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LEDARSIDA

Leve dialogen!
I min fiirra ledare(ARRG l/90) tog Ling viig
jag upp ett problemsomjag upplevt Menviigenhit harintealltid varit en
pA niira hflll i mina kontakter med danspA rosor. Vi har en lZingretid
bl a Gtiteborgsbeslutsfattare.Pro- klimpatfdr attetableraVALVET som
blemet kan kort formulerassoml enrockklubbfrir bAdeyngreochiildre.
stort avstind mellan politiska utfiiDe Zildreharoftastdykt upppAvAra
stelseroch praktisk handling.Mao medlemsfester,
troligenfdr att vi de
jag efterlystekonkret hjilp delsmed serveratstarkdlochvin, ochde yngre
att fl fram replokaler och delsmed pA de Ovrigaarrangemangen.
Detta
speltillfiillesdelen av vir milsiitt- harnaturligtlett till att VALVET blining.Dettahar nigot iiverraskande vit enrockklubbfdr de yngregeneraresulterat i ett brett engagemang tionerna.
frin minga politiker och tjiinsteAtt driva en rockklubbZiridag inte
miin i Gbgskommun!
llitt eftersomhyror och gagerofta lir
Mitt ifrAgaslittande
av dialogensom astronomiska.
Dessakan
intealltid tas
denendamdjligavZigen
fdr attnAfram pA drinen eftersomentr6avgifterpA
till ett konkrctresultatharnu dvergAtt dver100kronormAngagAngerverkar
i jublandevisshet.Dialogenhar lett avskriickande.
Ett alternativlir dAatt
ossratt igenoch detkonkretabeviset hAllaen lAgreentr6ochriiknamedatt
.iT;NU OPPNARVI MAGA SINET! ta in en visssummapAbarfdrsiiljning
mendAkriivs mrijligheteratt servera
starkdlochvin.Dessa
m<ijligheter
finns
En ny rockklubb
pA
nu
i
med
vAra
och
nya
lokaler
MAGASINET ZiralltsAGrottans,
Magasinsgatan.
ochinnandessERROLS',gamlalokalerpAMagasinsgatan
somvi inom
ARRG kommer att hyra och driva
medratdgheteratt serverastarkdloch
vin i samklangmed rock och rivrig
musikmedsiktetinstiillt pAen "rivermogen" publik. Detta iir en fantastisk triumf ftir ossi vlrt segdragna
arbete att fi fart pi musiklivet i
Gtiteborg.
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Vir id6
Den viktigastearbetshypotesen
fcir
ossharalltid varitoegoistiskttjZinande
fdrattfAfartpAmusikliveti Gdteborg.
Ett bra musikklimatfdr musikermen
persoiven fdr publik ocharbetande
nal. Avsikter som biist passati en
ideelltarbetande
form konkretiserati
ochmedbAdeVALVET ochMAGASINET. BAdadessadrivs och kommer att drivasav en ideell fcireningsform somZirOppenftir alla att deltaga
i. Kom och hjAlptill i kampenfrir ett
bra musiklimati Goteborg.Vi beh6vermAngahjiilpandehZinder
nu n?irvi
iir pA viig att mdrka ut GdteborgordentligtpAdensvenskamusikkartan.

MAGASINET

DetZirtiinktattMAGASINET ska
fungerasomettkomplement
till VALVET pAsAs6ttattinrikhingenblir till
en lildre publik dvs dver 20 er. Vi
Projekt Stallet
kommerattengageramer etablerade
En fdrklaringtill att vi varit sAfram- ochstdrregrupperZinvi haftmdjlighet
gAngsrika
pAspeltillftillesfronten
tror- att gdratidigare.VALVET fortsatter
devaravArtidogaarbete
fcirattkultur- attsatsapAAldersgrupperna
frAn16till
minnesbevarakv. Artilleristallet - 20 fu - negotsom visat sig sAframlokalernasomvi vill gdraom till ett gAngsriktundervAren.
stort kulturcenFummedbl a restauMin f<irhoppning
iir attMAGA rant. caf6 och konsertsal.Eftersom SINET skahAlla<ippetregelbundet
sA
kommunfullmiiktiges
kulturminnesbe- attmanalltid skavetavilka dagarman
varandeharciverklagats
till regerings- kangAdit ochlyssnapAbramusik,2ita
rAffen,avfastighetsiigaren
BGB,tycks billig och god mat samt dricka en
detvarasAattmAngapolitiker/tjiinste- pilsner utan att bli ruinerad.Detta
mlin kiinnerfdrstAelse
fdr vArbesvi- saknasi d2gensGdteborgoch jag
kelseochhjiilperossfram medalter- hoppasatt MAGASINET ska fylla
nativalcisningar.
Hiir bdrdockklarg6- det tomrum som uppstod dA
ras att; MAGASINET aldrig kan ERROLSgick i graven.
T
ersiitta Stallet eftersomdet riir sig
om sfl helt olika omfattningar pi
verksamheterna.
Men,detir enbra
anhaltoch ett stort stegpi vigen.

Leif Strandh
ARR(iti&rinsm 2rO
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DIVERSE
-

ARRG:SMALSATTNING
MusikflireningenARRGiir enpartipolitisktobunden,ideellfiirening iippenfir alla.
ARRGs m&lsiittningiir att ge musiker (sdviil amatiirer somproffs) biittre mtijligheter till
utveckling och utiivning av musik, vilketframfirallt kriiver replokaler och speltillfiillen.
ARRGverkariiverhuvudtaget
ftir enfdrbiittring av musiklivet
- primiirt i Giiteborg, sekundiirtiiven i iivrtga Sverige.
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- en kiind doldis

Text:
Hikan Forshult

MAndagenden 2 april 1990 satte
Per-Arne och jag osstillsammans
med Bernt Andersson i hans kiik
och fikade. Vi Atbullaroch satt och
snackadeett tag med denne"doldis" i Giiteborgsmusikliv.
Vad 96r du sjlilv nu f6r tiden?
- Jag lar varit ute och spelatrrcd
Rolfe Wikstrtim i ettpar veckor. Och
imorgonslall vifaktislaut ochspela
med Hot'N'Tots. Det betyder vdl
Trste n N llslund, N ick, Benganoch
jag, fast dct varierar. Collin Allan
lirstrurwrnr.
Ar inte han jinkarn medjust nu?
- Nej, det dr lwn inte.SpencerBohren lrcter lnn. Det blevju en platta
medhonomgenomatt han var mcdi
somras.Han harjuvarit hdr tidigare
i dr.Vi kinner varandrasenvi var i
Amerilaftirstagbrgen1983eller'84.
Han spelar ju nryclrct solo fdr det
nusta, sd lnn var intresseradav att
gdra lite annatsd det blev enplatta.
Sedangjorde vi en turndmedhonom.
-Annars lar det ju, sedanTottas
Bluesbandlas nerfi)r fem dr sedan,
inte varit sd nrycketfdr min del. De
andra sattei gdng meden massaanruil
ochjag sysselsatte
migfdr min del.
Jaglwr j obbatsomteatermusikeroch
litesfunt. Sedan,ettdr senare,bdrjade detramla in enttussaspelningar
ochdetbdrjadedra i tarmen,rnanlar
ju inte lustatt bara gd hemma.D etdr
ndstanomdjligt.Det dr somatt vara
till sTDss
ungefdr,an spela musik.
Du var medpl lite plattor ocksA,du
var ju med pn Obarnasskiva.
- Javisst, dc lar jag jobbat rdtt
mycl<etmed,de senastetre dren.

Bemt Andercsondr enmdngsidigartistsomspelaralltilrdnvisor till
bluesrock
Bagaregdrdensfr iti dsgdrd ocksd.Ndr
jagvar 15bastfickjageuHohner elpiano.Jag lairdemedargwtuntetatt
jag inte ville ha rnoppeutan ettpiano
istrillet. Sedanett dr senarebdriade
j ag lira medBengan Blomgren. H an
spelademedettannatbandsomhette
Maybe, och ddr var Kjell Jansson
ocksd nu d. 1966 bdrjde j ag Iir a rned
dem,och 1967bildadevi Ginhoasc
BlaesBand och d'dhadernanj u sndat
in Mayall och Cream och sddant.Vi
repadesd sntiningom nere pd Lilla
Klddpressaregatan,i vdningenovanKan du beritta lite om din upp- fdr garnlaJau,Arthur. Ungre in pd
gdrden ldg gamlaC,ueCIub.Vi spelavixt?
- I ag gick i Redbergsskolani sexdr, demyclet, natwlignis mesthdr i stan,
och sedanpd Andsskolanmitt emot menvi var ute och dkte en del oclud.
gamla Snuthuset
pd Falkgatan.Se- 1970 bdrjade jag ldsa musikpd universitetoch ldsteett
dan ndr manvar mitt i denbrytning- vetenskap
en i mittenav 60-talet,dd hadeBeab dr. Setunbiirjde jag pd SiittfiuS,den
les,Stoncsochheladenddr rnusilccn ,nyamusiHdrarutbildningensomkom
konunil,och dd blev manju intesse- hit till Gdteborg I 97I .Dd hadevi lagt
rad av det.Jag speladei enpar olilca av med Ginhouse och jag spelade
banddd,virepadeuppepd Kdlltorps med en del andrafolk. Sedan,runt
fritidsgdrd. Jag hdngde en del pd 1972,komju Nynningenigdng.

Ar det dragspeletsom giller mest
diir?
- Jo,det dr detniir manspelarmcd
dem. Men ndr jag lirar nud Roffe
Wiktrdm sd dr det keyboard och
munspelsom giiller. Och det dr ju
sammnniir man dr ute ttnd Totta.
Mendetharblivitrrcr ochnur dragspel, natwligwisp g a hbarru. Men
fi)n asdsongenj obbadej ag rdu mycketrncdMiluel Wieheoch ddanvtinde
vi rtiu myckctdragspeli hansldtar,
vilkztpassarbra.
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GOTBBORGSPROFILEN Vilka startadeNynningen?
- Det var Bertil GoWbcrg,Thomas
F orscllochC hrisur Ohman.Och dd
lade Christer spelat ihop nud Bengan och Kjell Jansson,de startade
en sddanfuir " Cream-tio" . Menden
ftirsta Nynningen var lrclt akustisk
och speladefdr barn och aht mnjligt
sddant.1972gjordeNynningen sin
fdrsta plana, de ftck helt enleelten
ft rfr dganfrdnM NIVomdeville spela
in en skiva.Den hette" Man mogrur
med dren". Dd ville de ha rrcd lite
andramusilcer
ochelektrifieraendel
ldtar,ochddvarBenganochjagrud
liradepd ndgra ldtar pd skivan.Sedan slutadeChrister och sd bdrjade
Benganatt lira meddem,och Dennis
Lund frdn All TheseBlues. Sedan
l<omTona ocksd,och Nicke Striim.
LP-plattan " F tir full hals" gjordevi
1973.Vigjordeentill pdMNW,som
hette" Nynningen 1974" . Sengjorde
vi " Antligen en ny dag" pd Nacksving. D d hadeTorstenoch N ickc lagt
av och SamWesterberglam med.

fdr vi trappa ner pd det sd att vi
hinnergdraandrasaker,ellerocksd
bestdmmervi ossftr att gej tirnet. Vi
besttimde ossfdr jdrnet fram till
vintern 198536.Det varfull fart!
Sedanfick ni nog?
sjdlvsom
- fa,detvar nogTorsten
blev trtju till slut.Men vi spelade
120-150gigom dret 1982till 1985
ochdetiir myckct.
Vi gjorde tre plattor under den
tiden.Denfdrsta var en liveinspelning frdn Renstrdmsl<a
- "Tottas
BluesbandLivc". Den sdlde nog
ntirmare10 000ex." SanrdayN ight
BoogieWoogie"somvi gjordesen
har sdlt 25-30 000 ex.TredjeLPn
hette " Combinatian Boogie" . Sepd Pudan lam en samlingsplaua
blb Roadsomddptestill" Compilation Boogie" .

Vad ir skillnaden mellan Tottas
Bluesbandoch Hot'N'Tots?
- Ndr vi spelademedTonavar det
en strih inriktning pd blues. Frdn
bdrjan Chicagoblrcs,,rrcn detbleven
deI annatockxrt- Dylan, Colu n, Van
Morrison o s v. Sridet har Nivit en
vidgningfrdn att vara blucs till an bli
all slagsrockorienteradmusikmed
ndgon,kopplingtill blrcs i anityden.
Man drivs vdl alltid au hitta ndgonny
nischatt gd in i eller ndgonnytnotivation som gdr att man drivs pd att
fortsdnaspelahelatiden.Men dettir
ju myclcctameril<ansk
rootmusic,eller basicmusic.Det tir ju det musiksprdl<et
somtirvdrtegetivdr generatbn, sd dr detju bara.
Men niir du spelar Taube med
Obarna, dA $ir det ju traditionell
svenskmusik?
- Au jag spelar de ldtarna pd det
siitter beror vdl pd au jag vAfle upp
den musilun.
kandetvara

stegframdt an
tillbako till rdt-

Ni giorde viil revyer med Nationalteatern?
ternaochinte trim
- Ja, det var redannydrsafton1973
till detftr nryckct.
somvigjorde" A hane jlfivvlat''.Aret
ddrpdgjordevi " Kanjag fd receptef '
Vad siger du orn
pd Klubb Karl. Vi speladei Stockframtiden?
holm oclrsd,bl a pd Lindgdrden.Htir
Det rir ju helt
i Gdteborgvar det lotdlcfulltmedfolk
ivetatt stanmdste
helatidenochdetvardetdveni Stockha en rockklubb!
holm. Vi gjorde Tlikprojektet 1977,
Aven om ni pd
ochdetinnebarju attalla gruppernas
ARRGharhdllitpd
BerntAndersson- ARRG-medlem
sedanstarten
vanliga verksamheterldg ju nere
under tiden, men Nynningenfanns Hot'N'TotsdA,niir drogdetigAng? nud VALVET, och Tlnmasoch B irbar somidi helatiden.
- Det tir ju sdatt detdyleeruppandra gersdtterihopgrejerpdYaki-Daoch
salur ntir manhiller pd medndgon- Kdren,sd rtickerinte det.
Vad hinde sedan- nytt decennium... ting,ochdetnyahar entendens
att ta
- 1980- undraromdetintevar ddvi dverhanden.To
uahadej u varitifl era Vad har du sjiilv fiir framtidesprogjorde " Globetrotters"-plattan mcd dr i Strdtnstadochlirat pd enpub dlir jekt?
Afzelius. Sedanlirade jag rned ho- pd somrarna.Saudtir rneden gitarr
- Jag vet vtil ofia pd ett ungefiirmed
nom i ett dr frarudt. Runt 198132 och sjdng,det var ganskaopreten- etthalvdrsmarginal vadjagskagdra.
hade vi precis kommit igdng med titi st. Vi var lite olil<afolk somvar dcir Det brulrar inte bli ndgra problem
TofrasBluesbandoch l<ommiltill det och lirade med honom,och de pd nud sysselsdttnin
gen.Nusl<aja g spela
lrigetattdetbdrjadegdbra.D et varj u pubenmtirkteatt det bleven attrak- riitt myclut med Obarna i sommar,
en hobbyorl<cster- det var Totte, tion.Det varfullt varendalaxill. Se- och sedanblir det en del rrcd Roffe
Niclcc,Bengan Blomgren, Gunnar dan hiingdeNickcpd, ochMats Ro- Wiksniim.
Petterssonochjag. Gunnarvar mcd tunder l<ommedi denhdr svtingen,
i Ginhouseredan 1968-70.Det var ochvi kalladedetVarmareiinKdrv. Du 6r medlemi ARRG?
alltsd vifem somvar defdrsta uppla- Efierdtliradejag medlite oliltagdng
- Visst!Jagtyckcrdettir mycketvikgan.Vi kom till ett sddantldgeddr vi hiir i stan - Uttle Big Blues Band, tigt att stddja den lol<alamusil<en.
hela tidenfick mcr och rrcr ftrfrdgBrdderna H 6rberg, M r Bo och en deI Genom sitt medlemsskap
bryr mg
ningaromvi kundespela.Sdvi satte annat.
sigomvadsomfaktiskthiinder! l)
ossoch resoneradeom att antingen
ARRc-tidriryo
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NonFighting
Generation

Tullpackhus
blirbadrock??

bildad
- Nyungdomsf6rening
pdrock,under
Attkunna
badaochlyssna
pAdecember
f6rraArethar
Sedan
borjan
sommarmdnadernadrsdkerten
6nskesiG6teborg
enegen
NonFighting
Generaluationsommingaskullegilla.Detta
tion.Fdreningens
uppgift
drattmotverka
kanske
skullekunnabliverklig"mitti
vAld,missbruk
framf6ochvandalisering
Gdteborg'
omndgradr- omdefdrslag
ralltblandungdomar.
F6rattinfriadetta
nerGdtaleden
20meterunder
tillattgrdva
harmansattupptreolikamAl.
j
ien
1
ldng
500
meter
tunnelfdr
ett
lorden
StyelsenNFGsldssvidare.
1.Diskotek,
form
caf6ochenenklare
' ja'. Denna
id6skulleg6radetmOjligt
att
husi lokaler
vidgamla alhstodfdrattinfriasinaplanerviden dstadkomma
av ungdomens
nyaldgenheter
meddlvsut(bakom f6rstapresentation
Lyckholms
i Almedal
bryggerier
i december
fdnaAret. siktochAtergoraGdteborg
till enstadvid
Liseberg).
Diskotkanta emot300- 400 Sedan
varveti
dessharf6rsta
ansdkning-dlven.Somdusdkert
redanvelfinnsplagdsterfrdn16Arochuppat.Enrenar skarusellen
- ochdethelt nerpdattbygga
tillryggalagts
pd
dennyamusikteatem
tdnhattliggalAgtca30
-40kr.Omalltgdr utanresultat.
Detdrinteutanattdetborjar Packhuskajen.
planenligt
dppnarmani mdnadsskiftetknonas
i leden.
Ddrfinnsdvenetthussomkallas
f6r
april- maj.
Nudr intesistaordetsag i denhdr Tullpackhuset
ddrdetdrplanerat
attord2.Jourgrupper
somfinnstillhands frdganutanytterligare
ettparvarvdter- naettrockhus.
Hurotroligt
detAnlAtersA
utepAsta'nndrdetir st6kigt.
Jourgrup- stdr.Trdkigt
baraattdetskavarasdldngt dr kommunalpolitikerna
mycketpositiva
perna
kompisar',
vara mellan
skallagera'justa
lofteochverklighet.
Idethdrf6rslagetfinnsen
tilldettaf6rslag.
hjdlpande
ochstodjande
ochintenAgon Villdu
Vill id6omattgrdvaut Mastkajen
veta
mer?
Villdu
blimedlem?
ochgdra
formavpolisidrt
medborgargarde. duhjiilpatill?NFGharsittkontor
pAEng- dentillenbadvik.IntesAdumtva?Riti skoloma
3.Fdrelisningar
omvdld- elbrehEatan
34Clel.1892M.Vemsom ningarna
kommer
till domhir f6rslagen
konsekvenser
etsochmissbrukets
Mde helst(oavsett
AldeQ,
somstdller
upppA inomkortattstdllas
utpAStadsbyggnadmedicinsh
ochjuridiskt.
ideerna
Medlemsskap
kanblimedlem.
kansepAdet
skontoret
sdgdteborgama
Kommunledningen
lovade
fdreningenkostar
n helaochsdgasitt.
50krperdr.
tr
ENGELBREKTSKOLAN.
REPLOKALSHUS

stAtti denlokala
pressen0m att
VArintresseanmdlan
motionenhelt
tillLokalf6rsoriningsnimnden,
Enligt
inomattgdraEngelbrektskolan
sAgats.
harrEistrerats
tillreplokalshus,
ochska sattatldnstemdn
Ndrdentasvet har drendethelt
uppi kommunfullmdktige.
vi tyvdninte,menenintealltf6rvdgad enkeltbordlagts
gissning
uppnui vilketsjdlvklart
sdgerattdenkommer
vdr.
kantolkashursom
mycket
intressant
motion
Enannan
som helst.Men,vi pd
nui ARRGfdredraratt
i kommunfullmdktige
skadiskuteras
"f6r- awaktatills
vAr,jagvetintendr,drattundersdka
ettforfdrrockmusikens
beslut
utsiittningarna
utueck- mellt
tas.E Engelhre ktsgymnasiet - ARRGs heu efter kingtade
replol<alshus.
lingi kommunen".
ldenna
redoutredning
pAreplokaler,
visas
bladenstora
bristen
villkor
i allmdnhet.
ochrockmusikens
Tjdnstemdnnen
f6resldrkommunfullf6rsomdktige
bla foljande;'intensifiera
kenattfinnandgrastdrreobjekt- ca20
replokaler
- relativt
i kommunen'.
centralt
SAhdrlAngtldterju alltvildigtbra,eller
i komhur?FrAgan
6r nuompolitikerna
kommer
ihAgosstillrdckligt
foratt
munen
gd
l6tavArtfdrslag
omEngelbrektskolan
igenom.
Detmeddelas
att SDN-delegationen
harbordlagt
frAgan
foratttaupppAettnytt
mdte
den19/4.
Deninformation
vipdARRGfAttstdmmerinteallsmeddekommentarer
som
ARRc-ti&ingo
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VALVET
Text:
Staffan Lindahl

REKORD!

Att detskulleflyta sfipassbra
under januari, februari och
mars var det nog ingen som
trodde.
Vi kan idag setillbakspi irets
frirsta kvatal och vara ncijda.
Mlnga bandharspelathdr,hittills 46 ftir att vara exakt,och
mycketfolk har bes<iktoss.
Nu iir vi dockinte de typerna
som lutar oss tillbaka och tar
det lungt f6r den sakensskull.
Somdukanliisap[ annatstille
i dennatidningiir detmycketp[
glng.
Dettainnebiir ftir VALVETs
riikning inte fullt sl mlnga arrangemang
i aprilmenfull rulle
likafullt.

Tv[ medlemsfesterhar vi hunnit med sen sist. Den ena, i
slutet av februari, var kanske
inte helt lyckad med ett framtrlidande av Sagittarius, som
inte var riktigt vad vi v?intatoss.
De l?irnog inte spelahiir nlgon
mer g[ng.

Medlemsfest
Medlemsfesteni slutet av
marsblev samtidigtett releaseparty fcir William och deras
AmmiJohansson
kommande LP. De giorde en
ENARRG.TYPTILL
lysande spelning den kviillen
Hejsan!
Tinklelilekorlpresentera
mig16rer.Ammi
och Griteborgs alla nyfikna,
Johansson
vil namnel.
Minhistoria
hir
vakna och intresserademusikpAARFGb6rjade
medeltliletbesOk
som
journalister
var diir.
komatlblienprOvovecka
somalll-i-allo.
Veckan
ullOpte
vil f6rjagir fortlarande
Niista medlemsfestblir den
kvar.Minaabelsuppgifler
skiflavildigt
28 april om inget ofdrutsettinochvarialionen
ir detsomgdrjobbelsA
tr[ffar. Pl glng frir den kviillen
jagfArinle
underbart
rol'rgt.
Nja,f6nesten,
glOmma
all minaarbetskamraler
iir ett ryskt band p[ turn6 i
96rsitt
lill.Delir eltglngundebara
mlnniskor SverigejustdA,Notchnoi ProsgEdje,
m€dmyckel
vtume
ochambition.
pekt. Det ni!
Vikommer
atlsynasmycket
fram6ver
ir
jagsikerpAeflersom
jagoftajobbasom
Ett nytt gciteborgsbandsom
pAanangemang
ansvarig
ochalllidfinns
jag 6nnuinte har namnetpi iir
pdkontoret
dagtid.
Levvil.
Amml
oxl aktuellt.
ARRG-tidrins@ 2/90

F ull M etal J acketzpd VALV ET

Ovriga arrangemang
Vad det giiller <ivrigahtijdpunkters[ var spelningenmed
Ad Lib och So Deliciousden
3 mars och In Concert och
BlackberryBlossomden10
marsviirdaatt nAmnas.
jag
Men det arrangemanget
tyckt varit roligast hinills lir
Full Metal Jacketzkonsertden
28mars.Efteratthasettenkort
stundp[ Ramoneskonsertp[
Nya vAgentidigareunderkviillen och konstateratatt de var
biittre f<irr, var det en vitamininjektion att se Full Metal
Jacketz <isapfl. Mycket folk
kom det ocksflp[ dennaonsdagskviill.
Fcirstut i aprilblir SonicWalthers som redanhar spelatndr
du ltiser detta. Fcir restenav
mlnadensespelprogrammet.
Vi
ses!
I
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STIM

Vad lr STIM frflgar sigmAnga.De
flestahar ett diffust begreppom att
det ir nflgot som redan etablerade
musiker och kompositiirer anvinder sig av fiir att spida pi sina
redan "feta" konton. Genom att
"skydda" sin musik genomSTIM,
som ser tift ett sfl fort nAgon av
deraslAterspela*i radio TV osvsA
betalas det ut Ircagar genom e tt
kompfficatsystrmr" De fl estatycker detlaver,tar kr6ngligt och svflrfattligt-ll{en.brr g&r det tilt egentIigen oc*vedlr$lFlM?
FOrattreda*$begreppen
fArvi txirja
med Svearikes grundlag,och i den
stArnAgotsomfaktiskt 6r smAttfantastiskt.Niimligenlagenom upphovsrAtt,vilkeni kortaordalaginneblir:att
densomharskapat;komponerat,
mAlat
ellerskrivit.nAgot,harrattatt fdrvalta
detta som man sjlilv vill. Man har
alltsAensamriitt.Vilket innebliran du
somupphovsman
kan bestiimmaom
detdu lirar skall fA gtirastillgZingligt
fdr allmiinhetengenomatt framfdras
offentliggellbrspridaspAannatslitt.

STIM
Iliir

finns

pengar

att hiimta

Upphovsman
Dettainnebiftbl a.attom {g skrivit
nAgotsAdi detocksAdu somskallha
betaltfdr det.NiirdetruppfdrsavnAgon
annan.Det 2lrdll STIM kommerin i
bilden.
Jagciterar hZirmedfrirsta paragrafen i STIM's stadgar(STIM Zir,bor
pApekas;en frirening precis som
ARRG). "Ftireningenhar till tindamdl au - efterfdrvtirv av rdttigheter
till musikalisIu och Iitterrira verk,som
enligt lag tillkommertonsdttqreoch
nnd nntfdrfanare,och i samnrbete
svarandeutkindsl<aorganisationertill frtimjande av medlemmarnasela nomisknintressennyttiggdrasddana
rtiuigheter.Bidraga till att verkcn
gdres tillgtingligafdr allminheten,
ijvervakaatt intrdngej gdrespd rtittigheternabeivradyliktintrdng.Fdreningenskoll underuttivandeav sin
ver ksamhetfr tirnja god tonkanst" - slut
pAcitat.
DAfrAgarmansigrasktvadskallallt
dettabetyda?Kanjag hanAgonnytta
av det?Tja, skriverdu en lAt vill du
siikertatt folk skafA vetaatt det iir du
som utfdrt underverket.Och spelar
manutesAairmanfaktisktberZittisad

VALVET prdjsar varjedr till STIM. STIM betalar till Abel ochhans
snabbpippare
afi fe behlt fcir att man framfdrt sitt
"verk".

Spelaoch tjiina

DessutomfAr du sjZilvrapportera
hur mycketdu spelaren viss lAt ofDe allra flestaarrangdrerbetalarin fentligtlive genomlistorochkansedan
pengartillSTIM fdr attfAspelamusik varje Ar kasseraut pengarftir detta,
pA sina reitauranger,klubbar m.m. kul va'! Dettakan tyvlirr inte bli mer
Ochdetiir ju egentligenriltt dumtatt Zinen snabbciversikt,fdr att reta er
inteutnyttjadenmdjlighetenmanhar. aptitdvervadSTIM gdr ochstfufrir.
Mankanskeinte fArin nAgraenorma Meni nlistanummerhadejag tiinktatt
gAng,menmanvetju lite merutfdrligtbeskrivahurdethela
summormeden
aldrig.Ochdessutom
ZirjulAtenskyd- gArtill vartmanviindersigosv.Tack
dad, ingenannankanta denifrAndig fdr ordet och hem och komponera
ochpAstAatt det:ir hans.
meder.
D
Reglernafdr att varamediir tiimligen enkla.Det rackermedatt "verket" framfdrsoffentligt,ant"ingen
ail.
manspelatdet live infdr publik eller
att detspelatspAradio.Vad mangdr
rent praktisktN att man skriver ett
kontraktdlir manciverlAter
rlittigheternapA verketoch/ellerinspelning
Text:
till STIM, somsedankontrolleraratt
PeterAhlstedt
verketintespelasellerkopieraseller
stjiils.

STIM-pengar

ARRG{i&ingd
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Fr&n ERROLStill MAGASINET

MAGASINS.
GATAN3
Magasinsgatan3 har under de senastetolv Arenbytt skepnadochstil
flera ginger. Mest vilkind ir vil
den numera legendariskarockklubben ERROLS. Vi trAffade
Tomas Weiliiw frAn Musik Musik
som Yar med frfln bdrjan nir det
begavsig.
Kanduberitta liteom
hur detgicktill nir ni startadeErrols,
lite ombakgrunden
ochsi...
- Vi var fem killar som tyckte dct var
dags att gdra ndgot sd vi kil<adcrun lite
grarn efier lol<aler i centrutn och efter
cirka ett halvdr kirdevi igdng i lol<nlerna
pd M agasinsgatan. D et var viil i mitten av
april'78, trorjag.
Hur var ftirutsAttningarna di jimfiirt med idag, fanns det ller klubbar,
eller?
- Ddfarns det inga klubbar alls egentligen, dct var helt tomt. SedanCue la ncr
och dcn epokenfdrstarn sd uppstod dct
ett glapp pd 4-5 dr dti det inte hiinde
speciellt mycket. Detvar juett djiivla sug
just dri i och med att punkcn slog igenom.
Det var en enorm encrgi som behdvde
lcorrunaut. Fbrsta fugenvi dppnade, det
var helt otroligt, det var ld sd ldngt nnn
sdg och folk bara viillde in. GP var diir
och bevakadep remiiiren. B iist a bardet p d
scenGiitcborg Souttd,och sdngarenslur
sig i ansiktet med ralcblad och det blev en
hi ml a I iv. P tnL,en gj o r& v e rkl ig en ert ri i
Gbteborg rned &tt-dcr och brak.
-Sefun lcbrdevi pd i nd dr ugefiir och
i slutet hade vi viil lite olika idier om hur
nun skulle driva klubben sd I 980 sdlde vi
vdra andelar tillCarlos och Biggan. Deras
ide var ju att bygga resturang och sdlca
tillstdnd. Det var alltsd under dcras tid
som restaurangdclen kom till, denvar ju
inte tnedfrdnbdrjan. Mendct gbkviil lite
trdgt, och ndgot tillstdnd blev det inte,
ldncnvar svdra att klara av och de gick
lrclt enkclt i konkurs.ERROLS existeradc
alltsd i cafem drfrdn'78 till'83 .
Vad hiinde sedan?
- Det var tfrgra killar, bl a ruigonfrdn
Stockholm, somkiipte dct billigt av kankursfbmaltaren. De dppnade diskotek som
jag tror dc lallade " Ndjesnagasinet" .
Det var viil lite " pizzastil" 6ver det lwla

Tomas tlf eiliiw lyckrinsl<arARRG
medMAGASINET
och jag tror inte dctftnlade sd himlabra
sdtvi kbpte tillbaks det igen'85. Det var
B irge r ochj ag t illsanunaru ne d Svmfr'dn
SvensKiillare.
Vad var skillnaden nir ni iippnade
ERROLSandra gingen? Det varju dunder och brak med punkepoken ftirsta
gflngen, men '85 var viil utgingsliget
lite annorlunda?
- Vi hade under t iden b ildat M usi* M usi* och l<irt lbe arrangemang pd K&ren,
M ud och lite varstans.F rdn biirj anvar vi
ju helt grbna men nu hade vi en del kontalder santidigt som l<onkurrensen hade
hdrdnat betydligt. Gagerna och omlastnadcrna hade hdjts krafiigt jiinft)rt rned
niirvi ldrde igdng'78. Dd kurde nunfd
giingen gansl<a billigt, jag tror vi kbrdc
rned entrier krinS I 5 -20 kr pd den tiden.
Sd dd Ar klart att dct blev lite ner busiruss i det hela niir vi kdrdc igdng '85.
Blev det svirare att dra folk?
- Ja, dzt blev dct dcfnitivt mer lor*urrensfrdn M ud och en fu I ille gala Htbbar.
78-80 hadc vi en starnpublik p,i ett lwlt
annat sAfi,vi ktnde kbra nnssa konstiga
och lranskc garcka dj tina konstellat ione r
ochdct komalltidfolk,vivar jui stort sett
ensatntnai stan.Skillrnfunvar helt e*clt
ARRG-ti&ing@ 2/90

Text:
Per-Arne Pettersson
att frdn dt ha varit en Hrbb sd blev det
,rEr ett konsertstiille. Vi var lwlt enkclt
tvwtgna att ta mer kiirfu bandJbr att fd
Ar det
folk.
nlgot speciellt positivt eller negativt du
minns niir du tinker tillbaka?
- Ja, positivt sdvar det ju atnosfiiren,
kiinslan, dct var ju mycleetkompisar,folk
i branschen somtriiffadcs diir. AUa kiirfu
varandra. Det var lugnt och avslappnat
iiven om dct var trdngt ochjobbigt ibland
sd hadevi niistanaldrig ndgot brdk, problmten liksom lbste sig av sig sjiilv. Det
somvar regativt var att det blev ett konseflsfilb av Hubben. Det lcrindes tner
och rmerpengarft)r att fii dct att gd run.
Hur kom nl pl namnet ERROLS?
-Vi hafo mctssor med fdrslag och till
sakcn hiir att Bosse och Carlos som var
deliigare hade en bdt som hene Flynn
och...ja di lcomju Errol in i bilen sd att
siiga. Riktigt varfi)r elkr hur dct vet jag
inte rilaigt ntzn det korntmer i alla fall
&irifrdn.
Hur ser du pfr nulAget I Muslk-Giiteborg?
-Att ni dppnar ERROLS igen iir jiiuebra,jufler stiilbndctfims dcsto biittre iir
det, speciellt om det iir olika, speciellt om
det iir olika stilar och nivder pd dct.Vi kdr
mycket NyaVdgen ochK&ren och det iir
oclrsd bra fi)r det blir stor variation i
abudct.
Har du nigra rid att ge oss?
-Ja,fdrsdk att sl<apaen klubb - bte ett
konsenstiille. Fiirsiik att fldnga dcn attltosfiir somenbra khbb irnebiir rnedbra
persoral juste miljb och sd. Folk slcall
kiirna sig viilkomru och man slull kiirvw
att hiir stannar vi, hiir vill vi vara. Sefun
tycl@rjag att dct iir en klarft)rdcl om nun
lan Mlla en bredd, typ jazz en loiill,
coutry en lailill o s v eller i allafall att
rnanblandar stilar lite grarn. Ndgot ofiirulsett sl@ll kunna hiinda. Mendct iir ocksdvilaigt att man prdvar sigfranfdr det
iir farligt att kbra pd en alltfbr hiiftig mix
rned en gdng. Folk vill giirna ha " sitt"
stiille med" sin" stil.
Om du fir tre dnskningar fiir att ftirbittra musiklivet I Giiteborg, vad vAljer du dfi? (-lng paus - brett flin)
- En bas, en elgitarr och ett trr.rnset sd
slcalljag bbrja spela sjiilv!

!
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Det bankas, spikas,m&lasi kiillare och gatuplanpd
Magasinsgatan.Toner och situationersomkiinns sd
viilbekantafr dn sommaren -88 dd vi byggdeoch ru stade VALVET. Nu iir det dagsfiir stegnummertvd;
Text:
Leif Strandh

MAGASINET
Det har varit mlnga och llnga
turer innan det blev klart an
ARRG skulle ta <iverG rottans
lokaler, dvs gamla ERROLS
p[ Magasinsgatan.Alltifrfln att
det fanns fler intressenter till
problemmedbygglov, utskiinkningstillstlnd, anstiillning av
personal, inktip av utrustning
och inte minst - finansiering av
hela skiten!
I ett hisnandetempo har bit
fdr bit fallit p[ plats och hela
iglngsiittandettordeinte hatagit
mer iin ca | 1/2 mflnad! Av det
frirstlr ni siikert att lokalernaiir
gj utna fdr rockklubbsverksamhet.

Ol och vin
Till skillnad frln den tidigare verksamheteni lokalerna
iir det mycket stor chans att vi
fflr utskiinkningstillstind fcir <il
och vin. Detta beroendep[ att
vi skiitt vlr tidigare verksamhet
p[ VALVET s[ gott vi kunnat
enligt lagens paragrafer men
kanske mest fdr att vi bygger
omkliidningsrum frir personal
samtloge fdr artister i k?illaren.
Det iir ju ett krav att k<ikspersonalska ha nlgonstansatt

I

Tjejerna tar tiver och degraderar Nisse till hantlangare

klli om och duscha- s[ det [r en
av de rum som det arbetasfrenetiskt i just nu niir dennaartikel skrivs.
Frln klillaren ?ir det 2iven
tAnkt att vi s[ smAningomska
s[tta in en spiraltrappasom ska
ledaartistemaupp i anslutning
till scenens[ man ska slippa
problemen frin ERROLS tid
d[man wangsg[ genomk<iket.
K<iket dr redan godkiint s[
inga storre iindringar ?irplanerade diir. Tanken Ar att vi ska
kunna servera ett antal rAtter
som slinkerner lika ldtt somen
pilsner.
Det iirj u viktigt frir enklubb
med r?ittigheteratt ha en fungerande restaurant s[ rummet
ARRG{i&iqcn2/90

niirmast k<iket kommer att
rymma endastsittandepublik.

Pianobar
Hiir iir det meningenatt man
ska kunna sitta lite avskilt och
hlngla - eller ocksl lita. Rummet kommer att avskilja konsertsalenmed en ljudsluss s[
det finns m<ijligheter till konversation under kviillen. Dessutom kommer ett stAmt piano
att finnasi dennarestaurant.
I avdelningenndrmastMagasinsgatan
finns en baroch ett
llngt avllngt rum som iir t?inkt
dttfungerasomavlastningsrum
till konsertsalen.Hiir kan man
svalka sig med lite sodavatten
eller en stark<il- det ?ir vilket

I

t
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som. I detta rum kommer endast stflendepublik att rymmas
sA fler hiinghyllor och stlbord
ska monterasp[ golv och v[ggar. Rummet kommer att ha
"kalkgrottekaraktiir" eftersom
vi inte orkar ta bort all gips frAn
viiggarna innan premiliren.

Konsertsalen
I hjiirtat av alltihop, eller i
spetsenp[ v:et (lokalernaserut
somett "v") finns konsertsalen.
Hiir skavi rustamedettfast
PA och fast ljusanlliggningoch
den kommer att vara s[ proffesionell att vi ytterst siillan ska
behdva komplettera den.
Hiir byggs iiven mixerbls
blde frir ljud- och ljustekniker.
Idagfinnsredanett diskjockeybfls s[ det kommer garanterat
att bli os helakv[llarna pAMAGASINET.

Vad heta?
Vi har funderat mycket p[
vad stiilletskulleheta.Alltifrln
ERROLS till Flynn meneftersom bfida namnenvarit anvdnmedden
daoch sammanknippas
tidigare klubben sAftrll de forslagenganskasnabbt.Vi anser
det iir viktigt att det skavara ett
namnsommanlfltt kanliiggap[

Vafaan e're i taket?

helg och nfigon vardag. Det iir
lite svArtatt bokaakternu under
vlren eftersom de flesta gruppersturn6planersedanliinge iir
spikade. Dlrfrir kan vi i skrivande stund inte presentera
nAgonspelkalender.Men, hlll
utkik i dagspressenefter annonseri mitten av maj.
Till h<istenriiknar vi med
att ha 6ppet ca 5 ggr/vecka
for att f[ mer kontinuitet.
Vi kommer 2ivenatt forsokaha en bred musikalisk
inriktning - men definitivt
avseddfdr en iildre publik.
Vi sAfter griinsen i dorren
vid 20 [r fdr attmarkeradetta
tydligt.

Vi behtiverhjiilp!

Vi kommeratthaett stiinminnet s[; eftersom lokalerna digt behov av hjiilp pA arligger p[ Magasinsgatansl rangemangblde p[ VALvarfrir inteMAGASINET. Said VET och MAGASINET.
anddone.Nlgot skadenjuheta, Du som dr under 20 ser vi
f,nna.
helst att du txirjar p[ VALVET eftersomkraven komStart i mitten av maj
mer att stiillasmycket hrigre
Till en b<irjan(v[ren) riik- pA den personal som ska
nar vi med att ha oppet varje skcitaMAGASINET.
ARRO-ti&ing6 2/90

Under arrangemangbeh<ivs
folk i garderoben,i baren,i kassan,vakter, scenvakter,arrangemangsansvarigsamtkokspersonals[ det iir baraatt stiilla upp
och komma med i giinget som
skajobba p[ kvillarna.
Giiteborgarna har nu dntligen ffltt sin rockklubb fiir en
dldre publik. Kiir hirt och
lycka till MAGASINET. E

NielsOsterby

AHHu
eHnnnc-rvp
Somnikanske
haruppttickl
springerdeten
dansk
runtpAVALVET
ochsnackar
svarl
- sjAlvkallarjagdelskandinafdrsomliga
viska.Hursomhelsl- delir jagochmitt
namn
ArNiels6sterby.
Jagharnuvarit
alt
ARRG:are
i cirkaetlhalvAr
ochf0rulom
gsansvarig
pdVALVET,
varaarrangeman
jag mycket
anvdnder
av mintid till atl,
tillsammans
medresten
avganget,
faMApremiiirdalum.
GASINEI
klarltillplanerat
Somni stikertharf0rstAtt
blirdetG6le' borgshifligaste
rockklubb
viOppnar
- och
eftersom
delkiverenheldelarbete
beh6verviocksAdrn
hjilp!HOr
averlillkontorel
pAtelefon
143440dagtid.
Niels
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"ANvANo seRe
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Privatannonser
Siiilies
fro mforstaArgAngens
fdrsh
I Estradkomplett
(1939:1)
(=de14f6rsa
to m1952
nummer
ArgAngarna).
komplettfro
mArg6 (1938:1)
Orkester-Joumalen
(=15ArgAngar),
t o m1952
utom
1943:3.
bland
Dessutom
20nrurdefem6rstaArgAngarna,
( nov1933).
detallra
f6rstia
numret
annat
(utom
OJ1938)
igodkondition.
Samtliga
MAste
avhimtas
hos
Sdljes
tillhdgstQudande.
(annars
fraktkostnad).
sdljaren
rejdl
!illkommer
Janson,
Godvadersgahn
RingellerskrivtillEsbj6rn
16,41738G6teborg,
bl 03153
9744.
*
9ikes
letar
efter
band
ochreplokall
I Trummis
genast
Ring
tillJens- tel234555

DMRSE -

T|SDAG18.30

Rockspecial:Biljett + varmrStt= 95:Fiiljandetisdagar 5r det RockOmbord:
2414,815,2215.

KOM HIT OGH OS!
StenaLine031-75OOOO.Biljettt/r 7O:-.
Aldersgrdnstisdagar: 18 ir.
SWfr'ne
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TI J ALP ! ! !
Ui b e h t iv e F f o llr s o m lra n s t t i
b a P e n , h J t ilp a t ill i g a rd e n o b e n ,
s E A I h a s s a n , v a P a s c e n v a lrt e n
o c h d o P P v a lrf e F s a mt I lro lre t s .
De t s t s a g A lle P O 6 O e p B
UI { L UE T o e h md G d S ln E T !
S J t ilv h la n t s b e h t iv e P v i h j6 lp
me d t s id n ln g e n , F e p lo lra le n o c h
a llt a n n a E v i n 8 t t e r p 6 me d
o e t rs 6 . I T le n , d e b me s t s a h u t s a
nu AF att
jo b b a p 6 a n ra n g e ma n g .
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600:Privatannonser,
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TEMAG0TEB0RGSBAND

Nu kommeriintligen

MOBILE

Text:
Edward Janson

FOren oinitieradkan MobileWhorehousesynasvara ytterligare ett i
raden av Freddie Wadlings egna
projekt. Det trodde till exempeljag
nndatills jag triffade Nils Wohlrabe och Staffan Lindahl, som tillsammansmed Ragge Erzmoneit
utgtir bandetsmusikaliskakirna.
- Vi bildadesredan1986ochFreddie?irvlrtredje sAngare,
beriittarNisse,
bandetsgitarrist.VArfdrstademoinspelningiirfrAn30juli 1986ochvi kdr
fortfarande lAtar frAn den demon.
Freddiekom med lAngt senare.Vi
speladeett tag underdiversenamn,
mendetfunkadeinteriktigt medsAngarna.DA kom vi pAatt LOB kanske
skullepassa,och vi speladein en lAt
tillsammansmed honom,men det
stiimdeinte heller riktigt. Niir sedan
Freddiekom med i bandetblev allt
perfekt.Det var dll vi tog vArtnuvarandenamnochMobile Whorehouseuppstod.

Det hadelossnatfrndi

Two ut pAenradspelningar.
Detblev
ingentingmeddet,eftersomHenryk
Lipp blev sjuk. DA fick vi hoppain
och gtira de spelningarnaistiillet.
Blandannatspeladevi medSatorpA
KAren.Niir sedanFreddiebehdvde
musikertill soloplattanfOll det sig
inte biittreiin att vi kompadehonom
eftersomvi hade spelatsA mycket
tillsammans.

Ftirsenaddebut
I dagarnaiir det tlnkt att bandets
frirstaLP skall komma,men den lir
redankraftigtfdrsenad.
Denspelades
in i maj fdrra Aretunderen intensiv
veckai Berlin.
- Detblir intedyrareatt spelain pA
ett sAdantslille, menarStaffan.Om
man spelarin hiir i stansAspringer
folk barai frAnfdr atttritffaflickvlinner
ochkompisarochannatfolk kommer
till studionhelatiden.Detinnebiiratt
mer ln dubbeltsAlAngstudiotidgAr
At.I Berlinkundevi arbetaostdrt,och
dessutomundervilken tid pAdygnet
somhelst.
PAhdsten'89 AkteNisseochFreddie
nertill Tysklandigenfcirmixningen,
somskedde
underomstdndigheter
som
enligtNissefArberaktassomkaotiska.
Straxefterjul producerades
sAskivan
klart av NisseochAlexanderHacke
i EinstiirzendeNeubauten.Jaghar
hdrt en fdrhandstape
av plattan,och
jag mAstesagaatt det tu en stark
samlinglArar.NissebeskriverlAtarna
pAA-sidansomtypisk'Treddie-stil"
medanB-sidansHtar Uirmer av rak
och tung rock. Detta stiimmer,och
mycket riktigt Zirdet lAtarnapA Bsidanjag tyckerbilstom.

Kan det iindll inte kZinnas
lite frirsmiidligtatt harvai fleraArochsedan
fAettmindregenombrotti ochmedatt
en kiind sAngare
kommermedi bandet?
- Det hadeallt lossnatfrir osslndll,
tror trummisenSfaffan.l^ltmaterialet
har funkat hela tiden och vi hadeen
del kontaktermedskivbolag.Men vi
stickernaturligtvisinteunderstolmed
att det har hjlilpt att ha Freddiemed,
fortsiiuerStaffan.
Killarna i bandetkompadeocksA
FreddiepA hanssoloplatta"SomethingWickedThis Way Comes",men
dethadeingentingmedMobile Whorehouseatt gdra.
- Det var en vlldigt intensivperiod Bra personkemi
fdr oss,siigerNils. Vi repadein alla
Eftenomallamedlemmarna
i bandet
pAannathAllblir detinte
Whorehouse-lAtarnamed Freddie 2irupptagna
hOsten'88, och dA skulle Blue For nAgraregelbundna
reptillftillen.
ARRc-ti&iryd2/90

Mobile Whorehouseefteren lyckadspelningpd A
vid VALVETs .
loftgdngarnapri innergArden
- Vi harsAdanbrapersonkemii vArt
bandatt det inte lir sAviktigt att repa
of[a, tror Staffan.Musik byggerju
merpAkiinsla?intekniskskicklighet,
och i vArtbandharvi precisdenriitta
kiinslan.
Ndr de skriver htar Zirdet oftast
Nisseoch Raggesom kommermed
lAtidder.Niir de sedanhar repat in
lAtenmed Staffanoch saxofonisten
Anders Juhlin kommerFreddietill
replokalenoch skriveren text.
- Han skriveroftasttexterviildigt
fort ochdAkanvi provalAtenmedtext

I5
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WHOREHOUSE
Hetteni inteMobile Slaughterhouse
ett tag?
- Vi hadealdrigdetnamnet,fdrklarar
Staffan.Det var ett av ftirslagennlir
Freddiekommed,mendetblevaldrig
merlinettfiirslag.Anledningentill att
att
folk kommerihAgdetZirantagligen
det 1r sA makabertoch uppseendevZickande,
fortse$erhan.

Bra kontakter

pd en av
Hrir poserande
medlemsfest.
IRRGs
meden gAng.Freddiekanskedndrar Asikter.
pAnAgonting,fcirldngeren verseller
Lite senarei vArt samtalberiittar
namnet.
NisseenkuriositetangAende
sA,allt beroendepAhur tcxtenblir.
det en
- Fdna Aret arrangerades
pA
Den
AIDS-gala
Scandinavium.
Medvetet namnval
i
fdr
instiilld,
men
affischer
och
sig
blev
Mobile Whorehouse,fdnesten.
Vilketnamn!HurkommermanpAett trycktesupp,ochvi skullespeladiir.
Arr-angdrerna
tycktetydligeninteatt
namn?
sAdant
namnet.
Mobile
Whorehousevar sA
- Det var ett ganskamedvetet
pA
liimpligt
AIDS-gala,
detskulle
en
namnval,
siigerNisse.Detnamnettog
ge
fel
Istillet
kanske
associationer.
vi nlirFreddiekommedochvi villeha
"Mobile
vi
Wh.",
annonserades
som
nAgotsom gick i linje med bandets
pA
var
inte
ont
och
det
berodde
att
det
intenOdviindigtvis
attityd.DetbehOver
plats
pA
om
affischen.
vara sammasom vAra personliga
ARRC-ti&rilgo 2/90

Ett kiirt diskussionsSmne
2ir ju
rockklimateti stan.Vad tyckerdAett
sApassetableratband som Mobile
Whorehouse om Gdteborgsrocksituation?
- Vi har aldrig haft nAgraproblem
att fA spelningar,men det beror
antagligenpAatt alla vi harvarit med
sApassliinge och har sApassmAnga
kontakter,siiger Nils. Frir ett ungt
band dliremot kan det vara i det
nlirmasthopplcist.
Denmobilabordellenharspelatrunt
ompAstansmerellermindresuspekta
klubbar,ochdeharliventagitensvdng
runt i landetsstdrresfader.PA sommedverkamarensHultsfredsfestival
de de ocksA,och den spelningeniir
ochmestmeriterderashittillsstcirsta
inte
sagt
attdetlir deras
ande,diirmed
b2ista.
NisseochStaffanhoppasatt skivan
ocksA
kommerutsnart,ochdehoppas
Radium
upp
skivbolaget
backar
att
dentillrlickligt.
antagligen
- OmskivangArbraAkervi
ut pAenmindreturn6.Detblir i vilket
fall som helstnAgraspelningarefter
releasen,
siigerStaffan.
Att seMobile Whorehouselive iir
detbiistasattetatt upplevadem,inte
minstpAgrundavFreddieWadlings
karisma.Sedankandetintesligasnog
mAnga gAnger att rockmusik ska
upplevaslive, och Mobile WhorehouseZirf6rstAsingetundantag!I
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(cntila,l?
Yarje ir samlas ett antal danskar
och svenskar pi det som kallas
dyrskue-pladsen
i Roskilde, inte
for att besoka festivalen utan for att
byggu upp den. Festivalen dr t 2r
den 29, 30 juni och denl juli. TilI de
olika scenerna finns det olika arbetslag. De bestar alTaav danskar
utom vid den stora oranga scenen,
Canopyn. I Canopy Crew har det
sedan 1984 funnits svenskar. Arbetet bestir i att bygga hogtalartorn,
scen, ramper och en massa annat
som hor till en festival av denna
storlek. Festivalen stir for tak over
huvudet, mat under arbetsperio

I

den och resan dit. Du iir ]
ledig under festivalda-]
garna. Har du lust att
Ld,ggactrka tre veckor av
din sommar pir en vildigt speciell upplevelse?
Det behovs fortfarande
folk till i sommar, vi
borjar den 1.8juni och dr
klara runt den 7 juni.
Om du ir intresserad och
v.ill veta mer kontakta
Staffan pi ARRG dagtid pi telefon 1.43440.
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Hir virer enfriskskog,rrn i Slottsskogen
ir m6nga
trid driende. t

Rapportfr dn gr iisrotsniv&
Hangover:ir etl gdt€borgsband
somspelaren slagsganska
snabbhardcorepunk,
en musikstilsomharsinatrognaanhiingare.Bandetlir baraett av mAngai denundergroundrcirelse
som
ldagfinnstiver helaviirlden,och harfunnitsett bra tag.En
rcirelsesominte uppmiirksammas
av denliktiinkandeochliktyckandemassan.Den iir starktpAverkad
av punken,menden
harny livskraftoch styrka.
Hangoversline-upZirMirko - gitarr,Tommi - bas,Harri trummorochJonas- sAng.Derasinfluenserliggeri skilda
musikstilar,
alltifrAnDischargeochNapalmDeathtill Beatles
ochButthole Surfers lyssnasdetpAi bandet.TrotssvArigheternaatt fA spelningari Gdteborgharde haft ett antial,om an
mindre,spelningarsomharvarit lyckade.NAgraav spelningarna har de fixat sjllva. Gruppenharen liten skaratrognafans
somgiirnardjer framfdrscenen.An sAlZingefinnsbandetbara
pAskimedpAsamlingskassetter,
mendet finnsframtidsplaner
vinspelningar.
Det behtivsalternativtill dagensmassproducerade,ftirdigstiiptaochplastf0rpackade
kultur.Alternativsom
verkar
kunna
endastunderground
bjudapA,dennardrelsesom
vAxersig allt starkare.

Trollet

Dags igenft)r en ny hdrdroclcsb 6nika.En lel dellur hiintsedan
sist,intemir*t hiir piVALVET.
Under dretsfbrsta mdnadcr
har nd thrashgalorarrangerats
p dVALV ET, och bddarniste betraktassom&art lyclcafu.Pd fun
dcn fdrsta var Pagandom det
biistaochmestuppslattadeban-

det, och dcn stora publikcn (publikrel<ord!) verkadc
ntcstha l<onunitft)rderas skull. Denandrathrashgalan
var inle ndgon lilra stor publiksucc4, men de nd kviillarna santtnartaget visar myckct viil att Thrash Metal
iir en stor och liufull genre rned enlusiastisl<afans.
Pd tal om thrashgaloma, ja. Intoxicate headlirufu
denfbrsta av dem, och l<ortefulabardet har nu spelat in
sin tredje dcmo. Den har nanwwt "Tango Of Nietzsche" och ljudct och produlaionen iir klart mycltzt
biittre nu iin pd deras tidigare alster. Det hela iir
telotislo och l@tnpetent,,nenvad som saknas iir en lite
nler personlig stil. Men dd Ar inte alls ddligt, och
ldtidierna iir starle. Det skall bli kul aa fblja deras
karriiir. J ag mdste ocl<sdpassa pd att g ratulera Pagandom fdr segern i en av Rocksbgets deltiit,lingar. Kul
att ett thrashband kurfu gd vidare, och kul att fut var
justPagandom.
I fbrra ruunret skrev jag att debutskivorrn med
M ezzrowoch Ka4,jurol var pd gdng. Sddant blir j uJbrstdsalltidJbrserut, och niir jag nyligen pratadc rrcd
chefenJbr deras engelslu bolag Active Records beriittadc han att problem med omslagen skjutit fratn release-datuncn. Nyu datwn fdr Mezzrow iir 30 april,
ncdan Ka{urol konvner i mitten av maj. I satntruveva
iir dct ocksd tiinlct att fon nya skivan rned stockholmsbandct Hexenhaus sknll skippas. Allt enligt skivbolagsdirelcbren, rnen erfarenheten har ju visat att det
inte iir n'igonmening att tro ndSortingfdrriin manhar
skivan i sin hand.
Iilressanl att tutera iir ockd att Tiarnat (f d Treblinka) harf,itt lcontrakt nud det lilla engelslcabolaget
CMFT Records.DeathMetaliirvadde har att l<ornnw
med, precis som Entombed, som niir som helst sliipper
sin dcbut-LP pd dct betydligt mer kiinda bolaget hrache Rccords. Det iir ju Earache som ligger balcom
band som N apalm De ath, M orbid Ang eI och Carcas s.
De serare besbkteju nyligenVALVET.
Det iir nu spilcatatt Monsters Of Rock-festivalen blir
av i dr. Datwn iir I8/8 och det enda bekrdfiade bandct
iirWhitesnake. Efter 1988drs tagislca olycka di tvti
dsh\fure kliimdes till frds har nu ar rang drerna v idlagit en del dtgiirder. Max72 500 pers shpps in och biljetter lrowrcr bara att sliippas viafdrkdp. Av ruigon
anledning rir thrashband bannlysta i dtr,sd manfdr viil
hdlla tillgodo med lite mjukare musik. Ryktet fdrtiiljer
att sttpportband lcotrmer bland annat att bli Poison,
Skid Row och Quireboys, men inget iir oficiellt iin.
Mycl<ct kul lcorwner hiinda pd lconsertfronten wrfur
vdren och fdrsommaren, bdfu
pd VALVET och stans andra
r ockstiillen. Enthr ashgala t ill tir
spil<ad- VALV ET 20|4, men nya
spelningar lcortner till hela tiden. Kom irxe och sAg att dct
aldrigfirns ruigot kul alt gdra!

Edward Janson
ARRG-ii&inS@
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WILLIAM
NonstopLP
Williams fdrstaLP liggerpAgr:rmmofonen,vArenliggeri luftenoch sjiilva
ligger vi lugnt i fAtdljernaoch bara
njuter...
eller: Lolita Pop ?irddda- William
lever!
eller: Maria Holmin harredanskrivit
dengdrfinarecensionvi hadetilnkt oss.
eller: Varf0r dr ni svenskarsAtiindapAde
danskapop&rock-tjejernanZirni har
William?
eller: Arligt talat- Williams debut-LPZir
betydligtbatre iin vArdebutrecension!
Osterby & Kumberg
P.S.Syndom er sommissade
deras
spelningpAmedlemsfesten
3ll3 - kdp
LPn somplAsterpAsAret!
n

WI LLI AM -Sveriges tjejband!
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THE SINNERS
ttHappyHour"
MNW RecordsSingel

SATOR
"Stock Rocker Nuts"
Radium LP
Satorstredjelong play alstersnurrar i min CD-spelare.Man kan
spelamyckethcigrenu lin tidigare,
ingenakustiskAterkopplinghZir
inte! SatorsplatramArmanbraav
att spelahdgtfastgrannarnakanske
SATOR
inte gillar det.PAlAgvolym tir den
inte lika "frdck". Ilbert och grabbarna
hartutatpAfriskt i studionochdet
lAteri mitt tyckelite fdr myckethArdrockochpoppAen gAng,intedirektpA
nAgotnegativtsattmenjag tyckeratt detiir litc fdr f<irutsligbart.
Jaggillade
Bill Payday
nog "gamla"Sator btitre.
"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Continues"
"The Legacy - TheSabbath
FrequentFrenzySamlings-CD
Det var nyligen20 Ar sedandebutskivanmedBlack Sabbathkom,ett
av, eller kanskedetallra mesthtydelsefullabandetf<irhArdrockens
utveckling.De harinte tidigareansettssomlika viktiga somPurple
och Zeppelin,mende bdrjartill slut
att fA denrespektde fdnjZinar.F<ir
att fira tjugoArsjubileet
hardet
medBlack
sllipptsen samlingsskiva
framf0raav mer
Sabbath-covers,

Nlir jag skriverdet hlir har Sinners'
andraLP iinnuinte sliippts,mendet
kommergaranterat
att bli en riktigt
bra LP. TvAlAtarfinnspAdenhZir
singeln,ochjag hardessutomhcirt
ytterligarefem lAtar,ochallt talar
fdr allt lundabandet
skall fA sitt genombrott,
nu. "Happy Hour" dr
redanpAvag att bli en hit, ochdetlir
kul fdr detZiren bra och6sigrocklAt.F0rmodligenfArvi seThe Sinners pAde lite stdrrescenerna
snart,
och det 2irde viil viirda.

n

Edward Janson
IIIIIIIIIIIII]

eller mindreuddaband.Blandde
stdrrenamnenkanniimnasMobile
Whorehouse,Union Carbide Productions,InThe Colonnades
och
Omnitron (f d - Krixhjalters), och
detXrocksAde bandensomArden
storabehAllningen
medskivan.
Mobile Whorehouseiir vlil det
bandsomvegatme$ narde kdr
"fron Man" medrapping,trummaskinochdelvisny text (ochvilken

text!).Jaggillar ju allt Union
Carbide gdr,ochdll Zivenderas
respektl0sa
versionav "Planet Caravan". Respektldshet
{r fdrresten
vad somprlglar heladenhlr
samlingen,ochdetpAett friskt och
nyskapande
sAtt.Skivanharnog
nAgotfrir alla,oavsettvilken
C '1\
musiksmak
manhar.SammantagetH
Xrdet hZirett mycketbra ochroligt N\.,
initiariv av FrequentFre1z1
!
A..

Edwardr"n,oUfe
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REPTILE SMILE
"Shove'Em Down"
CBS Recordssingel

I TWICE A MAN "The SoundIsn't OrganizedYet"

TONI HOLGERSSON

I irutt"t.

I Raoiumln

I Jui"*"n*n! En knastrigCD!
NostalX Huna,jag blir nostalgisk.
StorbolagetCBS verkar satsahArt
ja8 dockinteav sjlilvadet
blir
Sisk
I
pAfemmannabandet
Reptile Smile. I musikaliska
innehAllet
somibland
Lite dverraskandekanskeeftersom ! tAtersomtidig Pink Floyd eller
de spelaren relativthArdrock.
I ,o* .yntpoplrensent70-taleller
MusikenAren mycketenkeloch rak I tidist 80-tal.Nei.detmestaharman
rock sompAminnerom de nya
I norlmo, suct. i"g bdr tiveni samengelskabandenThe Almighty och I manhanget
pApekaattjag sjiilv inte
Horse eller varfdr inte stjzirnskottet ar tivermAttan
fdrtjusti musikav
I
Quireboys.De wAlAtarnaZir
I alltf0r syntetiskkarakHr,ochdefimycketvlilproducerade
ochdet
! nidvt inte nlir innehAlletdryperav
m2irksatt det inte16rsig om nAgon I envistdunkande,
civerproducerade
lAgbudgetproduktion.
Ett bandsom i rummor i sAkalladdansanttakt
jag blev positivtdverraskadav och
I qls: Olsco;.Fansenkansketycker
somjaghoppaspAmerav. I fi dettaZirbra. Sjlilv friredrarjag att
Edward Janson I plocr<aframnigon gammalplatta
I medrill exempelKlausSchultze
fa-

"Louise och kiirleken."
MNW LP

----rr

PeterAhlstedt
rrrrrrrr.trl

Hurra,vilket knaster!
XIIIIIIIIIIIIIIII-XJ

NASTY IDOLS
Rlmixdemo

Att varaorakadoch rimma pAbrdst
ochrdst nlir manfingrarpAen
akustiskgitan - detdr lrligt det.
Men jag kan barainte tro pAdetta.
Toni HolgerssonslAgmZilda
och
IIIIIIIIIIIIIIIIIII'

ALL THAT JAZZ
"Colorblind"
Wire RecordsCD
Eu bandjag faktisktinte hdrt sA
mycketa - mer Zinen demofOrett
antaler sedansomjag tycktevar
urtrlkig. SAiir dock inte fallet med
dennaplatta.All That Jazz blandar
och ger friskt frAnolika hAll frAn
rockensstorakortlek. Ibland lyckas
de medkonststycketatt blanda
modernrock typ U2 och Zildre
klangeroch instrumenteringar
med
hederni bakfickan.Bra sAngarehar
de ocksA,syndbaraatt detArpA
modetatt lAtasomen fdrsupenTom
Det blir
Jonesmedkiirleksproblem.
lite svulstigtibland.Plattanlr bra
produceradoch lllter intedirekt
svensk- stortluftigt sound.Bra
lAtarochbra spelaVsjunget
medbl a
Fliskkvartetten pAstrAkinsats.
Det
blir nog fyra marsipangrisar
det
(ellervad mannu fArn?irmanvarit
duktig).

n

PeterAhlstedt

NASTY IDOLS' debutSkAnebandet
albumvar en liten besvikelse.Musiken
var mjukareZinbandetsimage,mendet
verkarsomom de nu harkommit pA
bZittretankar.I hiist skall derasandraLP
komma,menredannu finns tvAav
bandetsnya lAar pAen inofficiell
"Alive N' Kickin"' och
rAmixdemo.
"B.I.T.C.H." er bedaklart mycket
ba$reAnnAgonlAtpAdebut-LPn.Hela
soundet2htynge ochbZitfenu,ochdet
kan mannog tackanyagirarristenPeter
Espinozaf<ir.Om helaLPn hAllersA
h?irhdgklassgArNASTY IDOLS en
mycketljus framtidtill mdtes.KZimpa
pA!
Edward Janson

vZilproducerade
LP dr snygg,
menharfdr mycketav pos6
ochmanerriversig.Klirlekens
bekymmeri stil med"...diir
brinnerett ljus...knilpper
upp
din blus."Nii, detta1r for
mycket.InteensPeterLeMarc skullerimmasAdAligt.
Jagharspelatplattanhdgtoch
lAgt,ensamochtillsammans
medandramendenber<irmig
inte.Det dr konstigt,enbra
IIIIIIIIIIII
plattamensomilndllintehAller
mAttet.Kanske:hdetsvertnllr
It JARI
fdljandeharsagtstidigare"en lAg! "Dlfivuleni Katmandu"
mdldrocktrubadur,
Sveriges
mliktigasterOst,jag-fyller-femton- I rm Singel
till-hdsten-men-har-redan
upplevt- t
! Jaris debusingelbjuderpAtrubaallt, korsningmellanen modern
rockpoetgammaldags
vissAngare, I durpopi la Eldkvarn. Han har
g0r, mennog dr det
kflnnssjlilvklarochhelt okrystad, I k[nsla i det han
Anoa,oJtnzir
oinressait?
gAi scimnen."Nd, somsagtdetta:ir I San.ta
finns
nog
mAnga
det
beundrare
till
|
enplattaatt lyssnapAnlir man
alla
octr
6r
betydligt
bettre
en
Jari
llirnnatsin vlin ochkiinnersig
!
vi civercises
,dassig.Ett stortplustill LasseEn- I tuggummipopartister
L-l
med.
glundsgitarr,plattansbehAllning, I
JohnnyWishbone
stundtalsmycketfreckl Det rackrc iI
medsingeln.HejdAlBull Payday I

x

I
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TRANCEDANCE

ffiI

"IsItLove"CBSRecordsLP

I

t9

pBTBnLeMARC
t$^*.

I|

"VallommenHem"MNWLp

Trance Dance har i rnina ijson alltid varit viil viirda
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