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GOTT NYTT ROCKAR?
A
Alltsedan ARRG stadgade
slnmllsittnlng (sommarenE7)har vldrlvltfrlgornaom
muslkenssJilvklara plats I
dagens samhille. Muslken
som umgingesform ir
mlnga glnger dverligsenandra former eftersomman hir
kan delta pl sl mlnga olika
s6tt; dansa, lyssna, spelq
rodda, humpa, repa, komponera, [ud- och ljusmlxa
samtldigt som man har kul.
Idag, nir vi dppnar ddrren
till ett nytt decennium,vintar rocken och oetablerade
muslkformerpl att bli rumsrenaochfEsln platsi kultursamhillet -men hur ser utsikterna under 90-taletut?

snett, mycket tack vare tveksam
joumalistik i den lokala pressen
men ocksApe grund av cenfieringen vid alr iil ir ett mlste liir
rockens iiverlevnad. Detta?irett
plsiende sominte stiimmerftrllt
utt Ingenvuxenmiinniskakanvdl
rimligen plstl att det er ett ma$e
att til servens sl fort rock spelas
pA fritidsgkdarl Vidare kan viil
ingen menaatr man mAsteha 6l i
replokalemafth att kunna spela
rock! Dessaargumenter faktish
inte pAhinade av undertecknad
utanjagharsjelvmdttsavoroliga
miinniskorsomfdljt tidningamas
shiverier! Ute mer falca och
nyanseringi debattenskulle leda
ossfram till fd[ande slutsats:
Om man ska driva en rockklubb ldag 5r det nistan omiijllgt ett fl den att iiverlevaekonornlskiornman Intehar rittigheter atl serveraiil och vln. Det
ir det debatteng6ller!

6ver centraltbeslutadelagar. Vi
flr varagladaan politikema fortfarandehar enpositiv inst?illning
till problemen fdr rockmusiken
idag.
Vad g6ra?
Men finns detdlingelvlnkommunalpolitikema km .lijiilpa till
medndr detgdlleruppluchingen
av dessa,mligt min mening,allfdr hlrdarestrilrioner. Jo,detgth
det. Med en positiv instiillning
frln kommunenkan man alltid
gdra olika tolkningar av vad begreppet "godkZintkdk" inneb&
ochhur mlnga ochhurdanariitter
man mlste servera Gdteborgs
kommunverkar ha en positiv instiillningtill osssomjobbarfdr an
fdrbe[ra musiklivet i Giiteborg,
vilket den utredning som Lcnnart "Dlppan" Nyqvlst gjort sliken bidragit till.

Ettrilc kulturliviirengodekonoskaparettposimiskinvestering,
tivtsamhdllsklimat
odrgerettgott Svensk lag
Fdr anfAtilhend att servera6l
kulturelltinvesteryhe Arlandets
randekommuner.Tyven tycks och vin siigerlagen all utskiinkinte mlnga kommunerfattadetta.
Eu hett kulnrliv gerdessinvlnarc mojligheter till en rikare liv
som borde leda till en friskare
tillvaro somi sin turledertill engagemangfdr omgivning, milj6,
medmiinniskorosv. Ett bra kulturliv bdr innehAllaett sevarierat
u$ud att semengalldersgrupperingar sommdjligt attraheras-dlt
frln bam till pension:irer.
Rock och iil
Under 8O+aletssenaredel har
detdebafErafsmycketomdetivermognatonAringamasumgiingesvanor samtsambandetmellan 6l
och derasfavoritmusik rock Jag
anser alt debatten ofta hamnal
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Kommunal utredning
I den fheslAr han,AFritidsf6rvaltningensvdgnar,bl a alt mindre samlingarav replokaler ska
ning endastfArsketill lldersgrupetablerasifdrortemasamtenstdrpemafrln I 8 lr ochupplr. Dessu- re samlingcentralt(sdmmerhelt
tom mlste det skei sambandmed
medARRGs up,pfaltning).Vidaserveringav ettvisstantalmatriitre atl en dishrssionmed syfte att
ter i ett godkiint kdk Dettaiir en
hitta miijlighererdll dispensfrln
lag antagenav Sverigesriksdag
kravenomfullstiindig koksutlustsomintekarlindrasavnlgonkomning snarastskapl@as mellan
munalpolitikerellertj?instemmpe
tillstlnd sensocialfd'rualtningens
liinsstyrelsentAndAhar massme- het och ldnsstyrclsen.Detta fordia och andraolyckskorparskanslagskauppi kommunfullmiKideratomhurdj?ivligatj:instem:in- getill beslutnu,undervlren. Detiir
nenpArillstlnd smyndigheterna
ta omnegotvisarvdl kommunens
ochhur njugtinstiilldapolitikema
godaviljaan hjalpaframrockmuharvarit.Iag misstiinkerandefl esiken till sin sjiilvklara plats i
stainteenshytt sigomatttareda dagenshrlturutbud.
pAfaktaivlr wenskalagstiftning
utan helt enkelt tych det varit
Smolk i groggen
enklare att fciUa stnimmen och
Men, tyvitrrftms ett stort moln
kastaskit pAdefolkvalda medarpA himlen. Socialsyrelsen (cengument som 'hi fattar ju ingentralt) tycker art kommunemahar
ting" eller " ni vill ju inte lyssna".
varit alltfdr genedsaniir det giilDeninstiillningen gdr det helatiler utskiinkningstillstAndoch frirden svArarenesla geng man ska
eslAratt hlrdare restrillioner ska
fdraen seritisdiskussionom mutilliimpas.GArdettafdrslagigensiklivet hiir i Gtileborg.
om er det storrisk all 90-taletblir
:innumttkare enslutetav 80-talet
Olyckskorpar
sAvi fAr hoppasatt vlra kommuTolka nu inte ocksAdettafel, ni
nalpolitikers positiva instillning
somtror pe kortsilciga l6sningar. blir denrldande.
Jag iir ingen anhingareav byrAkratmaffianmenettvetjag: SkulUtopia?
geutleldnsstyrclsenstjiinstemiin
Det som sakrasi dagensG6tesomstredmot
skAnknii,rgstillstAnd
borg Ir stdlen diir det inte kostar
lagenskulledebegAtjlinstefeloch skjortanatt gein ochta endl eller
kanskefdrlorasinajobb!Jagmser
en kopp kaffe pAoch der det inte
att mycketavdendebattsomfdrts
iir speciellt imponerandealt bli
i gdteborgsFessenvarit helt ute
alltfcir benrsadulan diir omgivoch cyklat och hamnat mycket
ningenssocialakontroll borgar
snetleftersomkommurnlabeslut, fth en b,ra atmosfHroch milj6.
i dethiir fallet, inte kanbestemma Hiir, anserjag, det shrlle finnas
ARRc-ti&insa
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mtijligheter alt fdrebyggaalla de
hemska problem som dagens
segregerade
och alieneradesamh?illemedfth.Dettautopi4 dAralkoholen endast shrlle fylla en
social funllion, vAgar man idag
lnappast andasom fdrriin olyckskorparlsaxarartdetfinnsriskan
vi "drcgar"ihjlil oss.Vlgarvi inte
erbjuda dagensmyndiga mogna
invAnarei Sverigedetta?
Flykt frAn verkligheten
Visst, det finns slikert mlnga
somharett behovav all drogasig
bort frln verkligheten,och det iir
ett allvarligt tecken.Men en storre flykr frln verklighelenuorjag
beslut om ltstramningar, ndr det
giiller utskiinkningstillstlnd, inneblireftersomdet inte skaparen
positiv miljo for oss malilighetskonsumenter,utan endastgynnar den undre viirlden och hembrdnnama!Finns inte alkohol att
tillgl sAtrorjagvidarcalt de,som
har behovav att kommabort, tar
till andrabenrsningsmedel-som
kanfAbramycketallvarligae konsekvenser?inalkoholens.
Positiv thinking
Man mAsteverka fdr att skapa
enpositiv miljii ftirlandets samtliga invAnare!Det trorjag leder
till att miinniskomablir lceaivt
tiinkandeochintedestruktivaisin
tillvaro. En positiv miljd tror jag
endastkan skapasi en kommun
medett rikt kulturliv. Diirf6r kiira
poliriker.TZinknogaefterinnan
ni
tarbeslutomvArtframtidakulturutbud.Drabbasvi av fler och hlrdare restrililioner iir jag r:idd att
mycketkommeratrgAviildigl$etr
i Gbgunderdettasekelssistadecenium.
!

Leif Strandh
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ARRG:STUTATSATTNING

Musikt?ireningenARRGiir enpartipolitisktobunden,ideellfiirening iippenftir alla.
ARRGs m&lsiittningiir att ge musiker $Aviil amatiirer somproffs) biittre miijligheter till
utveckling och utiivning av musik, vilketframf?irallt kriiver replokaler och speltillfiillen.
ARRGverkariiverhuvudtagetfiirenftirbiittring av musiklivet-primtirt i Giiteborg, sekundiirt iiven i iivriga Sverige.
ARRGska verkaftir ett bra liv.
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Rapport fr6n Stallet

ROCKSLAGET

Nytt bolag

I
Ogt verkar vara lAngt mellan ord
och handling hos dagens giiteborgspolitikcr. 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 engagemangliir Stallet rinna ut i sanden?
Hur som helst. Efter an ha kulturminnebevarat 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 dagensdgareBGB ! Hur fitrklarar man
det? Vet inte den ena handen vad den
andra gor?
Jag antar att hela projektet kommer att
rinna ut i sandennu niir BGB iiverklagat
kulturminnesbevarandet till regeringen.
Denna prtivning kommer attbli en lingbiink och det verkar vara en medveten
taktik hos de styrandei dagensGiiteborg.
Llta allt entusiastiskt ideellt arbete fran
grdsriittema rinna ut i sanden i ett enda
srort "Jass[". Det kiinns lite bitrert.

I I rhrt"t av 70-talet och biirjan av 80talet blev 'Kom Loss" ett begreppbland
stadens rockband. Det handlade om en
rockbandstiivling arrangeradav Fritid och
Gdteborgs-Posten, och nuharde tillsammans med ABF arrangerat nlgot likrande. Den hnr gangen har tiivlingen det fyndiga namnet "Rockslaget" och 150 band
iir tiinkt ska delta. Efter 10-12 grundtiivlingar iir det dags frir tvA semifinaler. Tre
band fran varje semifinal girvidare till finalen, 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?istaband". Nej, meningen med det hela ir att ge alla smiband en
chans att fi en bra spelning infiir en forhoppningsvis storpublik. Niimnas kan att
pA f<ina irets lokala tdvling pi Hisingen 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 gtilebogsbanden.

I Shsk Independent Media frln Styrs6, som tidigare gjort sig mest bekant fiir
att importera och distribuera smhl musik,
startarnu upp en egen skivutgivning som
skivbolaget SLASK Records. Tidigare
har man mest iignat sig lt kassetter,men
p[ 1990-taletiir det dags att upptiicka den
gamrnaldagshederliga 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 skivbolagsdirektdrenBo-Stefan Lundqvist.
-Efter Bryngelssonsatsarviplen 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 samhtille, sd uerkar dessa uppfinningar, sd
hdr i efterhand, ganska forutspddda
och inte alls speciellt mtirkutirdiga".

STIM och ncb
ir till fiir dig!
Somupphovsman(komposittir,textfiirfattareoch bearbetare)
har du rett till ekonomiskersittning n[r din musik framftirs
offentligt,dvs spelasi radio, TV, pfr konserter,dansstilleni
butiker osv.Aven fiir inspelningoch kopieringav dina verk
t ex pfr grammofonskivaeller videohar du rett till ersittning.
Ftir mer informationkontaktainformationsavdelningen

glnob

STIM

8ox27327,I02 54 STOCKHOLM, telefon08-78388 00
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ROCKKLUBBAR
LOPSEDELN
tl

Rocklivet
i G6teborg
dr utrett
Pfl rppa."g av kommunfullmiiktige giorde Fritidsfiirvaltningen i
hiistasen utredning delsiiver hur
kommunenskall ta fram fler replokaler lt rockbanden och dels om
hur rockmusikenmedstiidav kommunenskall kunna utvecklassom
den giort i Arhus.
Utredningenvar lite ovanlig frir att
varaenkommunalprodukt.Sl ovanlig attdenhamnadepl GT:sltipsedel
"F<irslaset
det blir strid om: STARKOL P1. ROCKKLUBBARNA I
GOTEBORG".Det iir rikrigt au utredningen tar upp och fiiresllr att
manskulletestamedstarkiilpl rockklubbarmenframfcirallthandlarden
omREPLOKALER.

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

Riitt vAg!
Hei, herr Berner.Hur har du det i Stockholm? Hardu bildat ARRS (iil), Aktion
Riidda Rockeni Stockholm (med iil), Innu?
Hiir i Goteborg pbbar vi i ARRG vidare fcir
Rockrestauranger
att i framtiden ha flera musik och s.k allakti-Men det ?irviil inget fel pl restauvitetshus. Vi gor det i samarbetemed bl a
ranger?Nej, men nigra fdresprikare
kommunen, och inte som ndgot konsulfuppf6r spiinnande, lokal rockmusik kan
drag ddr vi siiljer gott samvetetill kulturpoman viil knappast beskylla dom ftir
litiker. Vi tar ett steg i taget och f<irs<ikerf{
att vrua.
losslokalerAt musiken.
Utredningen frireslir att man skall
Att viirt miil, som du tycks mena,skulle
fdntika hitta nAgon mtijlighet att ge
vara att fylla ndgot slagskvot iir ju helt
tillstand till nigra rockklubbar att
befiingt. Biide ARRG och musiken utvecklas
seryera starkril utan krav pi att dom
beh<iverha restaurangkiikoch kunna
hela tiden -sii gor iiven ARRGs mAlsiittning.
seryeravarrn mat. Pi det s?ittethopDet iir miinga gAngerjag hort skitsnack om
pas man ocksi bli av med ev svartARRG, t ex om hur vi fAtt vAra lokaler, Leif
Replokaler
klubbar som man idag inte har koll
& valarna m m. Samtliga gAngerhar det
pl. Den som lever fir vil se.
Fdrdet fcirstasi f<iniikerman kolla
berott pii okunskap. Sii dven ndrJoacim
upp hru mycket folk det kan tiinkas
Berner skriver sin insdndare i ARRGvarasom spelarrock i stan.Detrider
Fritidsgirdar
tidningen 4/89.
F<ir de yngsta rockama i stan, de
m6ngauppfattningar om det. Om det
Alltsd...eftersomrock'n roll och revolt
som oftast lterfinns pi fritidsglrdariir si att en replokal iir en fdrutsetthinger ihop, eller hdngde ihop -f-n vet, (det
ning fdr att ett band ska finnas och
narunt om i f<irortema,fdreslirman
ir snarareett forhAllningssdtttill musik &
attdomskallfi
hj?ilp med att
kultur). Men OK. Hiir i Goteborg har ARRG
ordna spelnibddematerialoch mojligheteroch det dr
ngar, sml turbaraatt dra sitt strAtill stacken.
n6er frir att
Man kan aldrig forvdnta sig att ARRG ska
kommaigang.
uppfylla just mina onskningardt mig. Om
Detta i samarniigon trott att vi en dag ska ringa upp och
betemedKons6ga;"Hej, hdr har du en replokal och pd
taktniitet.
fredag dppnar vi en rockklubb med starkcil",
Slutligen har
sd torde den personenbli missbelAtenmed
man snott en
id6franfuhus; det vi g<ir.Men det dr vi tvungna att std ut
Genomattfdrmed. Med detta menarjag inte att ARRG
esli att det
borde std over all kritik -tvdrtom. Men en
bildas en sam- saklig pajkastning med ikta varor ir
Varsdgod!Eu leendeoch en dl hor ofia ihop!
ridsgrupp som
mycket bittre iin att kasta fiirlorade igg &
representerarfolk som spelar, arrangpasseradetomater.
erar, lyssnar, folk i branschen som
replokaler i stan som delas av 2-3
Jagskulle vilja avslutadennainsdndare
band si skulle det finnas ung. 600tillsammansmednigon fran kommumed
ett piistiiende;Ju fler som deltar desto
700 band i stan! Men eftersom det iir
nen farca300.(M)krom iret attliigga
bdttre!
Jagtror inte att det kan bli en dAlig
en s[nbristpl b'raochbilligareplokaitgiirder som kan stimulerarocklivet
soppa av det. Dessutom ska vi, givetvis, forler si miste man riikna med att det iir
i stan. Pi det siittet kanske det kan
soka ha ol till!
fler som skulle vilja lira om det fanns
skapasen egenGiiteborgsmodell som
miijligheter...
fir rockklimatet i stan att tina <iver Mvh
Utredningen f<ireslir att kommunollstrecket.
Giiran Lindahl, styrelseledamotoch halvaknen ligger pA ett kol f<ir att fcirscika
Utredningen behandladesoch godtiv medlemi ARRG.

sz\Ylb-,.r,o
{ [9;H "n{,et&d

hitta 4-5 fastigheter,relativt centralt,
med ca 20 lolaker i varje. Men man
siigerocksi att det inte iir helt liitt-det
finns populiirare hyresg?ister?inrockmusiker.

Ochvarskavi liradd?
I och fiir sig sA spelas det mycket
rock i Giiteborg --om man tycker om
och har rld att gi pA restatrang eller

kdndesi Fritidsn?imndeni h<istasoch
iir nu pi vlg till fullmiiktige diir den
skall behandlasunder vi.ren. Sen fir
vi sevad som kan... Kanskeiirdetupp
till oss sjlilva att se till att stanspolitikerfattar?
tr

Lennart "Dippan" Nyqvist
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Fiirkiin
I Vet du au vi slljer
fiirkiip tiIIVALVETS
konserterpi ARRGkontoretnumera?
Men baradagtid-inte
underarrangemang.

I Under1989hade
ARRG ca 750medlemmar.Skavi bli fler i lr?
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Samtal med musikskribenterna Bert Gren och Maria Holmin

KONSUMENTVAGLEDARE
I
ROCK?
TextzZacNouttimiiki

rlbland nir man avgersinaomdOmen om olika skivor pl dennatidnings rescensionsidorhiinder det
att man undrar Overhur yrkesrecens€nternahar det; tink att varje
veckapltija igenomen trave skivor
och bevista ett antal konserter...
Man ftinker sig att de som skriver
om ny musik pfl dagstidningarnas
sidor fungerar som en slagssluss
eller ett galler. De kan piverka oss
vanliga skivktipare och egentligen
helamusikbranschen,fiir derasord
l5sesav tusentals,faktiskt hundratusentalsoch med dagensenorma
skivutbud,vem hinner bilda sigen
uppfattning om allt det nya som
kommer?
Vi mAstef<irlita oss pA andra som
lyssnatpAskivorna-musikrescensenterna.DAfrAgarmansig hur de uppfattarsinroll, mitt emellanskivbolag,
Hur kiinartisterochossskivkcipare.
nerde?KilnnerdenAgotansvarfdr att
hjiilpa fram vAra bra ok2indaband?
rescenLiiserde andrarescensenters
sioneroch hur lir detegentligenmed
Sistmeninteminst
dehlir trenderna?
undrarmanju 6vervem som (enligt
rescensenterna
sjiilva)harrattattkalVi ringdeupptvAav
la sigrescensent!
dem som hdr till Gciteborgsmest
fdr attbombardera
dem
namnkunniga,
medvAraflummigafrAgor,n6mligen
Bert Gren och
GtiteborgsPostens
Holmin.
Maria
GT/Idags

t,

Stockholmstidningarnas
kampom vill<aartistersomska skrivasupp
illustreratav Zac.
detkommermanaldrigifrAn.Om U2
kommertill stansAmAstemangAdit
och skrivaom konserteno s v. Och
slAppsdetenplattamednAgotbekant
namnhar manansvaratt skrivaom
den. Men sedaninnebiirden andra
att hjilpa
delen av rescenserandet
publikenhittanyabrasakersomman
vill tipsaom.Detlir ganskapoiingldst
attskrivaomenplattasommantycker
ZirdAligmedett okiintband,ddremot
kan man skriva om en dAlig platta
-En [zt ka{tarfacfutJdr
medeukiintbandellerbraplatlormed
"dom'.
9{ettfet,fackettir
oklindaband.
jufaktiskt'oi'.
Om att lisa recensioner?
-fdfort man66rjor[ira
-Niir det lir nya plattorsAvill jag
fior manngttoaafackgt.
helstvdntatills jag sjilv skrivit.Men
jag
pA
vad
folk
klart,
nyfiken
iir
Zir
det
Aatal,fbrsdfuingar,
MAsteskriva om U2
rock se- tycker.DetkangZillaspeciellaplattor
Bert Gren harrescenserat
sfuttte-fragnosrt.
dan 1970, musiceratsjiilv i Dom som man har lite funderingar6ver
-f6r nig iir let ensjiilvSmutsigaHundarnaochskriveridag sjiilv,mankanskehar varit tvungen
frfnrgrej att oaromcdi
pAdeltidiGP.Hur serhanpAsittre- att gdra ett snabbtjobb och lyssna
Mwiksrfiirbunlet.Det
intensivt.DAkanskemanomvlirderar
censerande?
grann
Det
av
lite
efterAt.
iir
baksidan
iir ju adratfbrbuntr.
harmantvAfunk-Som rescensent
jobbet,
gA
fort.
mAste
sA
att
allting
tioner;delsatt spegladetviilkanda,
JerryWillioms

SVENSKA
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smak.Man kan liksomge en rekomDagenefterAtringer jag mendationochiir det nAgontingman
alltsAtill Maria Holmin pA tycker iir v2ildigt bra fcirsdkerman
GT/Idag, honharen ganska sjiilvklartpushafdr det.
omfattande musikkunskap
som skiljei sig frAn Bert Fri frfln pitryckningar
Grens.Maria Holmin har -Fcirdelenmedatt sittai GriteborgZir
pia- att man h2irZirrZittbefriad frAn alla
tagitlektioneri klassiskt
nospeli 12Ar,jobbatfdr rik- former av pAtryckningarfrAn brani3ll2 Ar och re- schen,i och medatt helabranschen
skonserter
scenseratpA heltid fdr GT finnsi Stockholm...
Denhiirgrejenatt
sedan1984.
manskaskrivauppvissaartisteroch
Vad tror honatt honhar fiir
skrivaner andra,tror jag mestgdller
effekt pi skivftirsiljnings- AftonbladetochExpressen.
siffrorna?
Vem har rltt att kalla sig rescen-Det endajag hdrtkonket sent?
i den vigen var en gAngniir
-Man tdr ha, somjag serdet,viiljag skrevom ett norsktband, digtbrabaskunskaper
omrockmusik
som heil.eLittle Eden,jag -om vi nu utgArfrAnatt vi pratarom
blevvlildigtfdrtjusti democh rock.Detiirettkravsomblirmer svArt
de var heltokiindai Sverige. att sEillai och med att rockenblir
The Creeps-typisk marlotadsfdring
Jagskrevjiittemycketochjlit- iildre och iildre, och man kan inte
tepositivtoch fdrscikteverk- begiiraatt alla skakunnaallting som
ligen puffa fcir dem.DApA- hdntfrAn 1954och framAt.Dliremot
stod
skivbolagetattdelyckadesslilja b0r man ha en viildigt bred allmiinKritisk mot skivbolagen
kanske
1000plattori Griteborg.De kunskap,diirfdr att de artistersom
-Man mAstegranskaskivbolagens
menade
att det var tack vare mina fannsdll fciljerju ZindA
medhelatiden
pAverkankritiskt, diirfciratt de, i och
medattantaletkonserterminskaroch skriverier.I Ovrigttrorjag folk liir sig fram till idag.De har inspireratdem
ochvet ung- somhAllerpAidagochderaslAtarhar
det blir mer inriktat pAatt fA platsi kiinnaigenrescensenter
vilka
eftir
har
som ungeftirsammasak samplatsavnyaartister.Manbdrhelt
media dikterarm<ijligheterna
aft fe
enkeltvaravlildigtintresserad
ochnlir
intervjuavissaartister.DetZirfcirdem somde sj:ilva.
Vad
lyssnar
nir
har
du efter
du
en manklinneratt maninte2irdetliingre,
mer lZimpligti sambandmed nAgon
dll kir manliiggaav.
f]
ny plattaeller tum6.Alla fArtillf;ille ny LP-skivai din hand?
-Det berorpAvadmusikenharfdr
samtidigtoch flera tidningarskriver
funktion, iir det t ex en dansplatE
samtidigt.SomCreeps,nu senasttill
exempel,
typiskmarknadsfriring.
Som lyssnarmanefterrytmenframfOrallt,
ochom
rescensent
far manaktasigftir attHsa omdetdrfriickaarrangemang
MUSIKFORENINGEN
man
fArlustattdansatill
den.
Bra
sAng
sigvid deninformationsomkommer
ARRG
iir A ochO, opersonliga
eller trAkiga
frAnskivbolagen.
(Aktion
Riidda
Rockeni Giiteborg)
jag
-Jag tillhdrju demsomharvaritute sAngaresrAr inte ut med. Musik
Ftirsta
Lflnggatanl2
och spelatoch klinnerdiirmedbran- sominte2irglordmedhjlirtatengage41303 Gdteborg
schenfrAndensidanvilketjag tycker rar inte mig. Jag menar sAnahdr
03ut434 40
proffsglingsom dr hur
iir en fordel.Det g<irattjag harstdrre amerikanska
Postgiro
22 6894-4
respektfdr det arbetesom artisten teknisktkompetentasom helst, typ
Bankgiro
56501455
jittebra.Menjagkan
lagtner.Okej,jag kangZirna
skrivaatt DanReed,deiir
VALVET ochARRG-tidningen
idem.
det iir skit, mednAgonomskrivning, intebli engagerad
har sammaadress
mensedankan jag alltid tilliiggaatt
*
despelarbraellerharlagtnermycket Behtiverinte finnasbudskap
Annonspriser
i ARRGtidningen
-Man tarocksAenvisstittpAtextermenatt lAtarbetepAiurangemang,
Helsida
5.000:na. det beh<iverinte alls finnas en
ideernainte hAllereller nAtsAnt.
Halvsida2.500:-Det lir en utopi att rescensenten massabudskapoch djupsinnigheter,
HelEaltl.2@:skullevara<ippenfcirall slagsmusik. menlite grannsligeriindll texterom
Halvspalt
600:SkullejaggApAStoranfdr att skriva denpersonsomskrivit dem.
Privatannonser,
som16rmusik,
,
-Jagkiinnermigniistansomenslags
sillerviingratis!
omnAgonting
diir,sAskullejagskriva
fast det iitrfel,
negativt,det vet jag redan.Man bOr konsumentvligledare,
rimligtvis inte skrivaom musiksom ddrfcirattmanju alltid Uirsubjektivniir
manskriver-manutgerfrAnsinegen
manintegillar.

Little Edens6lde1fi)0
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Svenskindependentmusik iir
p& viig att g& under och orsakerna iir mfrnga.E n grun dliiggande fiirutsiittning fir en
inhemskskivproduktioniir att
skivkiiparna "siiker" nya
galdklimpar,istiilletfti r att,som
idag, ta vadsomseryeras...
Det var sAbandsomt.exWilmer-X,
Lolita PopochDocenternablevstora
menidagmAsteskivbolagensatsa67-siffrigabeloppfcirattriverhuvudtagetfA sinaskivoruppmiirksammade.
Naturligtvisblir detdAbaradomstcirstasomharrAdoch dom vill i sin tur
enbart satsapA "siikra kort". Detta
resulterari attbreddenpAmusikutbudetfdrsvinnerdAbaradetsomZirinne
just nu Zirsiikrainvesteringar.

ALLTING
GARATT SALJA
MED MORDANDE
REKLAM
O..

at

Med mdssanihanden
Omedvetenhet
hosskivkciparna
och
den industri skivjZittarnautvecklar
hAllerpAatt underminera
helaSverigesmusikliv.Dettai samband
medatt
Warner Brothers ruSA) och Berthelmangruppen(BMG/Tyskland)
idag har k0pt upp ca 90Voav den
grirdethela6nnu
svenskamarknaden
mer alarmerande.
Varfdr dA,kanske
mAngaundrar.Jo, diirfdr att nZlrt.ex
RecordStationk<ipsuppavBMG sA
flyttartillverkningen
avt.exEvaDahlgrens skivorochkonvoluttill Tyskland. TvA av tre svenskapresserier
hAllerpAa$ Hggasnerosv.
Sammasakgiller distributionssidan. Snartdistribuerashela SkandinaviensskivutbudfrAnHamburg.
Vad hiindermedde svenskamusikintressenadi vi mflste stl med
mtissani handen och be Tyskland
eller USA om lov att fA ge ut vira
svenskaprodukter?
De smAoberoendebolagenmAste
lAnauppsig 6verdronenfdr att dverhuvudtaget
haenchansatthlingamed
i uwecklingen
samtidigtsomde mAste
satsamycketpengarpArelati{ okdndaband-som sedanblir avsAgade
dA
de inte Zirldnsamma.Talandeexempel lir Sinners och Pushtwangers
somfick liimnaAmigo.

Omedvetnaskivldpare ? FOTO: Cliek

till stordelutandengrundavnyauppAtgAendetalangersom betryggarett
brettutbudochdesmAbolagens
6verlevnad.Ingen har rAdatt satsapAen
uppAtgAende
talang,du mAstevara
f?irdigoch stdpti rAftform.
Istlillethandlardet om jippon typ
Svulloochsnabbapengar.

I sista sekundenfdr de
svenskabanden

Enny rocksatsning,
Mejeriet,kommer att siindasi TV i april och som
producentfinnsbl.aradiomalmdhus'
Magnus Gert6n. I mina6ron borde
det garanteraett bra utbud eftersom
hanbl a jobbarmedBommenLive.
Men,jag mAstes2igaatt,jag blir lite
konfunderaddll hancivertelefonsiiger
'fdrst sd viiljer vi ut dom utliindska
banden och i sistasekundendom
svensko".Jagtyckeratt TV bordeta
sittansvaroch
mustiidjadensvenska
sikenochintesomidag,vilndakappan
eftervinden.
Jagsaknarett programmedupptrZlOhdllbarsituation
dandenav mindrek?lndabandvarvat
Skivbranschensparkaridag undan med videosav smAband.Hlir iir ett
fdtternafcirsin egentillvlxt och stAr ftirslag;
ARRG-ti&ingcn
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Live pAscen:
Soul Patrol
Videosoch intervjuermed:
William, Tapirerna , Sinners
ReportagefrAnen rockklubb:
t ex Barowiak i Uppsala
Live p[ scen:
Korova Milkbar
Videosmed:
TV-POP CRISIS,Nomads,
GregorSamsa
Live pAscen:
Stillborn

Svenskradiodiiremottyckerjag har
ett brautbudsomiir brettochverkligen speglarsvenskrock idag. ProgramsomBommen,Ahnubah och
Cult Ziroviirderligafdr de smAbolagen.

Konkursgraven
I sammatakt somde smAbolagen
vacklar fdljer rockklubbamamed i
konkursgraven.
Nuncijersigfolk med

9

USIKFORENINGARNA
affnAgonstArochrappartill enfdrinspeladkassettmed tvA kassadansare
bakom sig i ett litet hrirn pA nAgot
svindyrtdisco.JagciterarJonasSjiistrtims uttalandei STIM-NYTT en
gang;
"Rocken vinner inte som konstform om den som idag bara blir intressantfiir kommunalpolitikerna
ndr det gtiller att hdlln de svenska
ungdomarnai schackpd lucianatten.Rockochalkohotiir tabu.Otutskiinkningstillstdnden fiirhindrar
ungdomarunder20, diir en stor del
av rockpublikenJinns,att sliippasin
pd rockklubbar och p ubar.Rockmusik under mysigaformer ddr pojke
mdterflicka iiver ett glas iil iir alltsd
omiijlig!"

Se pd Arhus
Nej, fcir att svenskt musikliv ska

StorsatsningpA independent musik mdstetill

Stillborn - tinsl<ade
iTV

DetmAstetill enstorsatsning
pAden
oberoendemusikeni Sverige.SmAstiidernaslokala hjiiltar mAstefA synas och hdras.Det mAstevara den
egnakallellsensomsfyrochintemeproduktmaskindlir modiabranschens
dellerplockasur enkatalogoch sZiljs
sompopartister
medhjiilpavmcirdan-

dverlevamAstepolitikernal2ittapA
alkoholresriktionernaoch underliitta, de reklam.
stddjaoch subventionera
rockklubbarnai Sverige.SepAfuhus!
TV mAste
a siffansvaroch
intebara
hoppapAjippokarusellen
i jaktpAtittarbarometerns
utslag.DagensungdomarmAstebli mer medvetnaoch
'Jaga" svenskmusik ist?illetfdr att,
somidag,svdljadetsommultijattarna
vill att deskasviiljapAradiostationer
Text: J0rgenWestman
typ City 103.

tr

Musikfdreningarna
runt om i stan,det

biirjar visaframfiitterna. Klara tecken

pfr samarbete
kan
ocks&skiinjas.

Det handlar i fcirsta hand om fdreningar
som sti.r frir replokaler, repscheman, arrangerar studiecirklar och nigon enstaka
konsert och som med mycket smAmedel
fiiniiker hanka sig framAt.
Sedan slutet pi november fdrra lret sl
harrepresentanterfcjrde olikamusikfdreningarna triiffats pi VALYET och Kontaktnitet 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 svettenraruroch att golvet gungade
framfiir scenen.
Centrums Piirlor hademedlemsfestden
16:e december, och med olika bandkonstellationer p[ scenen och kniikat med

folk i lokalerna var succ6ngiven.
Ett armatresultat av triiffarna dr en serie
utbytesspelningar,Siindassrock, mellan
olika frireningar och stadsdelar.
KontaktnAtet stir frir kosnradernaoch
teknik -fiireningarna stiiller upp med
musik, marknadsfdring och muskler.

Adressertill musikfiireninsarna
Hlilho Bck & Taurb?aing
Hjalboh
Bagsglrdsgirdet89
A132 lrgqd
l1
Lludetiludkfiiening
Bd 1012
Hanmagldm
421il An9d6d

Adothbrrg! HF
doJan pac
Rbtn$atan 26
lt SSgCrrbco
Bagudr.gy
doTm6Andqs
SAggata3la
lt lB eO55cq

ARRG-ti<hirUo 1190

I

Per i Nirvanas fdrgdrdar?

Reklco
do Sbhn giasq
Ams gab 48
12218HisingsBacka
aa
tF Ddr Roct
Klllcps 19
Vrdnsgalan
13
ll651Gobbca
ta
IFCnrmr
Pilof
&rlslg
Flaqqsgatan
ll26lCobbcg
a
IF Ro$lt
c/oKmodr Lindbs
Kmgslqtf, 19
11521Golabdg
rl
IF Raktrtm
ASF-Mdndd
gd 112
13122Mohdal

DACAPO
do Kristq
Hre I
/(}0 84Styrsd
tovgirdeb nuikye*rbd
do J&gil Ncdqvist
IngatirsgamA
e2eeorOcg
Tut o 8lr
8q50047
{osaG6bbcg
a
Lmndc B.tdtg
c/oNicla B6dem
B&rtnistagbn 2l a
lt658Gobbcg
ltuikf&aingpn $ontr
Jaenr lt69$o fg
Axd DaHsfcnstcg 3
414&c6lobq9

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

En del av ARRGs m&lsiittning iir

MagnusMenfors

ATTORDNA

-Hur gir det, har ni
fixat nigra replokaler [n? Den frigan
har jag fitt minga
ginger under dentid
jag varit aktiv inom
ARRG. Ett enkelt
svar "Nej, vi har tyvdrr inte lyckatsmed
det- dn" !
Att vi intelyckatsberorpA
olika saker.Vi har hittat
hus,somvarit bra,ochf6rsdktfA hyradessa.Men av
en mlngd olika orsaker,
misslyckats.Detharberott
pAallt frAnklantigaafftirshussom
miin(O-gruppen),
brunnitner (BurAsFritidsgArd-projektet)till fastighetsbranschens
mystiska
viirld(fryshusi slakthusomrAdet).Tyv2irrlir det nog
ocksAsA, tror jag, att vi
sakertmissatnAgotlZimpligt husi jaktenpAreplokaler. Anledningentill detta
ZirtydligennAgotsomdiskuterats mycket bland
ARRGs medlemmaroch
Svenav civrigamusikutdvarei Gdteborg.

frAnvArareplokaleri Fryshuset.Denstorasamlande
kraften fanns i bristenpA
mendveni brireplokaler,
MAnga
stenpAspeltillftillen.
tyckteoch tyckernogfortfarandeattbristenpAreplokaleri Gdteborgiir ARRGs
viktigasteuppgift.

Mycketsnack

ARRGsuppgift

Vad folk sominteiir aktivainomARRG tyckerfdrstArmanav frAganjag fAu
sAmAngagAnger"Hur gAr
det,harni fixatnAgrareplokalerin?". Asikteniir tydligenatt: "Beralarmansin
medlemsavgift,sA fixar
dom dZiri ftireningenresten".
vi
I begynnelsen
bildades
p g a att vi blev uppsagda

Att vi inte lyckas med
detta zir trAkigt, men det
krdvsmycketenergi
ochtid
fdr att lyckas med denna
krAvande
uppgift.Detracker inte medatt "bara"hitta
ett hus -det 2ir svArtmen
lAngtifrAn omdjligt- man
mAsteocksAdvertygaallt
frAn fastighetsiigaretill
kommunenom att hyra ut
ochhjiilpatill mcdbehOv-

Varfbr inteordnareploknleri dettahus
lig upprustningav huset
Jagiir heltiivertygadom
attvi idagredanhadehaft
virt si hett tinskaderephus om vi lagt ner tillriickligt med energi och
tid pi arbetet.Men med
tillr?ickligtav energioch
tid menarjag 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 frAnnZirvi startade
upp ARRG, Zir engagemang frAn ARRGs medlcmmar.
Fan, tror ni kommunen
kommer att ringa en dag
och sdga"Hej, vi har hittat

ARRc{i&ingcn l/90

ett stort fint hus i centrala
Gdteborg och inrett replokaler i det, vill ni ha det"?
Att de flesta inte har tid iir
nAgot som jag fAtt hdra
menom man
mAngagAnger,
hj2ilpsAt sA skulle det inte
behdvara sAmycket tid.
Det iir inte sA att GOteborgs kommun motarbetar
osspA nAgotszitt.Men med
nAgra fA undantag Zir det
hellcr ingcn som hjZilper
oss. Framfdr allt niir det
giilleratt letaefterettllimpligt hus.
Om vi bara"hittar" huset
vi behdver, sA verkar det
lAngt ifrAn omdjligt att fA
ekonomiskt stod av kommunen, for att gdra iordning och driva ett replokalshushiir i GOtcborg.

I

I
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EPLOKALER -

REPLOKALER!
Engelbrektsgymnasiet
Ett hus vi "hittat" nu iir
gamla Srorika Engelbrektsskolan d2ir musikhdgskolan
hAllertill nu.Det
lir meningenatt musikhdgskolan ska flytta till andra
lokaler i stan om fve er.
Huset lir exakt vad gdteborgsmusiklivbehdver;ett
centralt beliiget hus med
platsfiirung 35replokaler,
(detfi nns?ivenutrymmefdr
fik ochkonsertverksamhet).
Mats Rfrdmark beriittar
merom husetsmdjligheter
i intilliggandeartikel.

ProjektEngelbrektsskolan
fdrrock?
Musikhdgskolan
blirrephus
Den gamla anrika flickskolan i hiirnet Engelbrektsgatan/Karl Gustavsgatani Vasastankan
bli ett utmiirkt repstille
fiir minga rockilskare i

Husetskvaliteterligger
friimstpAdenplankisningsmlissigaochbyggnadstekniskasidan.Redanidaginhysesi byggnadenen mu(somdockska
sikhdgskola

Agera NU
Vill vi hadettahuskriivs
deten hel del engagemang
frAnmusikeri Gtiteborg!
Vi mAstevisa kommunen
att "nu giller det", att bristenpAreplokaleriir sAakut
atLvi menarallvar nlir vi
s6geratt vi lir mAngasom
behdverenreplokal.
Det liggerett fdrslaghos
Fritidsniimndenattdeska
intensifiera f6rsdken att
finna nAgrast<ineobjekt,
ca 20 replokaler,relativt
centralti kommunen.
Jag anser vi ska tala
om fiir beslutsfattarnaatt
vi hittat huset och att vi
vill ha ett bindande be-

en del gipsregelvZiggar
behdversaffasuppfdrattdela
uppstcinerumtill flerareplokaler av "liimpligare"
storlek.
I husetfinns ocksAmtrjlighettill storaf<inAdsutrymmenochvissadministrativ verksamhet. HZir
finns iiven tve sbra samlingssalarsomkankomma
att utnyttjastill musikcaf6
mm?KanskefinnshiirocksAmdjligheteratt samordnateaterochrockverksamhet-en spZinnande
tanke!

CarlLarsson

Somkuriosakannlmnas
Ett utmtirktreplokalshus
enligtMats Rddnurk
att Carl Larsson{en sto-arkitekt ochaktivARRG-medlem
re svenskakonsharenfren
Engelbrektskolanhar ett mAnga lokaler redan lir sent1800-tal,
mAlade
vigutmlirkt liige i Griteborgs akustiskt fdrberedda fdr garna i Engelbrektsskocentrummedniirhettill fle- musik (med absorbenteri Ians pampiga trapphus.
ra spArvagnslinjer
somt.ex takmm).Husetsyttreskick Motiven Zir hZimtadefrAn
lian,2:an,6:anoch7:anvid air uunarkt och behciver etikensoch moralensomalls.Miij- rAdeochvisardygdersomt
Vasagatan
ochAschebergs- knappastAtglirdas
gatan.
ligen kan entrdntill huset
exredbarhet,
lrlighet,pliktkommaatt ses6verochAt- trogenhetoch hederlighet.
Dengamlaskolans
Varf6rmusikhdgsko-g2irdas.
Detta zir kanskenAgotfcir
inre
idag
av hyfsad tek[r
lan?
Gdteborgsstyresmiin,och
niskstandard.Hiir kandock kvinnor,
att UinkapAinnan
Vad hardAskolanf<irf6ri form
endeluppfriischning
gdr
man ska ra stiillning till
utslttningarsom att det
av nAgonmAlningkomma Engelbrektsskolans
framiir realistisktatt driva id6n
skedNU!
tr om ett rockrephusi denna ifrAga. Replokalsfdnster tida dde?
mot Karl Gustavsgatan Vi rockare
behdverEng
kek?
mAsteocksAfAextrainner- elbrektsskolan!
Ll
glas(medhAnsyntagettill
Du somsdkerreplokal!
deboendei niirheten).
Stdrdu med iARRGs replokalskf?
Ju fler somfinns upptecknade
som siikande-ju stiine chans
hus
Skrdddarsytt
att vi lyckasfd ng i lediga lol<aler.
Husetsplanldsningg<ir
Ring till ARRG-kontoret !
att detar "skraddarsytt"f6r
ca 35 streplokaler.Endast MatsR6dmark
ARRG-ti&ingcn lpo
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SPELTILLFALLEN

Text:
Staffan Lindahl

VALVET

Nu ir det futl rulle pfl
Ftirsta Linggatan
igen. Vi har niir det
hir numret kommer
ut redanhaft en medlemsfestsamt12konsertkvAllar.Pfl personalsidansi har vi utiikat, och Aja kommer
att presenterasig lite
lingrefram iartikeln.
Ja, vi kunde fdrresten
bara haft 11 arrangemang.999sattinblAsta
i Kdpenhamnochkunde inte kommahit dll
ftirjornainte gick under stormeni januari.
(de kom en
Frirsenade
Limmeefter det att vi 6ppnat) :intrade de scenen

pAhastigtinlAnadetrummoroch basanlliggning.

Fullsattijanuari
Underjanuarihadevi enthrashgala
medre bandsomvar vdldigtlyckad.
Vi fick saganej till folk i ddnenf<ir
detblevfullt! Denh2irtypenavmusik
kommervi kciraen gAngi mAnaden
framdver.NAr den hlir tidningeniir
ute har den engelskagruppenCar'
cassspelatochenthrashgala
i marslir
pAgAng.Se spelschemat
och kolla i
tidningarna!Fullt blev det ZivennZir
Drums In Minor spelade.
PAdethelatagetvarjanuarienlyckad mAnad.Att sAfAsAgdenpsykedeliska syntgruppen'The Legendary
Pink Dots"medfdrgrundsfiguren
Ed
KaspelZlrbaraatt beklaga,ni missade verkligennAt

Medlemsfester
sistal6rdagen i varie mdnad!
Nu skalldetbli ordningochredahlir
ocksA. Den sista l<irdageni varje

De bjuder pA egna
versionerav slagdiingor
och punkklassiker,allt
meden instrumentering
sominte airsAvanligf6r
rockband. Riikna med
dragspel,bastubaoch
andraovanligheter.
Vflr strivan iir att
medlemsfesterna
skall
bli lite speciellasl har
du nigra id6er Ar du
vAlkommen att dela
meddig av dem!
Kom nu ihAg att du
mAstefdranmiiladig till
festerna.Det gdr man
biistgenomatt ringa
1434 40 pAdagtid. fl

Gamrne
lpunkarna 999pd VALVET

E
J

J

mAnadkommerdetalltid attbli medlemsfester(med undantagfcir sommarmAnadern
a). Den24 februarislAr
vi upp portarnafdr Aretsandramedlemsfest.DA spelar eff gang fren
Aja Ahlstedt
SundsvallsomheterSagittarius.De
spelaregnatolkningarav DoorslAtar,
Annu
enARRG-typ
ganskaspeciellasAdana.
jobba
Jag
heler
AjaAhlstedtochbOrjade
Utdver dettabjudervi pA Reptile
pAARRG
i
dec
Min
kiire
kollega
hade
-89.
medgamlamedlemmar
frAnCortex,
pAVALVET,
redan
bOrjal
fAkontinuitel
nir
Ocal Waltz och Kai M & Stick.
jagkominibilden,vilkeljuocksA
varmeAvenTrans Blanche,efi g6ngtjejer
ningen.
Somvijobbar
nuir Slatfan
bla
med influenserav B-52's, Talking
bokningsansvarig
och$ilv skOlerjag
fakHeadsochNina HagenaktigsAngfAr
lurering,
medlemvegisleroch
harhandom
du hdra.Den inte helt okiindeJOns- personabn
somir inneochjobbarpA
son [ar handom skivspelerietdenna arrangemangen.
Tanken
Arattvi lillsammans
skahaansvarfOr
ochdrivaVALVET.
kviill.
Slaffans
ambilion
ha varitattbredda
utbudetodrdetharju visatsigvaralyckat.
Wi l li am
DelkiinnshellOKall lA varamedfrAn
A"resredje medlemsfest
blir den
pAatletableras
bOrjan,
nir VALVEIhdller
3l marsdAWiltiam ochPrins Lltt
somettstille16rallamlnniskor
ochalla
spelar.William behdvervlil ingennlirdrusiktyper.
perso
Tilliggas
kanattvialltidbeh0ver
marepresenCation
fdr Gdteborgspujobba
pA
nal
som
kan
anangemang.
Ardet
Prins
Liitt
bliken.
bestArav musiker
ndgon
somkinnersigmanad
sdringpAlel
somspelatmedKung Tung, Aston
143440-DaglidlAla
ReymersochTorsson!
V
ARRG-tidrinSo lB0
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Text:AstridThorlund
Massmedia har den hiir hiisten fyllts
av trista ornriistningar och meningsliisa 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 fiirvlintansfull och blandad publik. Vi hade
kommit fcir att hciratvl smltt legendariskaband -Reptile och Pojken med
grodan i pannan. Tvi grupper som gltt
sina egna viigar diir derasmusik
fortfarande vill angi och engagera
lyssnarenoch detta i tider som lyckats
frambringa si mycket nonsensoch
plastkultur.

Reptile
Vira "lokala hj?ihar" Reptile inledde
med rasandepostpunk. Med sangarery'
litskrivaren Peter Bryx i centrum framfrirde de sitt egna litrnaterial (pl engelska). 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
becauseyou're frightened". Bryx' egna
texter ftirtjiinar speciellt intesse: Gliim
allt vad liittsmiilta popstandardsheter hiir glr det djupare iin sA.Texterna har
ett tungt vagande innehill och priglas
av uppriktig sm?irta.
Gruppensnuvarande 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.

ARRC{i&rin86 l/90

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<ittesav en entusiastisk publik. Ett litet pressuppbld blixtrade och triingdes framme vid scenen
tillsammans med glada beundrare och
andranyfikna. Henrik Venant (med
fiirflutet i TT-Reuter och UnderJordiska Lyxorkestern) var bandetsfiirgnrndsgestaltsom karismatisk och vitsminkad 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 kompetent och inspirerad rockmusik -som
fick mig att associeratill Psychedelic
Furs. Litama inbjerdtill koncenrerat
och liksom meditativt lyssnande:stwtdtals svindlande musik med vissa surreaIistiska 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 undermedvetnainspirerar:
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
engelskahar stiirnt b?istsedanett par [r
tillbaka - det iir en inspirationssak. LJ
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Text:
EdwardJanson

Efter snart fltta Ar
somettavGiiteborgs
ledande (och biista!)
hErdrocksband mflste viil
Destinyriknas som veteraner.

Riggs (iiven om ni inte iirhdrdrockare miste ni vdl ha sett
nigot Maiden-omslag!), och det
gav fiirstis skivan enextrapush. Harni
kunnat fi honom att Sdra en omslag till,
,'.!
r
eller?
-Jodi, vi lyckades iivertala honom, och
misterverk var det inte.
vi fick ettrimligtpris. Vi skickade honom
'Nothing Left To Fear", och den kom-Vi hade bara en vecka pi oss att spela
en demo med de nya lltarna, och han gilinden, ursiiktarsig bandetsbasistoch ftirmer bland annat att innehilla nyinspellade det, sihanhillerpi attritanu. Jaghar
gundsfigur Stefan Bjiirnshtig. Dessutom
ningar av tvl av vira litar fran fiinta skiinte sett nigonting iin, men det blir s?ikert
van.
hade den knappt nlgon produktion, fortsnyggt, siiger Stefan. En
satterhan. Fiirutom Stefan
sak Destiny borde skiimvar medlemmama pl skimas tiver iir att de inte har
van Peter Lundgren spelat i Gdteborg pi niitnrmmor, Hlkan Ring stan
fem ir. Men med rlslng,John Prod6n - gitarr
danderockklubbssinndon
och Magnus Osterman iirde kanskeinte dem man
gitarr.
skall skylla pl.
Tvl Ar senare spelade de
-Vi har spelat iiver hela
inen sexlAtarsdemo, som
Sverige, fran Pitet till
g av dem mAngakontakter.
Helsingborg, men det har
-Det var den som gav oss
inte blivit av att vi har
skivkontraktet, och alla
spelat i stan.De stdllen som
rescensionervi sett av den
finns iir ju sipass smi, och
har varit bra.
dimenarjag inte smi i beSkivkonaaktet Stefan
tydelsenliten publikkapapratar om iir med dettyska
citet, utan f6r liten scen,
bolaget US Metal Resom inte riicker f<ir vlr
cords, som trots sin litenshow.Nuniirdet iirsiliinge
het har fungerat okej. Det
hdrdrocksband
Veteranerna
Destiny
Gdteborgs
ledande
vi speladei stan vill
sedan
stiirsta probleniet var att fl
vi gii,ranigot riktigt bra
ut skivan i alla lflnder. I Engutav det, och miste vi ha
land och Sverige sliipptes den
Ett mycket klokt beslut, eftersom irninbra ftirusiittningar.
till exempelfiint en halvirefterdenegentslone nigra av deras tidiga verk iir viirda
liga releasen.
en beftre iide iin att bara finnas i dAliga
-Nu distribueras den av Sonet, si det
Ung publik
versioner pi en skiva som indi bara iir
skall inte vara nigra problem att fi tag pl
-Ett annat problem ?irAldersgr?inserna,
sllppti Sverige."RestlnPeace"kommer
den numera. menar Stefan.
ftirjag vet attminga av v6la fans iirunder
an vara bnuslit pA CD-utgtvan, medan
LPn spelades in under en halvfuslang
20 ir. Seg till exempel att vi kiir ett gig pi
"Sirens In The Dark" skall vara med pi
period, och hcisten -88 blev den klar och
Nya Yigen, sl dr det inte omiijligt att vi
bida versionerna.
fick namnet 'Atomic Winter". Niir jag
spelar pi exempelvis VALVET nAgon
gjorde en rescension av den fdr hirdrockveckasenare,si alla firchansen attseoss.
tidningenMetal Guardians gavjag den9
Egenstil
Sedanhade Stefan och jag en lang disl/2 av l0miijligapoiing, och det iirtvekDestinys musik iir helt klart egen och
kussion om rockklimatet i Gdteborg, och
l6st en av de biista svenska skivor som
vi kom dverens om att stan miste ha en
svlr attbeskriva.KingDiamondochtidinlgonsin gjorts. Om man flr tro Stefan
ga Metal Church dr band man kommer
fungerande klubbverks amhet.
blir deras tredje LP 6nnu bittre. Niir jag
att tiinka p[, men Stefan slir huvudet pl
-Aven om jag inte hiller med om allt ni
pratade med honom hade de precis avsluspikenniir han siiger om de nya lltama att
gdr, sl stiiderjag verkligen ARRG. SepA
tat inspelningama av den, och mixnhgen
"vi har utvecklats it Destinys hill".
oss till exempel. Skivan som vi snart iir
skulle ta vid.
"Nothing Left To Fear" iir inspelad
klaramed skulle egentligenha spelatsin i
med fiiljande siittning som Destiny har
sorras, men under tre mlnader saknade
vi strom i replokalen, slvi kunde inte repa
haft ett tag nu: Stefan - bas, Peter Bista litarna
tnrmmor, Zenny Hansson - slng och
in alla nya lAtar. Sedankanske vlrt kon-Just nu iir jag sAmitt uppe i det hela, si
Gunnar Kindberg - gitan.
trakt i Frysen siigsupp,ochvad giirvi d6?
jag har ingen distans till det, men jag iir
gjordes
"Atomic
Winter"
Omslaget
till
Jag menar inte att vi ir mer virda iin
helt siiker pA att det iir de bhsta lfltama vi
av Iron Maidens egen konstniir l)erek
nigon annan eller sl, men niir man [r s&
nigonsin gjort. Namnet kommer att bli

Tredje gflngen gillt?
ffiutptattankomrsE;,;.;'eg"t

ARRG-ti<hingd
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_TEMAGOTEBORGSBAND
Dessutomiirde 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 passardet inte att sjunga om kiirlek. Det iir vir singare Zenny som skriver
texterna,men vem som helst kan komma
med ftirslag och id6er.

Vill utvecklas
Stefanhoppaspdfler Gbgspelningar
passetableradesom vi iirmiste man juha
nigonstans att repa. Det iir ju kanske en internationell 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 est iny supp orts G reenpeace, Amnesty
I nter 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 nuneer ligger bakom dem.
-Vi skulle gjort en europaturn6 med2O
spelningar bland annatp[ Marquee. Allt
varbokat och klart, mensIgick bokningsbolaget i konkurs! F<irhoppningsvisskall
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 TVprogrammet Svar Direkt. Rubin hdvdade
att hArdrock leder ungdomen i fiirdiirvet
med satanismoch 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 sysslarlite med satanismoch sldant,
men de iir sl smAochliggerpislsml skivbolag att de inte nir ut till minga indl.

New Wavo-s antl ng

D(IWI{
THESE
MEAI{
STREETS

Destiny brottas med de oundvikliga ekonomiska problemen,precis som de flesta
andraband.
New Wave lrin Giitcborg Aren | ():(,-ll I . ll iftills out-Nu jobbar vi vid sidan av bandet,men
givno inspelningar med bl.a. Liket Lever, Bli Schiifer,John l)rrkr,IngeVol,
Hauswollf, Silent Rmkers,
det gir inte i liingden, tror Stefan. Det
Bcl Airs, Teddy liill och The Underdogs. Sanrnanvi
miste till ett ekonomiskt uppsving om
stiilld av Last Buzz Records.
asar-Na,BUZZ J002.
skall kunnaforts?itta.Vi mlste kunnarepa
Diuerce ailisaer. tnzL: Down
^.rtart
ordentligt om vi skall utvecklas it det hAll
Buzz Rccords.
?aotorto\.03l-lI 92 90.
LAST BLIZZ RECORD Co
vivill, annarsmlste vitriirja spelaenklare
5-4t1. 22 GATEBORG
musik, och det vill vi inte.
Sweden Pg A9 lO7-7
Vi fir hoppas att deras tredje skiva kommer att siiljabra, och det
ser onekligen bra ut fdr
Destiny.VadhardiStefan sjilv fiir fiirhoppningar om framtiden?
-Fiintoch friimsthoppas jag att vi fir ett bra
management,si vi kan
komrnautochspela. Iag
ho,ppasocksl attvi kommer att spelai G<iteborg,
och det iA si gott som
klart att vi kommer att
gdra en spelning med
Pagannlgongtng fram
pl virkanten, berdttar
Stefan.
Rockspecial:
Biljett + varmrett= 95:Det ser vi fram emot,
Fdljandetisdagar 5r det RockOmbord:
och vi iinskar Destiny
t3l 2, 27| 2, l3l 3, 27 13,l0l 4, gl5, 2215.
all framglng. Deras
kompromissldsa musik
beh6vsverkligen, sl kii'p
gdrna deras nya skiva
om ni vill hiira vad jag
anser vara stans besta
StenaLine03f -75 OOOO.Biljett tlr 7Oz-.
band.
Afdersgrlnstisdagar:181r.
!
f i'a h- na t. .h
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AnonocxsxnDnrct
Privatannonser
K6pes
klubb-PA
w. regPAkdpes.
I Mindre
SamtomnAgon
harnA'ngammal
Hammond,
modell
B3 s6endes
nAgonstans.
Vik6perdenompriset6rdetritta,frAga
efterRodCansby.
Tel:031/30
3132.175330
*
Silies
TrummaI Syn$BIT99Pris4.500:-,
skinBoss220-EPris1.000:-,
FdrstArkareRegent
30WPris1.000:-.
Alltfdr
5.900i.Tel:033/61
2 26.
Pearl200i,Rotohms
8'
I Hi-hatstill
odr10'oAstativ
500i.
BingStaffan
dagtid
Tel031/14
3440.
*
S<ikes
Viir etttjejband
somspelar
I S.O.S
glam&hArdrock.
Vis6ker
desperat
efterensAngerska.
Kanske
ir detjust
Ringnu!
{igvis6ker.
Monica
031/30
3148

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
AKKQssiitt att fbnterft[igamdtstittningen
att oerfurfiirett
6ra[ia fiar ilag resuherati 8.200sd[dae4aosirge[n.
Dettagenzrerar
ca35.000:-till liir{dsnaturfonfunWW
ocftoalfnsfuingen.Inte iI[a va!

r

I Goteborgfinns ARRG.
I Kungtilvfinns Goterna.
Goternatryckersd ARRG
blir glad.

goterna
- ett Minabfdretag

Box230,44223 Kungdlv,
Tfn0303-161
30,Fax0303-111
44

Nu iir det iintligen dags Jdr en
fast avdelni ng i ARRG -tid ningen 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 tonvikt p&Giitebory.
Det gdteborgsband jag tror och hoppas rnestpti iir Pagan
med Ken Olsson i spetsen.Trots att deras lysande dttaldtarsdemo ifie Ar slApil till alhniinhetenfinns dcn i snan
varje hdrdroclures iigo. Demon har LP-kvalitet, och fon
speladesflit igt i det ru,ume
ra tyviirr nedlagda radiop rog rammet Rocltbox. Aven diverse skivbotag fick npp igoncnft)r
Pagan, och dc blevfbr wtgeftir ett dr sedan sigrwde av US
M etal Records. N iir ni kise r detta bordc skivanv 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 och Glaious B ankrobbers. Gertrcnsarntfbr dcssaband iir att dc hdllt pd iflera dr, mennyligen
fdtt skivkanrakl. Sleaze-bandcn kanrvnersiillan 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
rruinga rnedmi g anser vara en musilcform som l<orwnitft r att
stanna iir SpeedMetal ochThrash Metal rnedalladcssfdrgreningar. 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 senastetiden, bl a M e&issasdebutsingel p'd fut nystartade bolaget Underground Records.
Ndrjag skriver dctta iir det mittenov jaruuri, och i biirjan
avfebruari ar da finld att gorecore-bandct Carcass skall
bes6ka VALV ET, och j ag tdnkt e ta t il lfii I let i al<tat t skr iv a
ndgra rader om dcm. Underflera dr har jagfbrsvarat hdrdroclcen, 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,
massrnord och 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 engelsmiinrwn 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 leonvnaoch spelapdVALVET,
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<amusilcer i mitten avfebrrcr 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

EdwardJanson
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riet-medlemmen Chrlstlan Falk. Diirtill kan vil siigasatt hela
griiddan av Sverigesrapparehardyktupp i studion. A.D.L. (The
Wonder Kid) - till vardagsJean-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 arettal?ingrefiir?), "Sucker 4 Your Love"
o s v. LPn dalar lite i slutet av ftirsta sidan med 'Message From
"Hard As Kryptonie"RadiumLP
Da Falcon"och "S.T.ON.E.F.U.N.K.
Hiir 2ir iintligen vad dansTheme": en massastudio-scratchoch
viirlden och groovefolket har
tjat om hur tuff och "streetwise" man
viintat pe. I wl och en halv
iir.Det som gdr Stonefunkers unika i
minut lyckades jag motsti
mina tiron iir att de blandar det blsta
M-Rocks miissande, sedan
frln funkens utveckling: James
sllr Stenfunkama till med
Brown, Sly & Stevie, George Clin'TALK!" --och jag iir slld.
ton och 6ver till den nya erans rap,
Stenherd funk som sveper
beat o s v. Htijdarrap av Papa l)ee
bort alla mina wivel om den
men lven M-Rock visar att han har
beryktade slutgiltiga parrykdften med sig dlde duellerar i Pop
plattan. Detta sllr helt klart
Will Eat Itself-stil och TUSEN
allt som Stonefunkers har
TACK FOR ATERIN FORANDET
presterattidigare (tvA maxis
AV MIM-MOOGEN!!
-"Turn It Up" och "In Control") .
STONEFUN KERSCOM E TO p AAARTn! !
Den har jag inte hdrt sen Dag Vags
Det fcirstasomslir mig (bokstavligt 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?innsdet Sverige och vinna mark. Det iir de viirdalTHls AIN'T NO
som om de stod i mitt vardagsrumoch spelade.Plattanhar spelats JUNK! THIS IS SMORGASFUNK!
tr

STONEFUNKERS

in i Stockholm pAAtlantis Studio och Sonet Studio av f d Impe-

Jtirgen Westman

PsychoticYouth

Dolkows

"SomeFun" RadiumLP

"Levitation" AMIGO LP

Nonlandspojkarna som blev
g<iteborgarehar hittat hem! ! ! Nya
LP:n t'Some Funtt (derasandra)
dr i det n?irmaste en riktig fullEeff. Det iir snabb, energisk rl
pop med starka influenser frin
Ramones och Stooges,men har
iindt sin hiigst personliga stil.
Friimst beroendepl slngare och
Sorrcfunnyboys?
litskrivare Jiirgen Westmans
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 genomarbetadstiimseng och
starkamelodier 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<irdig som gillar hird snabbrock med bra

I
I
i
I
I
ij

melodieriir detettgivetktip.Stortplusfdr eumycketsnyggt !
C. Odin. !
omslag.

awiigd blandning d?iralla kan finna n6got (frln rtijarrock till
snygga ballader) som kan kittla ett andra sinne. Sjhlv skulle
jag ha tagitbort"Kill the beast"och "Football". Utandom si
hadejag nog vigat pAsti att "lrvitation" vore en blivande
svenskklassiker.Men niist intill h6gstabetyg drinte itlapinkat det heller! N[ strunta i Hoodoos senasteoch llgg diu iirepA

THEQUAUTYSTUFF!

!
liirgen Westmai-
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I FULL METAL JACKETZ

RonnyJrinsson
"Satansverser"PublicRoadRecordsLP

|

4-litars EP

En uunnrkt partyplatta som ni med fiirdel kan headbangatill i takt.med det stadiga
!
AC/DC-beatet. Eller litt tillbakalutade ftilja med i Ronnys omnrmlandeordkaskader
i
om livet i Mcilndal. Kanske sista chansenatt hrjra den "gamle" Ronny Jiinsson,
fi
innan han drar ut pA lrsling skoltum6 och gtir avbiin frir sitt gamla liv.
n
I

fyr" snabballrar av enklast m<ijliga
slag kan faktiskt vara ganskakul att
lvssna pA. Si iir fallet med den hhr
slg"lr, ,o- ger mig ungeflir silnma

The Lee Harvey Oswald Ensemble"Thesprangted
boner"Joker !

Record

Tt^t"ffit:-t:sTroublemakersger

ll
den andra och dumpar oss slutligen i en soptunnaddr vi frimiijt somnar med en ljudlig i
rap.SvedalasDavidJohanssenmiiterBirthdaypartyiettlyckatjam.
n!

R"rnn"rochAC/DCattlltasom
nvskaoandeexperimentband.Bra
t'ar"n",f

i ilf'###:tHi:[iil
EnsembelntarosstillUSAsbakgator,sliiparossutochinidenenabarenskummareiin
NitsW X
ARRG-tichiryo

l/90

tr

EdwardJanson
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TOREBERGER

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 Heidenstarn och Erik Johan Stagnelius som har fAtt musikaliska
arr av Tore Persson, Bj6rn
Lundqvist och KJ ell Westling.
Denna sida skiljer sig frln den

"Nfrgonstansen grflns" M
1989LP
Gorlllagruppen, TJalles Horisont,
Sound of Muslc, Gunder Hngg, BIA
Tlget, StockholmsNorra, Tore Berger
Combo,PlatonsGrotta...
Viigarna har varit linga och krokiga fiir
Tore Berger sen de ftlrsta avantgardekretsamapi60-talet,genomolikamusikgrupperingarpl70+alettill femsolo-projekt pl LP. Man khnneralltid igen Tores
underfrrndigafunderingartiver tillvarons
utmarker och verklighetens bakglrdar.
Hansbotaniseringar
i driimmamasgriinsland och milt ironiska iaknagelserav livetsvillkor. Sl ocksi pAdennaskiva.
Fiirsta sidan innehAllersex iikta Tore
Bergerkompositioner
till akustisktkomp
p[ gitarrer (Tore Persson), kontrabas
(Bjiirn Lundqvist), piano, sopransax,
IIIIIIT

TIIXIIIIT
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Tore Berger -fdrst ut i raden av visartister (?) fiirra, genomatt denkiinnsllderdomligare,mer 'kult'rell"
pd rescensionssidorna
sl an siiga,om uttrycket tildtflitjt, fiol, gitarr, basklarinett (Kjell
Westling), trombone (Matte Fors) och
klarinen (Tore Berger), med Tores karaktiiristiska 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 Orleansjazz,bonna-sviingpl logen, franska

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
shrnderoch fdr uppsluppna infall. Blev
ni nyfikna? Det var meningen...
n

Hikan Forshult
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Various Artists "Down thesemeanstreets...(AlternativTakes& PreviouslyUnissuedTracks 1979-1981)"
Last Buzz Record Co|BUZZ3002
"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 sAdanhiir 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

musikaliskavariationen och grundligt har det grdvts i arkiven frir
att "allt" ska komma med. En del av spiren kdnns diirfiir ritt
ointressantaniir det levererascoven pi 50-talslitar, ellernigon
hes Ted Giirdestad-kopia sjunger sin llnga, stora svarta traktor.
Ett dokument viil i klass med gamla NonStopsamplem "GBGPUNK". Dessutom, nir man lyssnar noga, hittar man smi
underverk som t ex Milton Lewis Bands "Klsses for once"
inspeladi 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
Haga, trots allt. Kul va?

Templeof psychicyouth in Scandinavia:"Th is Infernal Love Of Life" (ToPYscANoo6)
Samlings-LPmed: Eld-Omala,White Stains,Phauss,Karkowski.
Idagharjag lustigt nog wl samlingsalbumanrescensera,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 engelskekultmusikem GenesisP. Orridges 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[ snaggademachopojkarmed htijda skjuwapen och
annatruskigt. Skivan irdockintelikapinsam. Enasidan innehlller wA mystiska verk av tvl mystiska stockholmskonstellationer

(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 sAl6tt att s?ittafingret
pi ambitionerna;PHAUSS iiren slagsexperimenterandeinstallationsgruppvars framtrhdandeninte alltid byggerpl det audiella. Diir firms ofta en relativt erkiind modem komposittirvars verk
bl a framf<irtsav Giiteborgsssymfonikernaochsom skrivitmusik
till flera av dansgruppenRublcons produktioner. Hans musik
bygger pi energi, hiig volym och att ihtiraren ska falla i trance
och diirefter bli hcirselskadad.

n

ZacNouttimiiki
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Bjiirn Afzelius
"Tus€n bitar" RebelleRecords

En leendeAtfe

Affe hargjort en
singel, den frirsta tydligen! Jag
blev faktisk fdrvlnad, attennan
med en sA diger
samling utgivna
skivorbakomsig

IIIIIIIIIIIIIIIIII]

inte tidigare hade gjort en. Tusen bitar ir
e,nballad slciven av dendanskasingenkan
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 ldttillgiinglig stdmningsfull melodi. Den iir si
bra sldet ftirvinarmig inte attden hamnar
pA alla miijliga listor, det iir ju diir sln hdr
musik glr hem.

tr

Bill Payday
ARRC{i&in8m l/90

STUKAS "Gonnakitlher/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

19
bjuds,menpersonligenvckerjaS
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H ska bra bild av vad det hir handlar om.
r rr_r_-*__:r__

I g*"r, rgensulenpa qem.l-,te ! -..--- 1-;-;-

,- ---

-:--.;--.

.

#:
[tr*:#";
ffil E
ffi
il {I **"mgr;*
{6;:.1;f;*i-i:t,t:fffi
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| 'ref
l9'ttion.T*.'": frT":uT|: gitarrer
somjagtyckerskul-

-!f

WiUa. I n"Uiat

| lia3vSitdsinplas'Nuirdetbara'Shv

Chlna" som utmiirter sig som en snabb

le varit alldelesotroligt bra om maninte | "Yeah, yeah, yeahlVlina drdmhiingtpi en refr?ingsomosiikt flr mig att I marD Non Stop

och bra lAt. Jag skall inte vara fih hlrd

associeratiu
su"*ttoppe,,"ir;.;;ffi;
u* I il*l,"riLHllffjT*:jtlH';i
| ilffif."',150t." medremmar
arangemangoch bra stuk.
* *
l*a1

miiktig ballad iLlh Police om hur du even-

tuellt kinde dig fiirra lihdagen.Inte dt
dumt! Giirmer! Dethiirkomrner *g
vra'

lJ

pjlkigt.
| Babylon Bluesllter inrealls st
! ,tdg;;;:
| E"u iia-

ir en lit av det lite gladpopiga
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I ha[et medeu tungtgitarrsolo,somiiver- I f,l,f ROSE
I raskar.Andrasidan,enballadmedvacker
! ;il;Hil/TakeMeHome,,
| fiolmhditokiir+ntidisnreorrtsivenllt
fiol och dito kiir-en tidigare outgiven Ut

|

5 ^.. .! O.,""-ea;a

Tal Rose har med den h&

slcri.ven
av.lShn
| exekveras hdr av L"t'o9,91*.8.tj,T
! singelnvfsatandeharmyckergemensarnt
Thomas Holt f.d Wil-

Gunnar Danielsson |
reKKanlnl
Pekkanini
"Kallare ln koksilXill och gl6md"

u: flesta andrasvenska.
hlrdrock| :l;:;';rrnDettakommersiikerligeninteT
lrmmm ciilrml,""- ,.r". ,r, I 1*i u"no. De iir duktigapl sina instrument
I l:.-x
blinlson stiTre-hit-tyvrinlDetar"f}
;;;;;;t4
menst fruktansvirt
I
mvcket,TTo:-*" musik,in !

Public Road Records
I *l T"
kanuppvisa.
Jiq I
vilket nys!Danlelssons
inleggi po'pul?irI y{ aaeenstopplistor
i
njuuringsmedelsdebatr,
iivennamnetp[ I PPPT Yerkligenattfler f8r uppiigone,nI
fiir
Babies'
de
iirviirda
att
lvst::li
encabar€,somnlimndeherremedverkaii.
I
? I
'Ija, det iir v?il en kul musiksnutt som I
Peter r
EEL{Igqt-i
TTTIIIIIIIIIIT'IIIIIIIXIIIIIIIII
IT

SwedishExoticaVol II

.p"harfnrmodli"ekts";i;i'i"rr-t
men
;;i;ili"rr,"iaapetdigaTreaf
;; J"r-;;";iantasi ochlitkiinslaTreat
;;;;il
nJ ra, rir" mertid pr sig
kanske
dekanfltillnlgotriktigtbra,
men
lAtideerna pl den hiir singeln ricker inte

i il;"-

Samlings-LPPET SOLJNDS

|

Annu en samling ihopstiilld av stock-

Edward Janson

| engelskaMuteRecordsirfiirstleligtdl

"nI rottu&Hot'n'rots
reaturing
It3't'Jf*1,:lifiiil;l:iiT."';l
I m"tll"l*til:"ffi?;*
viintatmigmermusikaliskaytterligheter,
SisraGbg-bandetutirStillbornmeden
l
!SpencerBohren
typ industri,frln Sverigesockultaiiver- | ExtendedNightmareMix 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
Giiteborgbidrar med3 band.Fiirst ut lr I
Lunchroom Mannersmed'I wannabe I
with you". Det erhemsktotajt,meniindl I
finns det en charmi alla tempoviixlingar I

sering.
Attd." htijdpunkrerpl Lph iir Living
rmm, Soulpatrot,WhlppedCreamoch
rnnx. Bra samlingmenmeduppenbara
ma zeppelin-kopior blandguldkomen,

som skvallrar om att dom har framtiden I ochdtjagredanharoriginaletsl...Resten i
fiirsig.
tr|i
l?irsvagtrnaterial.

I
AnTY-POPCRISISplockatsuppav
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JiirgenWestmanI
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I The Chainsaw

Blue Moon "Darkwater"
FunnyFarmRecords/FFR-00l

|
I
"Dark water" som lir debutsinselnfran |
hippaBlueMoonhar"nrnyggiomslag I
som en av bandmedle^-"--"-a"rinrri I
sjilv. De spelarsin diir frmkig hardr;k I
somiirsipopuliirjustnu.LatJniirliimp-|
ligt kryddadmedharmonierfrAnkvinnlig I
soulriistoch slngarenlater somIan Astl I

Zombies

fotta&TheHot'nTots

fi tott"harkommitutmedennvLP

''In.chainsawZombies"Accelerating Blue Fistr/ACCSl2ll
-

!"rott.cuot'n'tots"featuriniSpenI cer Bohren.Efteran fiirgiivesftirsiikt
! kommain pAnlgon av gruppensgigsi
Jagtiinnermigpenonligenbiijdattlyss-!Lysekilisomras,diirryktenf6rtiljde
natillChainsawZombiessomgiirennii-i om'jordensdrag-konserter",hadejag
stanvirtuosmiissigrock som inte liingre I en del f<iwiintningarp[ dettaalbum.De
tanfattalearage--fbrdetharkallarJag inniaaesinte!Jagkonstaterar;bra
!
att fiirvalta ett kulturarv! Musik som I musikermenv?ildanstrikig musik au
t^itsgmskineroch ql1"-*1, geminnel
lyssnatill vid hemmastereon.
Med en sA
ln l!

buryslillebror.Vadkanjagsiiga?Mlni
| l*k_l{-"sadtorskifeskekihkansisln!kompetentbandbordemanv!ilkunnata
LJ
utsviingarnalitetill?
fiirevigtgrillasriverenbdddavftirkolnad I dor.Hu!
!

makrillhl€,ochlycka till.

tr

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 Morning'l fast utan att ha samma nerv och intensitet. Flr nlgra poiing och en godkhnnan-

z$c

denick.
ARRC-ri&inSen lr0

, Jagundrarom inte Totta Niislunds
pojkarpassarbiistsomlivegrupp. tr
Leif Strandh
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