkril utan krav pi att dom
beh<iver ha restaurangkiik och kunna
seryera varrn mat. Pi det s?ittet hop-
pas man ocksi bli av med ev svart-
klubbar som man idag inte har koll
pl. Den som lever fir vil se.

Fritidsgirdar
F<ir de yngsta rockama i stan, de

som oftast lterfinns pi fritidsglrdar-
narunt om i f<irortema, fdreslirman

attdomskallfi
hj?ilp med att
ordna spelni-
ngar, sml tur-
n6er frir att
kommaigang.
Detta i samar-
betemedKon-
taktniitet.

Slutligen har
man snott en
id6franfuhus;
Genomattfdr-
esli att det
bildas en sam-
ridsgrupp som

representerar folk som spelar, arrang-
erar, lyssnar, folk i branschen som
tillsammans mednigon fran kommu-
nen farca300.(M)krom iret attliigga
itgiirder som kan stimulera rocklivet
i stan. Pi det siittet kanske det kan
skapas en egen Giiteborgsmodell som
fir rockklimatet i stan att tina <iver
nollstrecket.

Utredningen behandlades och god-
kdndes i Fritidsn?imnden i h<istas och
iir nu pi vlg till fullmiiktige diir den
skall behandlas under vi.ren. Sen fir
vi se vad som kan... Kanske iirdetupp
till oss sjlilva att se till att stans poli-
tikerfattar? tr

Lennart "Dippan" Nyqvist

Fiirkiin
I Vet du au vi slljer
fiirkiip tiIIVALVETS
konserter pi ARRG-
kontoret numera?
Men bara dagtid -inte
under arrangemang.

I Under 1989hade
ARRG ca 750 medlem-
mar. Ska vi bli fler i lr?

Varsdgod! Eu leende och en dl hor ofia ihop!

Riitt vAg!
Hei, herr Berner. Hur har du det i Stock-
holm? Hardu bildat ARRS (iil), Aktion
Riidda Rocken i Stockholm (med iil), Innu?
Hiir i Goteborg pbbar vi i ARRG vidare fcir
att i framtiden ha flera musik och s.k allakti-
vitetshus. Vi gor det i samarbete med bl a
kommunen, och inte som ndgot konsulfupp-
drag ddr vi siiljer gott samvete till kulturpo-
litiker. Vi tar ett steg i taget och f<irs<iker f{
loss lokaler At musiken.

Att viirt miil, som du tycks mena, skulle
vara att fylla ndgot slags kvot iir ju helt
befiingt. Biide ARRG och musiken utvecklas
hela tiden -sii gor iiven ARRGs mAlsiittning.

Det iir miinga gAnger jag hort skitsnack om
ARRG, t ex om hur vi fAtt vAra lokaler, Leif
& valarna m m. Samtliga gAnger har det
berott pii okunskap. Sii dven ndrJoacim
Berner skriver sin insdndare i ARRG-
tidningen 4/89.

Alltsd...eftersom rock'n roll och revolt
hinger ihop, eller hdngde ihop -f-n vet, (det
ir snarare ett forhAllningssdtt till musik &
kultur). Men OK. Hiir i Goteborg har ARRG
bdde material och mojligheter och det dr
bara att dra sitt strA till stacken.

Man kan aldrig forvdnta sig att ARRG ska
uppfylla just mina onskningar dt mig. Om
niigon trott att vi en dag ska ringa upp och
s6ga;"Hej, hdr har du en replokal och pd
fredag dppnar vi en rockklubb med starkcil",
sd torde den personen bli missbelAten med
det vi g<ir. Men det dr vi tvungna att std ut
med. Med detta menar jag inte att ARRG
borde std over all kritik -tvdrtom. Men en
saklig pajkastning med ikta varor ir
mycket bittre iin att kasta fiirlorade igg &
passerade tomater.

Jag skulle vilja avsluta denna insdndare
med ett piistiiende; Ju fler som deltar desto
bdttre! Jag tror inte att det kan bli en dAlig
soppa av det. Dessutom ska vi, givetvis, for-
soka ha ol till!
Mvh
Giiran Lindahl, styrelseledamot och halvak-
tiv medlem i ARRG.

It
ARRG-ti&ined l/90
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Samtal med musikskribenterna Bert Gren och Maria Holmin

KONSUMENTVAGLEDARE

ROCK?
TextzZac Nouttimiiki

I

rlbland nir man avger sina omdO-
men om olika skivor pl denna tid-
nings rescensionsidor hiinder det
att man undrar Over hur yrkesre-
cens€nterna har det; tink att varje
vecka pltija igenom en trave skivor
och bevista ett antal konserter...
Man ftinker sig att de som skriver
om ny musik pfl dagstidningarnas
sidor fungerar som en slags sluss
eller ett galler. De kan piverka oss
vanliga skivktipare och egentligen
hela musikbranschen, fiir deras ord
l5ses av tusentals, faktiskt hundra-
tusentals och med dagens enorma
skivutbud, vem hinner bilda sig en
uppfattning om allt det nya som
kommer?
Vi mAste f<irlita oss pA andra som
lyssnat pA skivorna -musikrescensen-
terna. DA frAgar man sig hur de upp-
fattar sin roll, mitt emellan skivbolag,
artister och oss skivkcipare. Hur kiin-
ner de? Kilnner de nAgot ansvar fdr att
hjiilpa fram vAra bra ok2inda band?
Liiser de andra rescensenters rescen-
sioner och hur lir det egentligen med
de hlir trenderna? Sist men inte minst
undrar man ju 6ver vem som (enligt
rescensenterna sjiilva) har ratt att kal-
la sig rescensent! Vi ringde upp tvA av
dem som hdr till Gciteborgs mest
namnkunniga, fdr att bombardera dem
med vAra flummiga frAgor, n6mligen
GtiteborgsPostens Bert Gren och
GT/Idags Maria Holmin.

MAste skriva om U2
Bert Gren har rescenserat rock se-

dan 1970, musicerat sjiilv i Dom
Smutsiga Hundarna och skriveridag
pAdeltidi GP. Hur ser han pAsittre-
censerande?

-Som rescensent har man tvA funk-
tioner; dels att spegla det viilkanda,

t,

Stockholmstidningarnas kamp om vill<a artister som ska skrivas upp
det kommer man aldrig ifrAn. Om U2
kommer till stan sA mAste man gA dit
och skriva om konserten o s v. Och
slApps deten platta med nAgotbekant
namn har man ansvar att skriva om
den. Men sedan innebiir den andra
delen av rescenserandet att hjilpa
publiken hitta nya bra saker som man
vill tipsa om. Det lir ganska poiingldst
att skriva om en platta som man tycker
Zir dAlig med ett okiint band, ddremot
kan man skriva om en dAlig platta
med eu kiint band eller bra platlor med
oklinda band.
Om att lisa recensioner?

-Niir det lir nya plattor sA vill jag
helst vdnta tills jag sjilv skrivit. Men
det iir klart, jag Zir nyfiken pA vad folk
tycker. Detkan gZilla speciella plattor
som man har lite funderingar 6ver
sjiilv, man kanske har varit tvungen
att gdra ett snabbt jobb och lyssna
intensivt. DA kanske man omvlirderar
lite grann efterAt. Det iir baksidan av
jobbet, att allting mAste gA sA fort.

ARRc{i&ingd l/90

illustrerat av Zac.

SVENSKA

-En [zt ka{tarfacfutJdr
"dom'. 9{ett fet, facket tir
jufaktiskt'oi'.

-fdfort man 66rjor [ira
fior man ngtto aa fackgt.
Aatal, fbrsdfuingar,
sfuttte-fragn osrt.

-f6r nig iir let en sjiilv-
frfnr grej att oaro mcd i
Mwiksrfiirbunlet. Det
iir ju adrat fbrbuntr.

Jerry Willioms



T he Creeps -typisk mar lotadsfdrin g

Kritisk mot skivbolagen
-Man mAste granska skivbolagens

pAverkan kritiskt, diirfcir att de, i och
med att antalet konserter minskar och
det blir mer inriktat pA att fA plats i
media dikterar m<ijligheterna aft fe
intervjua vissa artister. Det Zir fcir dem
mer lZimpligt i samband med nAgon
ny platta eller tum6. Alla fAr tillf;ille
samtidigt och flera tidningar skriver
samtidigt. Som Creeps, nu senast till
exempel, typisk marknadsfriring. Som
rescensent far man akta sig ftir att Hsa
sig vid den information som kommer
frAn skivbolagen.
-Jag tillhdrju dem som harvaritute

och spelat och klinner diirmed bran-
schen frAn den sidan vilketjag tycker
iir en fordel. Det g<ir att jag har stdrre
respekt fdr det arbete som artisten
lagtner. Okej, jag kan gZirna skriva att
det iir skit, med nAgon omskrivning,
men sedan kan jag alltid tilliigga att
de spelarbra eller har lagtnermycket
arbete pA iurangemang, men att lAt-
ideerna inte hAller eller nAt sAnt.

-Det lir en utopi att rescensenten
skulle vara <ippen fcir all slags musik.
Skullejag gA pA Storan fdr att skriva
om nAgonting diir, sAskullejag skriva
negativt, det vet jag redan. Man bOr
rimligtvis inte skriva om musik som
man inte gillar.

Little Eden s6lde 1fi)0
Dagen efterAt ringer jag

alltsA till Maria Holmin pA
GT/Idag, hon har en ganska
omfattande musikkunskap
som skiljei sig frAn Bert
Grens. Maria Holmin har
tagit lektioner i klassiskt pia-
nospel i 12 Ar, jobbat fdr rik-
skonserter i3ll2 Ar och re-
scenserat pA heltid fdr GT
sedan 1984.
Vad tror hon att hon har fiir
effekt pi skivftirsiljnings-
siffrorna?

-Det enda jag hdrt konket
i den vigen var en gAng niir
jag skrev om ett norskt band,
som heil.e Little Eden, jag
blev vlildigt fdrtjust i dem och
de var helt okiinda i Sverige.

Jag skrev jiittemycket och jlit-
tepositivt och fdrscikte verk-
ligen puffa fcir dem. DA pA-

stod skivbolaget att de lyckades slilja
kanske 1000 plattor i Griteborg. De
menade att det var tack vare mina
skriverier. I Ovrigt trorjag folk liir sig
kiinna igen rescensenter och vet ung-
eftir vilka som har ungeftir samma sak
som de sj:ilva.
Vad lyssnar du efter nir du har en
ny LP-skiva i din hand?

-Det beror pA vad musiken har fdr
funktion, iir det t ex en dansplatE
lyssnar man efter rytmen framfOr allt,
om detdr friicka arrangemang och om
man fArlustattdansatill den. Bra sAng
iir A och O, opersonliga eller trAkiga
sAngare srAr jag inte ut med. Musik
som inte 2ir glord med hjlirtatengage-
rar inte mig. Jag menar sAna hdr
amerikanska proffsgling som dr hur
tekniskt kompetenta som helst, typ
Dan Reed, deiir jittebra. Men jagkan
inte bli engagerad idem.

Behtiver inte finnas budskap
-Man tar ocksA en viss tittpA texter-

na. det beh<iver inte alls finnas en
massa budskap och djupsinnigheter,
men lite grann sliger iindll texter om
den person som skrivit dem.
-Jag kiinner mig niistan som en slags

konsumentvligledare, fast det iitr fel,
ddrfcir att man ju alltid Uir subjektiv niir
man skriver-man utger frAn sin egen

smak. Man kan liksom ge en rekom-
mendation och iir det nAgonting man
tycker iir v2ildigt bra fcirsdker man
sjiilvklart pusha fdr det.

Fri frfln pitryckningar
-Fcirdelen med att sitta i Griteborg Zir

att man h2ir Zir rZitt befriad frAn alla
former av pAtryckningar frAn bran-
schen, i och med att hela branschen
finns i Stockholm... Den hiirgrejen att
man ska skriva upp vissa artister och
skriva ner andra, tror jag mest gdller
Aftonbladet och Expressen.
Vem har rltt att kalla sig rescen-
sent?

-Man tdr ha, som jag ser det, viil-
digtbra baskunskaper om rockmusik
-om vi nu utgAr frAn att vi pratar om
rock. Detiirettkrav som blirmer svArt
att sEilla i och med att rocken blir
iildre och iildre, och man kan inte
begiira att alla ska kunna allting som
hdnt frAn 1954 och framAt. Dliremot
b0r man ha en viildigt bred allmiin-
kunskap, diirfdr att de artister som
fanns dll fciljer ju ZindA med hela tiden
fram till idag. De har inspirerat dem
som hAller pA idag och deras lAtar har
samplats av nya artister. Man bdr helt
enkelt vara vlildigt intresserad och nlir
man klinner att man inte 2ir det liingre,
dll kir man liigga av. f]

MUSIKFORENINGEN
ARRG

(Aktion Riidda Rocken i Giiteborg)
Ftirsta Lflnggatanl2

413 03 Gdteborg
03ut434 40

Postgiro 22 6894 -4
Bankgiro 5650- 1455

VALVET och ARRG-tidningen
har samma adress

*
Annonspriser i ARRGtidningen

Helsida 5.000:-
Halvsida2.500:-
HelEaltl.2@:-
Halvspalt 600:-

Privatannonser, som 16r musik,
, siller vi in gratis!

ARRG-ti&iag@ lr90
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Svensk independent musik iir
p& viig att g& under och orsa-
ke rna iir m frn g a. E n grun dlii g -
gande fiirutsiittning fir en
inhemsk skivproduktion iir att
skivkiiparna "siiker" nya
galdklimpar,istiille t fti r att,so m
idag, ta vad som seryeras...
Det var sA band som t.ex Wilmer-X,
Lolita Pop och Docenterna blev stora
men idag mAste skivbolagen satsa 6-
7-siffriga belopp fcir att riverhuvudta-
get fA sina skivor uppmiirksammade.
Naturligtvis blir det dA bara dom stcir-
sta som har rAd och dom vill i sin tur
enbart satsa pA "siikra kort". Detta
resulterar i att bredden pA musikutbu-
det fdrsvinner dA bara det som Zir inne
just nu Zir siikra investeringar.

Med mdssan ihanden
Omedvetenhet hos skivkciparna och

den industri skivjZittarna utvecklar
hAller pA att underminera hela Sveri-
ges musikliv. Detta i samband med att
Warner Brothers ruSA) och Be-
rthelmangruppen (BMG/Tyskland)
idag har k0pt upp ca 90Vo av den
svenska marknaden grir det hela 6nnu
mer alarmerande. Varfdr dA, kanske
mAnga undrar. Jo, diirfdr att nZlr t.ex
Record Station k<ipsuppav BMG sA
flyttartillverkningen av t.ex Eva Dahl-
grens skivor och konvolut till Tysk-
land. TvA av tre svenska presserier
hAller pA a$ Hggas ner osv.

Samma sak giller distributionssi-
dan. Snart distribueras hela Skandi-
naviens skivutbud frAn Hamburg.

Vad hiinder med de svenska mu-
sikintressena di vi mflste stl med
mtissan i handen och be Tyskland
eller USA om lov att fA ge ut vira
svenska produkter?

De smA oberoende bolagen mAste
lAna upp sig 6ver dronen fdr att dver-
huvudtaget ha en chans att hlinga med
i uwecklingen samtidigt som de mAste
satsa mycket pengar pA relati{ okdn-
da band -som sedan blir avsAgade dA
de inte Zir ldnsamma. Talande exem-
pel lir Sinners och Pushtwangers
som fick liimna Amigo.

Ohdllbar situation
Skivbranschen sparkar idag undan

fdtterna fcir sin egen tillvlxt och stAr

ALLTING
O..GAR ATT SALJA

MED MORDANDE
REKLAM

till stordel utan den grund av nyaupp-
AtgAende talanger som betryggar ett
brett utbud och de smA bolagens 6ver-
levnad. Ingen har rAd att satsa pA en
uppAtgAende talang, du mAste vara
f?irdig och stdpt i rAft form.

Istlillet handlar det om jippon typ
Svullo och snabba pengar.

I sista sekunden fdr de
svenska banden
En ny rocksatsning, Mejeriet,kom-

mer att siindas i TV i april och som
producent finns bl.a radio malmdhus'
Magnus Gert6n. I mina 6ron borde
det garantera ett bra utbud eftersom
han bl a jobbar med Bommen Live.

Men, jag mAste s2iga att, jag blir lite
konfunderad dll han civer telefon siiger
'fdrst sd viiljer vi ut dom utliindska
banden och i sista sekunden dom
svensko". Jag tycker att TV borde ta
sitt ansvaroch stiidja den svenska mu-
siken och inte som idag, vilndakappan
efter vinden.

Jag saknar ett program med upptrZl-
danden av mindre k?lnda band varvat
med videos av smA band. Hlir iir ett
ftirslag;

ARRG-ti&ingcn l/90

Live pA scen:
Soul Patrol
Videos och intervjuer med:
William, Tapirerna , Sinners
Reportage frAn en rockklubb:
t ex Barowiak i Uppsala

Live p[ scen:
Korova Milkbar
Videos med:
TV-POP CRISIS, Nomads,
Gregor Samsa
Live pA scen:
Stillborn

Svensk radio diiremot tycker jag har
ett bra utbud som iir brett och verkli-
gen speglar svensk rock idag. Pro-
gram som Bommen, Ahnubah och
Cult Zir oviirderliga fdr de smA bola-
gen.

Konkursgraven
I samma takt som de smA bolagen

vacklar fdljer rockklubbama med i
konkursgraven. Nu ncijer sig folk med

at

Omedvetna skivldpare ? FOTO: Cliek



aff nAgon stAroch rappar till en fdrins-
pelad kassett med tvA kassa dansare
bakom sig i ett litet hrirn pA nAgot
svindyrt disco. Jag citerar Jonas Sjii-
strtims uttalande i STIM-NYTT en
gang;

"Rocken vinner inte som konst-
form om den som idag bara blir in-
tressant fiir kommunalpolitikerna
ndr det gtiller att hdlln de svenska
ungdomarna i schack pd lucianat-
ten. Rock och alkohot iir tabu. Otut-
skiinkningstillstdnden fiirhindrar
ungdomar under 20, diir en stor del
av rockpublikenJinns, att sliippas in
pd rockklub b ar oc h p ubar. R o ckm u-
sik under mysiga former ddr pojke
mdterflicka iiver ett glas iil iir alltsd
omiijlig!"

Se pd Arhus
Nej, fcir att svenskt musikliv ska

Stillborn - tinsl<ade iTV

dverleva mAste politikerna l2ittapA al-
koholresriktionerna och underliitta,
stddja och subventionera rockklub-
barna i Sverige. Se pA fuhus!
TV mAste a siffansvaroch intebara

hoppapA jippokarusellen i jaktpA tit-
tarbarometerns utslag. Dagens ung-
domar mAste bli mer medvetna och
'Jaga" svensk musik ist?illet fdr att,
som idag, svdlja det som multijattarna
vill att de ska sviilja pA radiostationer
typ City 103.

USIKFORENINGARNA
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Storsatsning pA indepen-
dent musik mdste till
Det mAste till en storsatsning pA den

oberoende musiken i Sverige. SmA-
stiidernas lokala hjiiltar mAste fA sy-
nas och hdras. Det mAste vara den
egna kallellsen som sfyr och inte me-
diabranschens produktmaskin dlir mo-
dellerplockas ur en katalog och sZiljs
som popartister med hjiilp av mcirdan-
de reklam.

Text: J0rgen Westman

tr

Musikfdreningarna
runt om i stan, det

biirjar visa framfiit-
terna. Klara tecken
pfr samarbete kan
ocks& skiinjas. Per i Nirvanas fdrgdrdar?

Det handlar i fcirsta hand om fdreningar
som sti.r frir replokaler, repscheman, ar-
rangerar studiecirklar och nigon enstaka
konsert och som med mycket smA medel
fiiniiker hanka sig framAt.

Sedan slutet pi november fdrra lret sl
harrepresentanter fcjr de olikamusikfdre-
ningarna triiffats pi VALYET och Kon-
taktnitet f6r att planera och genomfdra
gemens:rmma eller egna arrangemang.
F6rsta december -89 var det premidr pi
VALVET f6r ftireningen Sletna jeans
frin H<igsbo. Det var bandet Nihrvana
och Cosa Nostra som drog fullahus, slg
till att svetten rarur och att golvet gungade
framfiir scenen.
Centrums Piirlor hade medlemsfest den

16:e december, och med olika bandkon-
stellationer p[ scenen och kniikat med

folk i lokalerna var succ6n given.
Ett armat resultat av triiffarna dr en serie

utbytesspelningar, Siindassrock, mellan
olika frireningar och stadsdelar.

KontaktnAtet stir frir kosnraderna och
teknik -fiireningarna stiiller upp med
musik, marknadsfdring och muskler.

Adresser till musikfiireninsarna

Hlilho Bck & Taurb?aing Adothbrrg! HF
Hjalboh doJan pac

Bagsglrdsgirdet 89 Rbtn$atan 26
A132 lrgqd lt S Sg Crrbco

l1
Lludetiludkfiiening Bagudr.gy

Bd 1012 doTm6Andqs
Hanmagldm SAggata3la
421 il An9d6d lt lB eO55cq

ARRG-ti<hirUo 1190

Reklco DACAPO
do Sbhn giasq do Kristq

Ams gab 48 Hre I
122 18 Hisings Backa /(}0 84 Styrsd

aa
tF Ddr Roct tovgirdeb nuikye*rbd

Klllcps 19 do J&gil Ncdqvist
Vrdnsgalan 13 Ingatirsgam A
ll651Gobbca e2eeorOcg

ta
IFCnrmr Pilof Tut o 8lr

&rlslg 8q50047
Flaqqsgatan {osaG6bbcg

ll26lCobbcg a
a Lmndc B.tdtg

IF Ro$lt c/o Nicla B6dem
c/o Kmodr Lindbs B&rtnistagbn 2l a

Kmgslqtf, 19 lt658Gobbcg
11521 Golabdg

r l
IF Raktrtm ltuikf&aingpn $ontr

ASF-Mdndd Jaenr lt69$o fg
gd 112 Axd DaHsfcns tcg 3

131 22Mohdal 414&c6lobq9

Fiir mer information kontakt Mikael
Gyllenstig, Kontaktn6tet tel: 14 37 80

I
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-REPLOKALER

MagnusMenfors

-Hur gir det, har ni
fixat nigra reploka-
ler [n? Den frigan
har jag fitt minga
ginger under den tid
jag varit aktiv inom
ARRG. Ett enkelt
svar "Nej, vi har ty-
vdrr inte lyckats med
det - dn" !
Att vi inte lyckats beror pA
olika saker. Vi har hittat
hus, som varit bra, och f6r-
sdkt fA hyra dessa. Men av
en mlngd olika orsaker,
misslyckats. Det har berott
pA allt frAn klantiga afftirs-
miin (O-gruppen), hus som
brunnit ner (BurAs Fritids-
gArd-projektet) till fastig-
hetsbranschens mystiska
viirld (fryshus i slakthusom-
rAdet). Tyv2irr lir det nog
ocksA sA, tror jag, att vi
sakert missat nAgot lZimp-
ligt hus i jakten pA reploka-
ler. Anledningen till detta
Zir tydligen nAgot som dis-
kuterats mycket bland
ARRGs medlemmar och
Sven av civriga musikutd-
vare i Gdteborg.

Mycket snack
Vad folk som inte iir akti-

va inom ARRG tycker fdr-
stAr man av frAgan jag fAu
sA mAnga gAnger "Hur gAr
det, har ni fixatnAgrareplo-
kaler in?". Asikten iir tyd-
ligen att: "Beralar man sin
medlemsavgift, sA fixar
dom dZir i ftireningen re-
sten".

I begynnelsen bildades vi
p g a att vi blev uppsagda

En del av ARRGs m&lsiittning iir

ATTORDNA

frAn vAra replokaler i Frys-
huset. Den stora samlande
kraften fanns i bristen pA
replokaler, men dven i bri-
sten pA speltillftillen. MAnga
tyckte och tycker nog fort-
farande att bristen pA replo-
kaler i Gdteborg iir ARRGs
viktigaste uppgift.

ARRGs uppgift
Att vi inte lyckas med

detta zir trAkigt, men det
krdvs mycketenergi och tid
fdr att lyckas med denna
krAvande uppgift. Det rack-
er inte med att "bara" hitta
ett hus -det 2ir svArt men
lAngt ifrAn omdjligt- man
mAste ocksA dvertyga allt
frAn fastighetsiigare till
kommunen om att hyra ut
och hjiilpa till mcd behOv-

lig upprustning av huset
Jag iir heltiivertygad om

attvi idag redan hade haft
virt si hett tinskade rep-
hus om vi lagt ner till-
riickligt med energi och
tid pi arbetet. Men med
tillr?ickligt av energi och
tid menar jag inte att vi,
som varit aktiva med att
fi fram fler replokaler,
lagt ner ftir lite tid och
energi .

Engagemang
Vad jag idag saknar, till

skillnad frAn nZir vi startade
upp ARRG, Zir engage-
mang frAn ARRGs med-
lcmmar.

Fan, tror ni kommunen
kommer att ringa en dag
och sdga "Hej, vi har hittat

ett stort fint hus i centrala
Gdteborg och inrett replo-
kaler i det, vill ni ha det"?

Att de flesta inte har tid iir
nAgot som jag fAtt hdra
mAngagAnger, men om man
hj2ilps At sA skulle det inte
behdva ra sA mycket tid.

Det iir inte sA att GOte-
borgs kommun motarbetar
oss pA nAgot szitt. Men med
nAgra fA undantag Zir det
hellcr ingcn som hjZilper
oss. Framfdr allt niir det
giilleratt leta efter ettllimp-
ligt hus.

Om vi bara "hittar" huset
vi behdver, sA verkar det
lAngt ifrAn omdjligt att fA
ekonomiskt stod av kom-
munen, for att gdra iord-
ning och driva ett replo-
kalshus hiir i GOtcborg.

I

I

Varfbr inte ordna reploknler i detta hus

ARRc{i&ingcn l/90



REPLOKALER!
Engelbrektsgym-

Projekt Engelbrektsskolan
Musikhdgskolan blir rephus fdr rock?

nasiet
Ett hus vi "hittat" nu iir

gamla Srorika Engel-
brektsskolan d2ir musik-
hdgskolan hAller till nu. Det
lir meningen att musikhdg-
skolan ska flytta till andra
lokaler i stan om fve er.
Huset lir exakt vad gdte-
borgs musikliv behdver; ett
centralt beliiget hus med
plats fiirung 35 replokaler,
(det fi nns ?iven utrymme fdr
fik och konsertverksamhet).
Mats Rfrdmark beriittar
mer om husets mdjligheter
i intilliggande artikel.

Agera NU
Vill vi ha detta hus kriivs

det en hel del engagemang
frAn musiker i Gtiteborg!
Vi mAste visa kommunen
att "nu giller det", att bri-
sten pA replokaler iir sA akut
atL vi menar allvar nlir vi
s6ger att vi lir mAnga som
behdver en replokal.

Det ligger ett fdrslag hos
Fritidsniimnden attde ska
intensifiera f6rsdken att
finna nAgra st<ine objekt,
ca 20 replokaler, relativt
centralt i kommunen.

Jag anser vi ska tala
om fiir beslutsfattarna att
vi hittat huset och att vi
vill ha ett bindande be-
sked NU! tr

Den gamla anrika flick-
skolan i hiirnet Engel-
brektsgatan/Karl Gu-
stavsgatan i Vasastan kan
bli ett utmiirkt repstille
fiir minga rockilskare i

Husets kvaliteter ligger
friimst pA den plankisnings-
mlissiga och byggnadstek-
niska sidan. Redan idag in-
hyses i byggnaden en mu-
sikhdgskola (som dock ska

Ett utmtirkt replokalshus enligt Mats Rddnurk
-arkitekt och aktiv ARRG-medlem

Engelbrektskolan har ett
utmlirkt liige i Griteborgs
centrum med niirhet till fle-
ra spArvagnslinjer som t.ex
lian,2:an,6:an och 7:an vid
Vasagatan och Aschebergs-
gatan.

Varf6r musikhdgsko-
lan?
Vad har dA skolan f<ir f6r-

utslttningar som gdr att det
iir realistiskt att driva id6n
om ett rockrephus i denna
kek?

Du som sdkerreplokal!
Stdr du med iARRGs replokalskf?

Ju fler som finns upptecknade
som siikande -ju stiine chans

att vi lyckas fd ng i lediga lol<aler.
Ring till A R RG - kontore t !

mAnga lokaler redan lir
akustiskt fdrberedda fdr
musik (med absorbenter i
tak mm). Husets yttre skick
air uunarkt och behciver
knappast Atglirdas alls. Miij-
ligen kan entrdn till huset
komma att ses 6ver och At-
g2irdas. Den gamla skolans
inre [r idag av hyfsad tek-
nisk standard. Hiir kan dock
en del uppfriischning i form
av nAgon mAlning komma
ifrAga. Replokalsfdnster
mot Karl Gustavsgatan
mAste ocksA fA extra inner-
glas (med hAnsyn taget till
de boende i niirheten).

Skrdddarsytt hus
Husets planldsning g<ir

att det ar "skraddarsytt" f6r
ca 35 streplokaler. Endast

ARRG-ti&ingcn lpo St
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en del gipsregelvZiggar be-
hdver saffas upp fdrattdela
upp stcine rum till flera rep-
lokaler av "liimpligare"
storlek.

I huset finns ocksA mtrj-
lighet till stora f<inAds-
utrymmen och viss admini-
strativ verksamhet. HZir
finns iiven tve sbra sam-
lingssalar som kan komma
att utnyttjas till musikcaf6
mm? Kanske finns hiir ock-
sA mdjligheter att samord-
na teater och rockverksam-
het -en spZinnande tanke!

Carl Larsson
Som kuriosakan nlmnas

att Carl Larsson {en sto-
re svenska konsharen fren
sent 1800-tal, mAlade vig-
garna i Engelbrektssko-
Ians pampiga trapphus.
Motiven Zir hZimtade frAn
etikens och moralens om-
rAde och visar dygder som t
ex redbarhet, lrlighet, plikt-
trogenhet och hederlighet.
Detta zir kanske nAgot fcir
Gdteborgs styresmiin, och
kvinnor, att Uinka pA innan
man ska ra stiillning till
En gelbrektsskolans fram -
tida dde?
Vi rockare behdver Eng
elbrektsskolan! Ll

MatsR6dmark
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SPELTILLFALLEN

Text:
Staffan Lindahl

Nu ir det futl rulle pfl
Ftirsta Linggatan
igen. Vi har niir det
hir numret kommer
ut redan haft en med-
lemsfestsamt 12 kon-
sertkvAllar. Pfl perso-
nalsidan si har vi utii-
kat, och Aja kommer
att presentera sig lite
lingrefram iartikeln.
Ja, vi kunde fdrresten
bara haft 11 arrange-
mang.999 sattinblAsta
i Kdpenhamn och kun-
de inte komma hit dll
ftirjorna inte gick un-
der stormen i januari.
Frirsenade (de kom en
Limme efter det att vi 6p-
pnat) :intrade de scenen
pA hastigt inlAnade trummor och ba-
sanlliggning.

Ful lsatt  i januari
Underjanuari hade vi en thrashgala

med re band som var vdldigt lyckad.
Vi fick saga nej till folk i ddnen f<ir
detblev fullt! Den h2ir typen av musik
kommer vi kcira en gAng i mAnaden
framdver. NAr den hlir tidningen iir
ute har den engelska gruppen Car'
cass spelat och en thrashgala i mars lir
pA gAng. Se spelschemat och kolla i
tidningarna! Fullt blev det Ziven nZir
Drums In Minor spelade.
PA det hela taget varjanuari en lyck-

ad mAnad. Att sA fA sAg den psykede-
liska syntgruppen 'The Legendary
Pink Dots" med fdrgrundsfiguren Ed
Kaspel Zlr bara att beklaga, ni missa-
de verkligen nAt

Medlemsfester sista l6rda-
gen i varie mdnad!
Nu skalldetbli ordning och redahlir

ocksA. Den sista l<irdagen i varje

VALVET

G amrne lp unkar na 999 pd V A LV ET

mAnad kommer det alltid attbli med-
lemsfester (med undantag fcir som-
marmAnadern a). Den 24 februari slAr
vi upp portarna fdr Arets andra med-
lemsfest. DA spelar eff gang fren
Sundsvall som heter Sagittarius. De
spelar egna tolkningar av DoorslAtar,
ganska speciella sAdana.

Utdver detta bjuder vi pA Reptile
med gamla medlemmar frAn Cortex,
Ocal Waltz och Kai M & Stick.
Aven Trans Blanche, efi g6ng tjejer
med influenser av B-52's, Talking
Heads och Nina Hagenaktig sAng fAr
du hdra. Den inte helt okiinde JOns-
son [ar hand om skivspeleriet denna
kviill.

Wi l l iam
A"res redje medlemsfest blir den

3l mars dA Wiltiam och Prins Lltt
spelar. William behdver vlil ingen nlir-
mare presenCation fdr Gdteborgspu-
bliken. Prins Liitt bestAr av musiker
som spelat med Kung Tung, Aston
Reymers och Torsson!

ARRG-tidrinSo lB0

De bjuder pA egna
versioner av slagdiingor
och punkklassiker, allt
med en instrumentering
som inte air sA vanlig f6r
rockband. Riikna med
dragspel, bastuba och
andra ovanligheter.

Vflr strivan iir att
medlemsfesterna skall
bli lite speciella sl har
du nigra id6er Ar du
vAlkommen att dela
med dig av dem!

Kom nu ihAg att du
mAste fdranmiila dig till
festerna. Det gdr man
biist genom att ringa
14 34 40 pA dagtid. fl

JE
J

Aja Ahlstedt $
Annu en ARRG-typ
Jag heler Aja Ahlstedt och bOrjade jobba
pA ARRG i dec -89. Min kiire kollega hade
redan bOrjal fA kontinuitel pAVALVET, nir
jag kom in ibilden, vilkel ju ocksA var me-
ningen. Som vijobbar nu ir Slatfan bl a
bokningsansvarig och $ilv skOlerjag fak-
lurering, medlemvegisleroch har hand om
personabn som ir inne och jobbar pA
arrangemangen. Tanken Ar att vi lillsam-
mans ska haansvarfOr och drivaVALVET.
Slaffans ambilion ha varit att bredda ut-

budet odr det har ju visat sig vara lyckat.
Del kiinns hell OK all lA vara med frAn
bOrjan, nir VALVEI hdller pA atl etableras
som ett stille 16r alla mlnniskor och alla
drusiktyper.
Tilliggas kan att vi alltid beh0ver perso

nal som kan jobba pA anangemang. Ar det
ndgon som kinner sig manad sd ring pAlel
14 34 40 -DaglidlAla V
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Text:Astrid Thorlund

Massmedia har den hiir hiisten fyllts
av trista ornriistningar och meningslii-
sa utviirderingar av ett decennium
som innu inte liter slg deflneras. Fiir
dej ir inte Attiotalets "hitlfit" den som
de proffessionella tyckarna riistat
fram. +ller fiirsii[ ningsslffrorna?Det
llnns antagllgen lika minga "hlts"
som det finns aktiva lyssnare, eller
hur?
En decemberkviill i slutet av detta
ittiotal fylldes VALVET av en fiirvlin-
tansfull och blandad publik. Vi hade
kommit fcir att hcira tvl smltt legendari-
skaband -Reptile och Pojken med
grodan i pannan. Tvi grupper som gltt
sina egna viigar diir deras musik
fortfarande vill angi och engagera
lyssnaren och detta i tider som lyckats
frambringa si mycket nonsens och
plastkultur.

Reptile
Vira "lokala hj?ihar" Reptile inledde

med rasande postpunk. Med sangarery'
litskrivaren Peter Bryx i centrum fram-
frirde de sitt egna litrnaterial (pl engel-
ska). Det kiindes troviirdigt och nytt
-trots klara ?0-talsinfl uenser. Musiken
fiirde tankama till Iggy Pop, [.ou Reed
och Television. och visst var den enda
llnade liten Magazines "You love me
because you're frightened". Bryx' egna
texter ftirtjiinar speciellt intesse: Gliim
allt vad liittsmiilta popstandards heter -
hiir glr det djupare iin sA. Texterna har
ett tungt vagande innehill och priglas
av uppriktig sm?irta.

Gruppens nuvarande siittning -slng,
tvi gitarrer, bas och trummor -iir delvis
ny ftir htisten och fiurgerar utmiirkt
enligt dem sj?ilva. Det tyckte vi i
publiken ocksi, och diggade och mldde
bra. (Kombinationen rock=starktil
verkar inte alltid vara ett mAste!) Vi
vintar med sp:inning pi att de'hemliga
skivpl anema" ska fiirverkli gas.

Var iir grodan och var tir Kalle Stropp?
Grodan i pannan

Efter en paus var det dags frir bandet
med landets liingsta gruppnamn (?) att
iintra scenen. Lundaginget PoJken med
grodan i pannan m<ittes av en entusia-
stisk publik. Ett litet pressuppbld blix-
trade och triingdes framme vid scenen
tillsammans med glada beundrare och
andranyfikna. Henrik Venant (med
fiirflutet i TT-Reuter och UnderJordi-
ska Lyxorkestern) var bandets fiir-
gnrndsgestalt som karismatisk och vits-
minkad sjcing trollsk rockpoesi pl
-tyvdrr -nlgot otydlig engelska. Hans
sing, kompgitarr (plus ibland saxofon)
backades upp och kompletterades av
bandets <ivriga tre medlemmar pl gitarr,
bas och trummor. Resultatet blev kom-
petent och inspirerad rockmusik -som
fick mig att associera till Psychedelic
Furs. Litama inbjerd till koncenrerat
och liksom meditativt lyssnande: stwtd-
tals svindlande musik med vissa surrea-
Iistiska drag. Venant siiger si hiir om
sina verk;

-Varje text har sin lilla sak att beretta.
De skildrar tillvaron antingen pl ett
enkelt (bokstavligt) siitt eller pl ett mer
symboliskt plan och dA med overtliga
attribut. Det undermedvetna inspirerar:
En driim eller fantasi kommer frln
nlgot som har sin rot i verkligheten.
Alla driimmar och fantasier blir dirf6r
intressanta. Att skriva och sjunga pl
engelska har stiirnt b?ist sedan ett par [r
tillbaka - det iir en inspirationssak. LJ

ARRC{i&rin86 l/90



Destiny riknas som veteraner. ,'.! r
ffiutptattankomrsE;,;.;'eg"t Tredje gflngen gillt?

I4
-TEMAc0rnnoncsBAND

Efter snart fltta Ar
som ettavGiiteborgs
ledande (och biista!)
hErdrocksband mflste viil

misterverk var det inte.
-Vi hade bara en vecka pi oss att spela

inden, ursiiktarsig bandets basistoch ftir-
gundsfi gur Stefan Bjiirnshtig. Dessutom
hade den knappt nlgon produktion, fort-
satterhan. Fiirutom Stefan
var medlemmama pl ski-
van Peter Lundgren -
tnrmmor, Hlkan Ring -
slng,John Prod6n - gitarr
och Magnus Osterman -
gitarr.

Tvl Ar senare spelade de
inen sexlAtars demo, som
g av dem mAnga kontakter.
-Det var den som gav oss

skivkontraktet, och alla
rescensionervi sett av den
har varit bra.

Skivkonaaktet Stefan
pratar om iir med dettyska
bolaget US Metal Re-
cords, som trots sin liten-
het har fungerat okej. Det
stiirsta probleniet var att fl
ut skivan i alla lflnder. I Eng-
land och Sverige sliipptes den
till exempel fiint en halvirefterdenegent-
liga releasen.

-Nu distribueras den av Sonet, si det
skall inte vara nigra problem att fi tag pl
den numera. menar Stefan.

LPn spelades in under en halvfuslang
period, och hcisten -88 blev den klar och
fick namnet 'Atomic Winter". Niir jag
gjorde en rescension av den fdr hirdrock-
tidningenMetal Guardians gavjag den9
l/2 av l0miijligapoiing, och det iirtvek-
l6st en av de biista svenska skivor som
nlgonsin gjorts. Om man flr tro Stefan
blir deras tredje LP 6nnu bittre. Niir jag
pratade med honom hade de precis avslu-
tat inspelningama av den, och mixnhgen
skulle ta vid.

Bista litarna
-Just nu iir jag sA mitt uppe i det hela, si

jag har ingen distans till det, men jag iir
helt siiker pA att det iir de bhsta lfltama vi
nigonsin gjort. Namnet kommer att bli

'Nothing Left To Fear", och den kom-
mer bland annat att innehilla nyinspel-
ningar av tvl av vira litar fran fiinta ski-
van.

Veteranerna Destiny - Gdteborgs ledande hdrdrocksband

Ett mycket klokt beslut, eftersom irnin-
slone nigra av deras tidiga verk iir viirda
en beftre iide iin att bara finnas i dAliga
versioner pi en skiva som indi bara iir
sllppti Sverige. "RestlnPeace"kommer
an vara bnuslit pA CD-utgtvan, medan
"Sirens In The Dark" skall vara med pi
bida versionerna.

Egen stil
Destinys musik iir helt klart egen och

svlr attbeskriva. KingDiamondochtidi-
ga Metal Church dr band man kommer
att tiinka p[, men Stefan slir huvudet pl
spiken niir han siiger om de nya lltama att
"vi har utvecklats it Destinys hill".

"Nothing Left To Fear" iir inspelad
med fiiljande siittning som Destiny har
haft ett tag nu: Stefan - bas, Peter -
tnrmmor, Zenny Hansson - slng och
Gunnar Kindberg - gitan.
Omslaget till "Atomic Winter" gjordes

av Iron Maidens egen konstniir l)erek

Text:
Edward Janson

Riggs (iiven om ni inte iirhdr-
drockare miste ni vdl ha sett

nigot Maiden-omslag!), och det
gav fiirstis skivan enextrapush. Harni

kunnat fi honom att Sdra en omslag till,
eller?
-Jodi, vi lyckades iivertala honom, och
vi fick ettrimligtpris. Vi skickade honom
en demo med de nya lltarna, och han gil-
lade det, sihanhillerpi attritanu. Jag har
inte sett nigonting iin, men det blir s?ikert

snyggt, siiger Stefan. En
sak Destiny borde skiim-
mas tiver iir att de inte har
spelat i Gdteborg pi nii-
stan fem ir. Men med rl-
dande rockklubbssinndon
iirde kanske inte dem man
skall skylla pl.
-Vi har spelat iiver hela

Sverige, fran Pitet till
Helsingborg, men det har
inte blivit av att vi har
spelat i stan. De stdllen som
finns iir ju sipass smi, och
dimenarjag inte smi i be-
tydelsen liten publikkapa-
citet, utan f6r liten scen,
som inte riicker f<ir vlr
show. Nuniirdet iirsiliinge
sedan vi spelade i stan vill
vi gii,ra nigot riktigt bra
utav det, och miste vi ha

bra ftirusiittningar.

Ung publik
-Ett annat problem ?ir Aldersgr?inserna,

ftirjag vet attminga av v6la fans iirunder
20 ir. Seg till exempel att vi kiir ett gig pi
Nya Yigen, sl dr det inte omiijligt att vi
spelar pi exempelvis VALVET nAgon
veckasenare, si alla firchansen attse oss.

Sedan hade Stefan och jag en lang dis-
kussion om rockklimatet i Gdteborg, och
vi kom dverens om att stan miste ha en
fungerande klubbverks amhet.
-Aven om jag inte hiller med om allt ni

gdr, sl stiiderjag verkligen ARRG. Se pA
oss till exempel. Skivan som vi snart iir
klaramed skulle egentligen ha spelats in i
sorras, men under tre mlnader saknade
vi strom i replokalen, slvi kunde inte repa
in alla nya lAtar. Sedan kanske vlrt kon-
trakt i Frysen siigs upp,ochvad giirvi d6?

Jag menar inte att vi ir mer virda iin
nigon annan eller sl, men niir man [r s&

ARRG-ti<hingd 1/90



_TEMAGOTEBORGSBAND

Stefan hoppas pdfler Gbg-
spelningar

pass etablerade som vi iirmiste man juha
nigonstans att repa. Det iir ju kanske en in-
ternationell karriiir som hiinger pi det.

Jag kan intyga att Stefan inte seger att
han sttider ARRG bara fiir attdet skall llta
bra i den hdr intervjun. Ett bevis pl det iir
texten pa fdrra skivans innerkonvolut:
" D e st iny s upp orts G reenpeace, Amnesty
I nte r nat ional and AR RG" .

Otursftirftiljda
Destiny kan knappast beskyllas fiir att

ha haft tur i sin karriiir. Stiindiga problem
med gitarristerna och flera instiillda nu-
neer ligger bakom dem.
-Vi skulle gjort en europaturn6 med2O

spelningar bland annat p[ Marquee. Allt
varbokat och klart, mensIgick boknings-
bolaget i konkurs! F<irhoppningsvis skall
vi giira en europaturne efter det att den nya
skivan sliippts, ochden hiirgingen trorjag
att det skall gl bra, stger Stefan.

Tillsamrnans med Stillborn fick Stefan
och Zenny fiinvara hlrdrocken gentemot
allas vlr favorigappa Allan Rubin i TV-
programmet Svar Direkt. Rubin hdvdade
att hArdrock leder ungdomen i fiirdiirvet
med satanism och gravskiindlingar.

-Allan Rubin talar ocksi om droger,
och det iir ju de som iir farliga, pipekar
Stefan helt riktigt. Det finns ett fital band
som sysslar lite med satanism och sldant,
men de iir sl smAoch liggerpislsml skiv-
bolag att de inte nir ut till minga indl.

I5

Dessutom iirde ofta sAdlliga andemlste
hilla p[ med sidant fiir att iiver huvud
tagetmiirkas.

Vad handlardi era texterom?
-Det kan vara vad som helst. Vi fdrsiiker
att finga vissa stiimningar i vira texter,
och dA passar det inte att sjunga om kiir-
lek. Det iir vir singare Zenny som skriver
texterna, men vem som helst kan komma
med ftirslag och id6er.

Vill utvecklas
Destiny brottas med de oundvikliga eko-
nomiska problemen, precis som de flesta
andra band.
-Nu jobbar vi vid sidan av bandet, men

det gir inte i liingden, tror Stefan. Det
miste till ett ekonomiskt uppsving om vi
skall kunnaforts?itta. Vi mlste kunnarepa
ordentligt om vi skall utvecklas it det hAll
vivill, annarsmlste vitriirja spela enklare
musik, och det vill vi inte.
Vi fir hoppas att deras tredje skiva kom-
mer att siiljabra, och det
ser onekligen bra ut fdr
Destiny. VadhardiSte-
fan sjilv fiir fiirhopp-
ningar om framtiden?
-Fiintoch friimsthop-

pas jag att vi fir ett bra
management, si vi kan
komrnautochspela. Iag
ho,ppas ocksl attvi kom-
mer att spela i G<iteborg,
och det iA si gott som
klart att vi kommer att
gdra en spelning med
Pagannlgongtng fram
pl virkanten, berdttar
Stefan.

Det ser vi fram emot,
och vi iinskar Destiny
all framglng. Deras
kompromissldsa musik
beh6vs verkligen, sl kii'p
gdrna deras nya skiva
om ni vill hiira vad jag
anser vara stans besta
band. !

New Wavo-sant lng

D(IWI{ THESE
MEAI{ STREETS

New Wave lrin Giitcborg Aren | ():(,-ll I . ll iftills out-
givno inspelningar med bl.a. Liket Lever, Bli Schii-
fer,John l)rrkr,IngeVol, Hauswollf, Silent Rmkers,
Bcl Airs, Teddy liill och The Underdogs. Sanrnan-
stiilld av Last Buzz Records.

asar-Na, BUZZ J002. 
^.rtart 

Diuerce ailisaer. tnzL: Down

Buzz Rccords. ?aotorto\.03l-lI 92 90.
LAST BLIZZ RECORD Co
fi 'ah-nat. .h 15

5-4t1. 22 GATEBORG
Sweden Pg A9 lO7-7

TISDAG 18.30

Rockspecial: Biljett + varmrett = 95:-
Fdljande tisdagar 5r det Rock Ombord:
t3l 2, 27 | 2, l3l 3, 27 13, l0l 4, gl5, 2215.

KO]UI HIT OCH (iSI
Stena Line 03f -75 OO OO. Bil jett t lr 7Oz-.
Afdersgrlnstisdagar:181r. SBr#nE

ARRG-tidiryq l/90



Privatannonser
K6pes
I Mindre klubb-PA w. regPA kdpes.
Samt om nAgon har nA'n gammal Ham-
mond, modell B3 s6endes nAgonstans.
Vi k6per den om priset 6r det ritta, frAga
efter Rod Cansby.
Tel: 031/30 31 32. 1 7 53 30

*
Silies
I Syn$ BIT 99 Pris 4.500:-, Trumma-
skin Boss 220-E Pris 1.000:-, FdrstArka-
re Regent 30 W Pris 1.000:-. Allt fdr
5.900i. Tel: 033/61 2 26.

I Hi-hatstill Pearl 200i, Rotohms 8'
odr 10' oA stativ 500i.
Bing Staffan dagtid Tel 031/14 34 40.

*
S<ikes
I S.O.S Vi ir ett tjejband som spelar
glam- & hArdrock. Vi s6ker desperat
efter en sAngerska. Kanske ir detjust
{igvi s6ker. Ring nu!
Monica 031/30 31 48

tf t f t{*t
"Har det alltid uarit
sd att manniskan i
kristider uant sig till
olika gudar? Kan
detta ha lett till att
hennes totala tiilit till
dessa, under 2OO0 dr
utau krig, sopat bort
den sjalutillit som
behdus fdr att kunna
ta ig framdP"

Sarte tfu atfintzs/Ett annat frao
AKKQs siitt att fbnterft[iga mdtstittningen att oerfurfiir ett

6ra [ia fiar ilag resuherat i 8.200 sd[da e4ao sirge[n.
Dettagenzrerar ca 35.000:- till liir{dsnaturfonfun WW

ocft oalfnsfuingen. Inte iI[a va!

r
I Goteborg finns ARRG.
I Kungtilv finns Goterna.
Goterna trycker sd ARRG
blir glad.

goterna
- ett Minabfdretag

Box 230, 442 23 Kungdlv,
Tfn 0303-161 30, Fax 0303-111 44

AnonocxsxnDnrct
Nu iir det iintligen dags Jdr en
fast avdelni ng i ARRG -tid ning-
en om h&rdrock, en av de allra
stiirsta grenarna p& v&rt stora
rocktril. Spalten kommer afr
behandla h&rdrock fr&n hela
Sverige, men med siirskild ton-
vikt p&Giitebory.

Det gdteborgsband jag tror och hoppas rnest pti iir Pagan
med Ken Olsson i spetsen.Trots att deras lysande dttald-
tarsdemo ifie Ar slApil till alhniinhetenfinns dcn i snan
varje hdrdroclures iigo. Demon har LP-kvalitet, och fon
sp elades flit igt i det ru,ume ra tyviirr nedlagda radiop rog ram-
met Rocltbox. Aven diverse skivbotag fick npp igoncnft)r
Pagan, och dc blevfbr wtgeftir ett dr sedan sigrwde av US
M et al Records. N iir ni kise r detta bordc s kivanv ara ute, rrun
dcn har redan blivit fbrserndflera gdnger.

Niir tnan ser till Sverige i stort ser det ut sorn den
pdgd'endc trenfun iir Sleaze Metal med band som Nasty
Idols,Swedish E rotica oc h Glaious B ankrobbers. Gertrcn-
sarntfbr dcssaband iir att dc hdllt pd iflera dr, mennyligen
fdtt skivkanrakl. Sleaze-bandcn kanrvner siillan med nigot
nytt, rnen fu siilj er mingder rned skivor bdde inom och utom
Sverige.

Ndgot arnat som vissa kallar trend, men som jag och
rruing a rned mi g anser vara en mus ilcform som l<orwnit ft r att
stanna iir SpeedMetal ochThrash Metal rnedalladcssfdr-
greningar. Agony, Hexenhaus och Midas Touch iir band.
som refon givit ut skivor, men snart larwner dcbutalsfien
frdn sleiningama Hysteiah GBC, Ka4,jurolfrdn Fagersta
och Meurow frdn Nykbping att sliippas. Om dcssa band
giiller att de gdr viilgjord thrash, och dct skall bli myckct
int ressant attfd hbra skivorna niir dc latumer. D et har oclcsd
sliippts lite nensk Death M etal pd senaste tiden, bl a M e&is-
sas debutsingel p'd fut nystartade bolaget Underground Re-
cords.

Ndr jag skriver dctta iir det mittenov jaruuri, och i biirjan
avfebruari ar da finld att gorecore-bandct Carcass skall
be s 6 ka V ALV ET, oc h j a g t dnkt e t a t il lfii I le t i al<t at t s kr iv a
ndgra rader om dcm. Underflera dr har jagfbrsvarat hdrd-
roclcen, bddc nnr det giiller det musikaliska och det rent
invge-miissiga. Jag lwr stdtt pd mig ruir folk har sagt att
vissa band ldter som cernertblandare och dislonaskirwr,
och jag har fi)rsvarat turter som handlar om satanism,
mas srnord oc h diverse armat. M en nigonting jag aldr ig kan
stiilla upp pd iir Carcass' texter och omslag. En farutisk
dyrkan av allt som har med diida miirniskor att gdra, och
collage med bildcr av styckade lik iir vad de tre engelsmiin-
rwn har att komrna rned. Det hela iir gjort pd ett myckct
snakldst siitt, helt utan sjiilvdistans och -kritik.Trots dd Ar
de sjiilvHan viilkonna att leonvna och spela pdVALVET,
nen jag vill bara gbra klart min stdndpmkt niir dct giiller
sddana sjulu tilltag.Niir dct giillermusikzntycker jag inte
heller att dc iir sd mdrkviirdiga, rnen det iir ju en srnaksak.

Yngwie Malmsteen skulle ju l<ortnit till stanfiir att visa
ttpp siru nya gdteborgsl<a musilcer i mitten av febrrcr i, trcn
p g aftrdrdjd LP-inspelning iir det
nppskjwet tilldcn6 april. Ett arnat
datuun rnan bbr komna ihdg iir 28
mars, M Ramones besdl<cr Nya
Vdgen. Under vdren iir en hel dcl
hdrdrock planerad pd VALVET,
sdhdltbgonendppna! tr

Edward Janson
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STONEFUNKERS
"Hard As Kryptonie"Radium LP

Hiir 2ir iintligen vad dans-
viirlden och groovefolket har
viintat pe. I wl och en halv
minut lyckades jag motsti
M-Rocks miissande, sedan
sllr Stenfunkama till med
'TALK!" --och jag iir slld.
Stenherd funk som sveper
bort alla mina wivel om den
beryktade slutgiltiga parry-
plattan. Detta sllr helt klart
allt som Stonefunkers har
presterat tidigare (tvA maxis

riet-medlemmen Chrlstlan Falk. Diirtill kan vil siigas att hela
griiddan av Sveriges rappare hardyktupp i studion. A.D.L. (The
Wonder Kid) - till vardags Jean-l.ouis' lillebror, MC Cane, och
till och med herr Falk sjiilv iir med pl ett hiirn och rappar.
Stonefu nkers liiggerupp p?irlaplpiirla,'TALK! ", "Bass Racp"
(va fan visar de inte B aretta l?ingre fiir?), "Sucker 4 Your Love"
o s v. LPn dalar lite i slutet av ftirsta sidan med 'Message From

Da Falcon"och "S.T.ON.E.F.U.N.K.
Theme": en massa studio-scratchoch
tjat om hur tuff och "streetwise" man
iir.Det som gdr Stonefunkers unika i
mina tiron iir att de blandar det blsta
frln funkens utveckling: James
Brown, Sly & Stevie, George Clin-
ton och 6ver till den nya erans rap,
beat o s v. Htijdarrap av Papa l)ee
men lven M-Rock visar att han har
kdften med sig dlde duellerar i Pop
Will Eat Itself-stil och TUSEN
TACK FOR ATERIN FORANDET
AV MIM-MOOGEN!!
Den har jag inte hdrt sen Dag Vags

-"Turn It Up" och "In Control") . STONEF UN KERS C O M E TO p AAARTn ! !Det fcirsta som slir mig (bokstav-
ligt talat) iir livekiinslan man har lyckats fi fram i studion. Och singel 'NAr Virden Slir Till". Stonefunkers maste ut ur
med vetskap om att Stonefunkers iir lika tajta live si k?inns det Sverige och vinna mark. Det iir de viirdalTHls AIN'T NO
som om de stod i mitt vardagsrum och spelade.Plattan har spelats JUNK! THIS IS SMORGASFUNK! tr
in i Stockholm pAAtlantis Studio och Sonet Studio av f d Impe- Jtirgen Westman

Psychotic Youth Dolkows
"Some Fun" Radium LP

Nonlandspojkarna som blev
g<iteborg are har hittat hem! ! ! Nya
LP:n t'Some Funtt (deras andra)
dr i det n?irmaste en riktig full-
Eeff. Det iir snabb, energisk rl
pop med starka influenser frin
Ramones och Stooges, men har
iindt sin hiigst personliga stil.
Friimst beroende pl slngare och
litskrivare Jiirgen Westmans

"Levitation" AMIGO LP

Sorrcfunny boys?
50-tals 'kluckande" slngstil. Producent Chips Kiesbye har

tillsammans med Ilbert lyckats fanga mycket livekiinsla hos
gruppen. Kanske kan man tycka att detkunde varit innuriare och
slamrigare dn vad det dr. Mycket genomarbetad stiimseng och
starka melodier ger ett hiigt betyg ftir dom flesta lltarna. Hela 15
stycken kanske iir lite viil mycket av det goda da det :ir fullt tis i
princip hela tiden. Men f<ir dig som gillar hird snabb rock med bra

I awiigd blandning d?ir alla kan finna n6got (frln rtijarrock till

I snygga ballader) som kan kittla ett andra sinne. Sjhlv skulle
i jag ha tagitbort "Kill the beast"och "Football". Utan dom si
I hadejag nog vigat pAsti att "lrvitation" vore en blivande

I svensk klassiker. Men niist intill h6gstabetyg drinte itlapink-
ij at det heller! N[ strunta i Hoodoos senaste och llgg diu iirepA

melodier iir det ett givet ktip. Stort plus fdr eu mycket snyggt ! THE QUAUTY STUFF! !
omslag. C. Odin. ! liirgen Westmai-
!IIIIIIIIIIXXXIIIIIIIIIIIIIXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXXIIIIII]

Ronny Jrinsson I FULL METAL JACKETZ
"Satansverser" Public Road Records LP | 4-litars EP
En uunnrkt partyplatta som ni med fiirdel kan headbanga till i takt. med det stadiga ! fyr" snabba llrar av enklast m<ijliga
AC/DC-beatet. Eller litt tillbakalutade ftilja med i Ronnys omnrmlande ordkaskader i slag kan faktiskt vara ganska kul att
om livet i Mcilndal. Kanske sista chansen att hrjra den "gamle" Ronny Jiinsson, fi lvssna pA. Si iir fallet med den hhr
innan han drar ut pA lrsling skoltum6 och gtir avbiin frir sitt gamla liv. n I slg"lr, ,o- ger mig ungeflir silnma

The Lee Harvey Oswald Ensemble "The sprangted boner" Joker ! Tt^t"ffit:-t:sTroublemakersgerRecord i ilf'###:tHi:[iil
EnsembelntarosstillUSAsbakgator,sliiparossutochinidenenabarenskummareiin ll R"rnn"rochAC/DCattlltasom
den andra och dumpar oss slutligen i en soptunna ddr vi frimiijt somnar med en ljudlig i nvskaoande experimentband. Bra
rap.SvedalasDavidJohanssenmiiterBirthdaypartyiettlyckatjam. n! t'ar"n",f tr

NitsW X EdwardJanson
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TOREBERGER
"Nfrgonstans en grflns" M
1989 LP
Gorlllagruppen, TJalles Horisont,
Sound of Muslc, Gunder Hngg, BIA
Tlget, Stockholms Norra, Tore Berger
Combo, Platons Grotta...
Viigarna har varit linga och krokiga fiir
Tore Berger sen de ftlrsta avantgarde-
kretsamapi 60-talet, genom olikamusik-
grupperingarpl 70+alet till fem solo-pro-
jekt pl LP. Man khnner alltid igen Tores
underfrrndiga funderingar tiver tillvarons
utmarker och verklighetens bakglrdar.
Hans botaniseringar i driimmamas griins-
land och milt ironiska iaknagelser av li-
vets villkor. Sl ocksi pA denna skiva.

Fiirsta sidan innehAller sex iikta Tore
Bergerkompositioner till akustiskt komp
p[ gitarrer (Tore Persson), kontrabas
(Bjiirn Lundqvist), piano, sopransax,

Bjiirn Afzelius
"Tus€n bitar" Rebelle Records

Affe hargjort en
singel, den frir-
sta tydligen! Jag
blev faktisk fdr-
vlnad, attennan
med en sA diger
samling utgivna
skivorbakomsig

chansoner, Dan Andersson och
Nils Ferlin. Mycket bra och
spinstigt, omviixlande och
vackert!

P[ andra sidan iir det texter av
Erik Axel Karlfeldt, Evert
Taube, Yerner von Heiden-
starn och Erik Johan Stagne-
lius som har fAtt musikaliska
arr av Tore Persson, Bj6rn
Lundqvist och KJ ell Westling.
Denna sida skiljer sig frln den

Tore Berger -fdrst ut i raden av visartister (?) fiirra, genom att den kiinns ll-
pd rescensionssidorna derdomligare, mer 'kult'rell"

sl an siiga, om uttrycket til-

IIIIIIT TIIXIIIIT T TIIIIIIIT TIIIIIIXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]

Various Artists "Down these mean streets...(Alternativ Takes & Previously Unissued Tracks 1979-1981)"
Last Buzz Record Co|BUZZ3002

dtflitjt, fiol, gitarr, basklarinett (Kjell
Westling), trombone (Matte Fors) och
klarinen (Tore Berger), med Tores ka-
raktiiristiska prat-slngstil. An kalla detta
visor iir att vara lite missvisande, fiir det
svinger som bara den! Musiken hittar sin
inspiration blde frln kabar6er, New Or-
leansjazz, bonna-sviing pl logen, franska

inte tidigare hade gjort en. Tusen bitar ir
e,n ballad slciven av den danska singenkan
Anne Linnet. Bjiirn har skrivit svensk
text till. Det iir en mycket kompetent och
viilspelande samling musiker pl singeln
ochdet lAterdiirefter, bra. Det iir en ldttill-
giinglig stdmningsfull melodi. Den iir si
bra sldet ftirvinarmig inte att den hamnar
pA alla miijliga listor, det iir ju diir sln hdr
musik glr hem. tr

Bill Payday

lAts... Men lit er inte avskriickas mer iin
niidviindigt, det iir iindA ganska typiskt
'bergerskt" tolkat, och slinkernog ner det
ocksi!

Detta iir en platta frir eftertiinksamma
shrnder och fdr uppsluppna infall. Blev

ni nyfikna? Det var meningen... n
Hikan Forshult

musikaliskavariationen och grundligt har det grdvts i arkiven frir
att "allt" ska komma med. En del av spiren kdnns diirfiir ritt
ointressanta niir det levereras coven pi 50-talslitar, ellernigon
hes Ted Giirdestad-kopia sjunger sin llnga, stora svarta traktor.
Ett dokument viil i klass med gamla NonStopsamplem "GBG-
PUNK". Dessutom, nir man lyssnar noga, hittar man smi
underverk som t ex Milton Lewis Bands "Klsses for once"
inspelad i mars 1980 och som viintat hela tio lr fiir att hamna pl
just min skivtallrik fdr att psykedelisera just mig. En fliikt av
historiens vingslag och niittbri ;1

va?

Of Life" (ToPYscANoo6)

(Eld-Omala samt White Stains) och det kanske ricker om det.
B-sidan iir nog mer intressant fiir diir hittar vi gciteborgska
PHAUSS och Karkowskl. Hiir dr det inte sA l6tt att s?itta fingret
pi ambitionerna; PHAUSS iiren slags experimenterande instal-
lationsgrupp vars framtrhdanden inte alltid byggerpl det audiel-
la. Diir firms ofta en relativt erkiind modem komposittirvars verk
bl a framf<irts av Giiteborgsssymfonikernaoch som skrivitmusik
till flera av dansgruppen Rublcons produktioner. Hans musik
bygger pi energi, hiig volym och att ihtiraren ska falla i trance
och diirefter bli hcirselskadad. n

Zac Nouttimiiki

IIIIIIIIIIIIIIIIII]

STUKAS "Gonna kitlher/Ifellin
love with the pope "
Stukas iir ett band i samma anda som
Psycotic Youth, och p[ den hiir singeln
visar de att de har en del att komma med.
Tyviirr liimnar produktionen mycket att

"Down these mean streets..." iir en dokumentation av udda
giiteborgsrock frln Aren 79-81, allt material iir inspelat pl en
tvlkanalig Revox i lilla studion Chall-ljud, som en ging lig vid
Skansorgetclose by Spriingkullsgatan. Lika giima som man kan
frlgasig varfiiren sAdan hiir skivagesutkanman frlga sig varfiir
det inte ges ut fler sAdana hiir skivor. 'I)own these mean
streets..." innehiller I 5 lltarmed likamlnga grupper, och allting
iir dltse tidigare outgivet, udda och ratat. Den mest kiinda
melodin iirvll den inledande annorlunda versionen av ttlevande
begravd" med Liket Lever. Ddrutdver innehlller skivan inte
speciellt mycket punk, eftersom stor vikt har lagts vid den Haga, trots allt. Kul

Temple of psychic youth in Scandinavia: "Th is Infernal Love
Samlings-LP med: Eld-Omala, White Stains, Phauss, Karkowski.
Idagharjag lustigt nog wl samlingsalbum anrescensera, och det
hiinder ju inle varje dag. Samlingsalbum med "smal" musik iir
diirutiiver si ovanligt att bara initiativet iir viirt all heder. Tyviin
iir innehillet inte lika hederviirt -hela viigen.

Vi biirjar i Stockholm, diir en polke har startat en mystisk
skandinavisk filial till engelske kultmusikem Genesis P. Orrid-
ges mystiska"Temple of psychlc youth", och till fitljd av detta
biirjat ge ut miirkliga saker, som t ex skivor och smi underliga
hiiften som man knappt vet om man vigar bliiddra i. Inuti dem
finns fotonp[ snaggade machopojkarmed htijda skjuwapen och
annatruskigt. Skivan irdockintelikapinsam. Enasidan innehll-
ler wA mystiska verk av tvl mystiska stockholmskonstellationer

iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT TIII

En leende Atfe
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I nlSfy IDOLSWilliam tA ^ $h I anu-sioan iirbetydligt roligare.
:9.:**T.^- | Mr'S I :':"*::,::l-lr*r*.:: i ;f,#n:*Tf;.1":[::Ht*mun"NonStop I ff#t {4-l rlfriickgitarr.Textemalirvdldet

.;--: H ska bra bild av vad det hir handlar om.som ir viktigast. Man k--.-. r rr_r_-*__:r__
wt,,,"m, sorn nar E -!f I g*"r, rgen sulen pa qem. l-,te ! -..--- 1-;-;- ,- --- -:--.;--. .[tr*:#"; ffi il { **"mgr;* ffil E 1 {6;:.1;f;*i-i:t,t:fffi #:
;;dk;;#;;ac., | 'ref I - l9'ttion.T*.'": frT":uT|: gitarrer
somjagtyckerskul- WiUa. I n"Uiat | lia3vSitdsinplas'Nuirdetbara'Shv
le varit alldeles otroligt bra om man inte | "Yeah, yeah, yeahlVlina drdm-

Chlna" som utmiirter sig som en snabb
och bra lAt. Jag skall inte vara fih hlrdhiingt pi en refr?ing som osiikt flr mig att I marD Non Stopassocieratiu su"*ttoppe,,"ir;.;;ffi; | ilffif."',150t." medremmar u* I il*l,"riLHllffjT*:jtlH';i

arangemang och bra stuk. 
l*a1 

* * 
| Babylon Blues llter inre alls st pjlkigt. ! ,tdg;;;: trmiiktig ballad iL lh Police om hur du even- | E"u iia- ir en lit av det lite gladpopiga

Pekkanini | :l;:;';rrn lrmmm ciilrml,""- ,.r". ,r, I 1*- u: flesta andra svenska. hlrdrock-reKKanlnl 
I l:.-x DettakommersiikerligeninteT i u"no. De iir duktiga pl sina instrument

"Kallare ln koksilXill och gl6md" 
I 

blinlson stiTre-hit-tyvrinlDet ar"f} 
! ;;;;;;t4 men st fruktansvirt

Public Road Records I *l T" mvcket,TTo:-*" musik,in I "ekts";i;i'i"rr-t 
.p"harfnrmodli-

exekveras hdr av Thomas Holt f.d Wil-

EEL{Igqt-i kanske dekanfltill nlgotriktigtbra, men'Ija, det iir v?il en kul musiksnutt som I Peter r
IT TTTIIIIIIIIIIT'IIIIIIIXIIIIIIIII

lAtideerna pl den hiir singeln ricker inteSwedish Exotica Vol II i il;"-
Samlings-LP PET SOLJNDS | - Edward Janson
Annu en samling ihopstiilld av stock- | engelskaMuteRecordsirfiirstleligtdl

tuellt kinde dig fiirra lihdagen. Inte dt I ha[et med eu tungt gitarrsolo, som iiver- I f,l,f ROSEdumt! Giirmer! Dethiirkomrner *g I raskar.Andrasidan,enballadmedvacker ! ;il;Hil/TakeMeHome,,
vra' lJ | fiolmhditokiir+ntidisnreorrtsivenllt 5 ^.. .-lJ | fiol och dito kiir-en tidigare outgiven Ut ! O.,""-ea;a Tal Rose har med den h&
Gunnar Danielsson | | slcri.ven av.lShn L"t'o9,91*.8.tj,T ! singelnvfsatandeharmyckergemensarnt

It3't'Jf*1,:lifiiil;l:iiT."';l I m"tll"l*til:"ffi?;* "n I rottu & Hot'n'rots reaturing
viintatmigmermusikaliskaytterligheter, l SisraGbg-bandetutirStillbornmeden !SpencerBohren
typ industri, frln Sveriges ockulta iiver- | Extended Nightmare Mix av 'Albino I Public Road Records LP
stepriist ff 1. Diim av min fiirvlning niir I Flagged In Black". En superllt. Synd att
jaghittarenradpopsn<iren,depressions- | texteniirfdrruggigftirintemationelllan-
rock och Led Zeppeltn-kopior. I sering.

Giiteborg bidrar med 3 band. Fiirst ut lr I Attd." htijdpunkrer pl Lph iir Living
Lunchroom Manners med 'I wanna be I rmm, Soul patrot, Whlpped Cream och
with you". Det erhemsktotajt, men iindl I rnnx. Bra samling men med uppenbara
finns det en charm i alla tempoviixlingar I ma zeppelin-kopior bland guldkomen,
som skvallrar om att dom har framtiden I ochdtjagredanharoriginaletsl...Resten i
f i i rsig. l?irsvagtrnaterial.  tr | i

vilket nys! Danlelssons inlegg i po'pul?ir I y{ aaeens topplistor kan uppvisa. Jiq i ;;i;ili"rr,"iaapetdigaTreaf men
njuuringsmedelsdebatr, iiven namnet p[ I PPPT Yerkligen att fler f8r upp iigone,n I ;; J"r-;;";iantasi och litkiinsla Treat
encabar€,somnlimndeherremedverkaii. I 

fiir Babies' de iirviirda att lvst::li 
? I ;;;;il nJ ra, rir" mer tid pr sig

AnTY-POPCRISISplockatsuppav I JiirgenWestman I fotta&TheHot'nTots
IIIIT T TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTI

Blue Moon "Darkwater" I The Chainsaw Zombies fi tott"harkommitutmedennvLP
FunnyFarmRecords/FFR-00l | ''In.chainsawZombies"Accele- !"rott.cuot'n'tots"featuriniSpen-

I rating Blue Fistr/ACCSl2ll I cer Bohren. Efter an fiirgiives ftirsiikt
"Dark water" som lir debutsinseln fran | 

- 
! komma in pA nlgon av gruppens gigs i

hippaBlueMoonhar"nrnyggiomslag I Jagtiinnermigpenonligenbiijdattlyss-!Lysekilisomras,diirryktenf6rtiljde
som en av bandmedle^-"--"-a"rinrri I natillChainsawZombiessomgiirennii- i om'jordensdrag-konserter",hadejag
sjilv. De spelar sin diir frmkig hardr;k I stan virtuosmiissig rock som inte liingre I en del f<iwiintningar p[ detta album. De
somiirsipopuliirjustnu.LatJniirliimp- | tanfattalearage--fbrdetharkallarJag ! inniaaesinte! Jagkonstaterar;bra
ligt kryddad med harmonier frAn kvinnlig I att fiirvalta ett kulturarv! Musik som I musiker men v?ildans trikig musik au
soulriist och slngaren later som Ian Astl I t^itsgm skineroch ql1"-*1, geminnel ln l! lyssna till vid hemmastereon. Med en sA
buryslillebror.Vadkanjagsiiga?Mlni | l*k_l{-"sadtorskifeskekihkansisln- !kompetentbandbordemanv!ilkunnata
fiirevigtgrillasriverenbdddavftirkolnad I dor.Hu! LJ ! utsviingarnalitetill?
makrillhl€, och lycka till.
99th floor "I walk alone"Joker Records/JOKE-920
'I walk alone" har en god spriid och vacker melodi i ett finstiimt arrangemang -
tyviirr ftir den tankarna (alltfiirmycket) tillVelvet Undergrounds "Sunday Mor-
ning'l fast utan att ha samma nerv och intensitet. Flr nlgra poiing och en godkhnnan-
denick. z$c

tr , Jag undrar om inte Totta Niislunds
pojkar passar biist som livegrupp. tr

Leif Strandh
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