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Att verka for ett bra liv

En stJiirna tflndes vld stunden av vArt miite. Vlsserllgen var Bob Geldof minga
mtl lAngt borta men nflrheten kiindes ende pAtagUg dA jag satt franfiir TVn och
beskAdade BAIID AID.
Jag mlnns att vl som hade fest hemma spontant samlade ln pengar tlll de sv[ltande I Afrlka -kiipandes oss samvetsfrld.
7fi et flnns ldag ett otal sitt att
uopa stgsamvetsfridlmedU
lemsskapI mi[dorganisationer
ochSNF
typ WWF, Greenpeace
och humana hJilporganisatloLiings norska kusten bedrev
ner typ AmnestyInternational. norrmiinnen skyddsjakt pA sp:ickEtt medlemskapbidrar till aft huggare, fdr att skydda fisket.
organlsatlonernakan fortsitta
Skyddsjakten innebar att man &isin verksamhetpl samma sdtt dade valarna hejvilt, antingen med
som du, genomatt bll medlem I dynamit i vattnet eller med btissor
ARRG, hJilper ossatt genomfii- och harpuner tills forskama lyckades bel?iggaatt det fanns risk fdr utra vlr rnllsittnlng.
Dock firursen fara i att kiipa sig rotning. Ett moratorium till 1990
tillftillig samvesfrid -ansvarsliis- infiirdes av IWC (International
hetentrdngersigllitt p[- ochom ut- Whaling Commission ) vilket ledde
vecklingengAralltfdr llngt Athel- till ett tillfelligt stopp pA all komsike,iir detllitt att ord som"det dir mersiell fAngst, under tiden mAste
r<irintemig"eller "detdiirhadejag forskama inventera antalet valar (
ingenaningom" kommeri dagen. negot som inte llter sig gdras 6ver
AlltsA;vetenskapen
Det krlvs mycketmer av de som ennatt).
jobbar konket och aktivt med mlste bevisa att det finns ont om val
iddernasgenomfOrandedn av de annars tar Even norsk valslakt ny
som passivt stiidjer dem. Blda fart vid 9O-talets b{irjan. Legg diirbehiivs men alltfiir ofta supar till attdethittills inte satsatsmAnga
ideernasgenomfdrandeplau allt- norska konor pl forskning om hw
fcir fA idealisterorkar jobba linan haves viildiga invAnare lever sl
fiirstlr man snart hur fdrtvivlad siut.

En stjhma tiindes dA vi tog
beslutet an ARRG skulle verka
fdr ett b'ra liv -lagom allrn:int utryckt. VemvillhaettdAligtliv?
Denna del av vAr milslttning
konkretiseras nu nir vi presenterar projekt Save the Whales / Ett
annat hav. Projektet irmebiir att
ARRG med musiken som medel
vill skapaopinion fdr valamas situation ( Vi hade spiiclhuggare
pA besdk utanf& viiderdama, syd
om Strdmstad i Juni -lyhiirda fiir
ARRGs ideer! ) samt samla in
pengar till valforskning Medmusik kan mycket Astadkommasoch
jag hoppas att detta ARRGska initiativ ska fA mlnga efterftiljare.
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tuationen ftir de sista valarna iir.
Endast halvidEella organisationer
som Nordval och Centrum fdr
studiet av valar och delflner (blda
frln Gtiteborg -viirldens stad) bedriver forskning med smA medel
l?ings norska kustema. Det iir til
bl.a- dessaorganisationersarbetevi
hoppas samla in pengar frAnprojekt
Save the Whales /Ett annat hav
och vad kan vara blitue ?in att llta
Viirldsnaturfonden ( WWF) handha pengarna fdr att sprida dem till
seriiisa forskningsprojekt. Projektet finns niirmare beslcrivet pA mittuppslaget i derma tidning men det
kan vara inEessantatt nlimna att du
som besiikt n&got av Valvets arrangernang under -89 redan bidragittill forskningenpAvalar! Mlnga
glnger har vi lAtit tiverskottsmynt
gAtill Nordval vilketrenderatforskningen ca. 4500 k. Den insamlade
summan kanske iir blygsam men
den iir iindA guld viird fdr forskarna-
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Att verka fdr eu ha liv kan ta
sig mlnga uttryck -grunden fdr
ARRGs arbete iir att skapa ett bettre musikklimat i viirldens kulturstad Gtiteborg ( Biista eUer siimsta
fiirtiiljer inte denna historia )
Vi har alla fdrutslittningar om
bara fler kunde fA hecken ur sadel
(eller hur det nu var). Gtiteborg behdver t. ex. Stallet precissom Lund
behtivde KulturmeJeriet som nanrrlig mtitespunk! [6r skapande av
mAngab'rafdreteelsersom giir livet
Ett tamer innehAllsrikt
lande exempel p[ vad som kan
h6nda n?ir mtijligheterna ges lir ett
arrangemang som kan beskAdas i
hdst dA Frontkiparna kommer till
stan.Ca. 200 kirlturarbetare ( i ordets
rltta bemiirkelse) ska dl siitta upp
ett gigantiskt projekt p[ VAgenvid
Jiirntorget samtidigt som Valvet

Vi har en spiinnande hiist att
se fram emot i och med det stora
sliippet pA kommunens miljdmiissa den 2618 -projekt Save the
Whales / Ett annat hav.
Vi skall delta pA Musikmiissan
vilket blivit mtijligt tack vare ett
fint samarbte och ekonomiskt stdd
frAn ABF. dessutom inleds hela
fiirarbetet infor ProJekt Stallet.
Detta plus an Valvet fltt en ny
"look" infor htlste,nhoppas jag ska
bidragatill attmedlemsantalet6kar
och att antalet aktiva medremmar
iikar.
Vi behdver mlnga fler, speciellt med fackkunskaper, som kan
bidraga fdr att realisera vAra m6lsethingar, ty det ska tiindasmAnga
fler stjiirnor pA den G6teborgska
himlen !

flr besitkav 4 olikagrupperfrAn
dra
rtshus.Heladanskbesiiketska
vidaretill L,eningradefterpremiiiren i Gtiteborg.
Snackaom engagemang!
Hiir har vi mycket att liir4 vi (eller
ni) som fortfarande glr i Luthen
ledband ! Frontliiparnas projekt
serjag som ett levandebevis pA att
om man vAgar satsa pl folkligt
engagemangi ideella fiireningar
och sttldja derasverksamhetp[ liknande satt som man gdr i Danmark
6kar viilfiirden och vfllmAendet.
ARRGs kamp fiir
att 6ka viilfiirden strlicker sig hittills alltifrln miljiiengagemang till
kampen fdr den lokala musikens
tiverlevnad och vArt engagemang
blir bara stiine!
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MUSIKITIASSAT{ - 89
Nu i hiist, den 4-8 oktober, tir det muslkmH,ssa I Giiteborg. De samlas ftirstdrkarfiirsii{are, musikldrare och sklvbolagsdlrektiirer fiir att diskutera
och utbyta knep och knAp. Det var ett par Ar sedan det var musikmH.ssa
sist och det skdt bti spinnande att se vad som har hiint sedan dess.
Missan har stor bredd och skall ge alla vad de 6r
Mdssan Ar huvudsakltgen en kommersiell sAdan
lrrtresserade av. Det massmediala irrtresdir resultatet 6r det som betyder nAset kommer att fokuseras pA skivindugot. Menmusiklivet drbrett och dirf6r
strins avdelning, liksom'hem och skola'
deltar ARRG pA mAssan tlllsammans
avdelntngen med sina ministudios blir ett
med ABF. Vt vill visa pA vAr nivA och
eldorado fdr musiklArare och deras elepresentera den del av muslkllvet som
ver. I planeringen f6r mAssan har man
ir vAra medlemmars. Det skall bli
MIJII(TAIRmycket lntressant att trilfa musikl6anvint stg av en referensgrupp av musi- I(ANDINAVIAN
ker och musikbranchfolk. De har tyckt COIIITN}URC,
/-8 rare, musikeroch notkAnnare och prata
O(IOEIR
och gett impuls till mAssarrangdren, en
om ProJekt Stallet, replokalsbristen och
av dem 6r BerntAndersson.
vAr situation. Det SrJu faktiskt sA att hdr fAr vl som
NAviil, sA hAr i fdrvAg verkar allt bra och reklamen
ldeell fdrening en mdjlighet att trAffa hela den etableraf6r missan kan tnte blt annat 6n posttiv. Som alltid
de musikbranschen.
mirksJu alltid resultatet av en m6ssa f6rst efterAt.
SA se tlll att gA pA missan i oktober, kolla gitarrer
Sdljs det mer portastudios till skolorna sedan
och representera er sjilva.
kanske? UppnAddes de resultat vi 6nskade?
Vi ses !

8t
MUfl(

Gdran Lindahl

Mttsikftreningen ARRG iir en po;ftipolitiskt
ideell Jiirening 6ppen -for o,lla.

obunden,

ARRGs m&lsfittning iir att ge mrl.siiker(sautil o;mcfiiirer
som prolfs) biittre mdjligheter till utue,ckling @h utdaning
ctumusik, uilketJramfor alltkriiuer replokoler oclr speltillJiillen.
ARRG uerkor iluerhuuudtogetftr enftrbtittring en musikliuet -primiirt i Giitefurg -&kundlirt tiuen i ilariga Suerige.
ARRG ska aerka-for ett brrr liu.
Vilt du bli medlem kan du siittq in 5O:-p& u&rt postgiro 22 68 94 4
rrnged.&.namn, teleJon, cdress och ailket dr du iirftdd sd skickar ui
medlemskor t sam t ARRG-tidningen.

Frontltiparna
Nigot alldeles extra hdnder fredagen och liirdagen den 8-9 september. l5O unga
kulturambassad,iirer fr6,n Arhus i Danmark lnvaderar Gtiteborg. Ta en titt piJiirntorget,
Olof Palmes plats, Absolut live, Folkets hus och VALVET, si fir nl beskida en jnttelik
Ett spektakel av efill41 skidat slag.
kulturkaravan.
Det iir kulturf<lreningenFrontliiparna frAn fuhus i Danmark som intar ett antal scener
och spelplatser,andra helgen i september.
Den jlttelikakultrukaravanen drar sedan vidare till Stockholm, Helsingfors, l,eningrad
och Moskva
Vad :ir dA avsikten med ett sAdanthiir j[ueprojekt?
Ja... enligt dom som springer fiirst vill man ge v?irlden en spark i riitt riktning, man vill
frtrmedla glldje och skratt, provocer4 skapa kultw och ta ansvar.Men det primiira motivet
?irdock att skapa en levande dialog mellan rist och vlist. Man skulle kwura seSaatt Next
stop SovjetrdrelsenAr far till det bAngstyrigakaravan-bametoch frontldparn iir dessmoder.
Detvar allts{mdtet mellandessakraftersom fodde ideen som resulteradei denna
ambitidsa fantasirika, sprudlandeoch frlcka fcireteelse som vi kan beskAdapl och runt
Jiirntorget andra helgen i september.
Men vad innehAller karavanen egentligen?
F<ir att vara kort och koncis sA iir det en b'rokig palett av skAdespelare,dans,musik,
avantgarde,konstutstiillningar, kulisser, ljus och ljudeffekter, disko och cafd.
Men frir att ge en lite tydligare bild av det hela s[ kommer hiir en kortfattad beskrivning
av varje del som ingAr i karavanen.

Teaterfdrenlngen

Kronstadt

och 15dansaresombjuderpAengrotesk
Teaterfrireningenkronstadtbestlr av 15skAdespelare
humoresk av siillan skAdatslag, med grovt tillyxade former klampar akt<irernain i lskldamas
medvetandeoch rrlr vid nlgon liten sublim punkt som gdr att man inte annatkan ?inatt fascineras av defia sallsynta spektakel.

Klubb Kronstadt
Klubb Kronstadt stArf<irnatt rmderhAllningen.
Klubb Kronstadt :ir ett nattdiskotek av syrurerligen
ovanlig kaliber. Upptriidanden,iiverraskningar,avantgarde,soul,hip hop och acid-jazz i en salig blandning.

.

Cafe Kdlbert

Caf6 Kttlbert drivs av 15 unga miirmiskor med en
specielldragning till groteskhumor,nostalgi och gamrnaldagscaGradition.
Caf6fdrestAndare friken Svennevig garanterar perfekt betj:ining blandat med improviserat kaos.

kommer
To Russla wltl

Love

???
ooo
Aktlva motbllder

To Russia with love iir en videogrupp som
Aktiva motbilder llr en grupp experimentebestlr av sju personer som har till up'pgifi att rande skAdespelare,Atta inalles, som kommer
produceraen dramatisk-poetiskfilm om mcitet att framfdra nAgot man kallar fcir stenAldershomellan <ist och viist. Handlingen utgAr frAn lografi, en teaterform som frirenar drama, dans,
miljiin lcring Frontliiparna och kulturkarava- ljud och ljusbilder i en poetisk enhet. Gruppen
nen. Huvudrollema spelas av proffessionella deltar i karavanenmed egnafd'restdllningarmen
danskaoch ryska skAdespelareoch resterande kommer lven att medverka i flera av frontlciparroller av frontliipare och lokal befolkning.
nas totalfiirestiillning ar.

BlAvalen
Sist men absolut inte minst iir Blivalen, en
30 meter lAng 7 meter b,red och 5 meter htig
blAval glord av tlltkanvas iiver aluminiumprofiler, som inuti bland annat kommer att innehAlla
en utsuillning av den ryske konstnliren Piotr
Reichet
Film, debatt, fiiredrag, musik och teater ?ir
andra fiirekommande inslag i och omhing valen.
Dessutom kommer 4 A,rhusbandatt spela
pA VALVET. Se spelkalender.

Substans
Substansdr en konstrriirsgruppsom i varje stad
man besriker, tillsammans med lokala konshlirer
och inresserade, m{lar ett antal sexkanter som
senareskall sammanfogas r.ill en jerblk mosaik
somsedankommer att skiinkastill L,enineradsstad.

KommunlkatlonsproJekt
AJour
Kommunikatlonsprcjektajour bcstlr a.r 14 prrsoncrsomtcnorngAttjcu;r:aiisuL och r;pcr',:rgeutbilCring. Dcras uppgiil iir ari pA olika sir: Cokuvad soin hiindcr undcr t;n:in.
men'L.r?
Cirup;en hr dven ingAil c[ sunarl..e
'savL,ri
mct.ltrj;ringu i L-cningradoch lvllskva cci: .lron:
mer i<icccmbcr-E9 ut rncricn illdstrerad[_-<,L
cr:-i
kalavurcn.

Cltck
Click iir en grupp bestiende av 14 unga fotografer som med hjalp av kulturorganisationenFrontbparna, skapaten egen 2-lrig fotoutbildning.
Gruppen ftiljer med karavanen och dokumenterar vad som hiinder och man kommer ocksA att
visa en fotoutstiillning om livet i i.rhus.

Picnlc
jazzrock fusionIricnic iir ell nyskapiu-rdc
buitl scn ftjl-ierncd kirava;len. De sju medlcmrlna i Picnic fiirsiiker bryta ncr traditionclia r:rusikgr?inscr
fiir ati skapaen ny symbios
av nuniska Scnicr.

Clrcus Brage
Circus Brage iir en grupp bestAendeav Atta
utvecklingsstdrdasom tillsammansmed nAgra
assistenter framfcir cirkusfcirest?illningarpA
speciellt uwalda instutirioner
Meningen lir att undervisa i cirkuskonst och
att underhAllaoch roa.

Fen Arne
Fettenss@n

EreEDITION
Urkraft. Ursprung.

stg pri ett majestdtlskt och sjiilvklart sfltt.
FHd. Jiimvtkt.
graciiisa
Riirelser si
I sln egen storslag;enhetatt tlden tycks sti stllla.

Jiitteltka varelser som fiirflyttar

Det handlarom valar, om
derasochvArframtid.Vilka intressen
vi miinniskorna,safieri fdrstarummetniir vi best2immer
6verandraarters6den.
Vi bdrjar vaknarill och fdrstA
viddenav vAraoch vArafolkvaldas
beslut,men dennaprocess2ir lAngsam, tyviirr lika trog och drdjande
som rdrelseschemat
hos en splickhuggare.Dessvlirreiir dettaen av de
fAberdringspunkterna
mellanossoch
valarna...

Fria valar
Jaghar faktisktaldrig setten
livs levandeval i verkligheten,och
jag beklagarmigfOrdet.TiinkattfAse
dessaenormafiskar( ja jag vet att de
iir diiggdjur!)fbrdasi sina oiindliga
hav diir de hdr hemmaoch diir de
klinnersig till fredsmedtillvaron.En
romantiskuppfattningkanske,men
visstiir detliitt attbli sentimental
6ver
dessadjur, sAoskyddadei sin egen
naivitet.sAvackra i sin ftird mot horisontcn.Hosmig fdrknippasnaturligtvisheladeraslivsfdringlivenmed
begreppetfrihet.Rotl0shetoch saktmod,rygghet och iventyr, kort sagt
liid ochfriheti enunderbarkombination.DettaZirvadvalamaharmedsig
pAsin resa.
Eftersom min personliga
uppfattningom valar och deras
symboliskavlirdehZirmed
lir avklarat
medhjiilp av diversepoetiskabrotstycken,kan vi viil dverf6ravAruppmiirksamhet
pAsituationenfdr valarna i ossniirliggandevatten.

Spiickhuggare
i Norge
Fdrekomsten
av splckhuggare liings Norskakustenoch inne i
fiordarnakan saths i sambandmed
de storasillstimmensfdrflyttningar.
De ca.9 meterlAngaoch 7 ton tunga
"killer whales"livndl sig alltsAhelt
fredligtpAsmAfiskochintepAmiinni6

skorvilket derasengelskanamnantyder.NZirsillendvervintrarinneide
norska fjordarna Atfdljs de sAledes
av sinajlittelika skuggor,ochdetlir
dettasomlett till attnorskamyndigheter linda fram till l98l slaktat
oriikneliga splickhuggarefdr att
skyddasillbestAndet
och siikrayrjobb.
kesfiskamas
FiskarnapAstArdock fortfapAspiickhuggare
randeatttillgAngen
i omrAdetZirgod,enligtdemfi nnstukvar,ochdesteds
sentalsfortfarande
avbristftilligaundersdkningar.
Denna "valforskning"iir sAundermAligt
utfcirdatt mankanpAvisafdrekomstenav dubbelriikningvid blottaanblicken.Tros dettalir riskenstoratt
det moratorium(temporlirtstoppi
fAngsten)somgArut 1990inte fdrliings,ochdettaskullekunnavisasig
fdr valarnasfortsattaexitrdesdigert
stens.

Nord-Val
Detta har ett antal entusiastiska
nordiska biologer reagerat6ver och
1986 startade man Nord-Val. ett
projekt fdr att om mdjligt agera fdr
de AterstAendespAckhuggarna.
Detta forskarteamhar allsA
tagitpA sittansvaratt f6retaenobjektiv vetenskapligstudiefdr att i f6rsta
hand uppskattaspiickhuggarbestAndet,menefrcrsomdcnnatypavforskning iir relativt ny i Norden ger den
6ven en viktig innoduktion i forskning-pA-l?iltetfdr de deltagande
Man kommer alltsA att med
hjiilp av bl.a. ljudupptagningar och
fotografering visa att det dr samma
valar som AterkommerArfrAnAr,och
att populationen sAledeskan vara
mer sfubar fdr jakt iin vad man hittills rott.

Expedition
till Miire
Efter ett Ar av organisationoch
planeringAktemanhdsten1987till
M6reomrAdet
i denhyrdasegelsku-

NOru-W
tanNorem (byggd 1908)fOrau bd,rjadet
"riktiga" arbe0et.
Man fickchansenatttesta
all (inlAnad)utrustning,man lllrde kAnna
folket i rakten och skapadeviktiga kontakterochmanfickprovapAlivet till sjOss,
men nAgra sp6ckhuggaresAg man inte
dennagAng!
Debefannsigutetill havsoch
kom inte in i fjordarnafdrr{n nAgramAnadersenare.
DAvarbl.a.AnnaBisther,en
av
marinbiologernafrAn G0teborg,pAplats
igenombordpAenpolisbAtmedsin utrustning och ett glatt humOr.De trevligapolisernal6t Annafdlja mednArdepatrullerade farvattnen och det passadeutmiirkt
(specielltplAnboken,
atthyra fiskebAti tre
veckorflr nlmligen inte billigt" om ni nu
troddedet !). Deuauapeladesigi november-87ochsedandesshardetblivit eu par
turer till fOr att forSltta kartldggningen.
Jagkanju till{ggaattmanevenbl.a.studerar splckhuggarnasekologiskaroll, deras
beteendem6nster
och livssituation,flocksamarbete
och aktivitersfdrdelning.
Allt
fOratt kunnafdrstAoch hjiilpadessadjur.

Spiickhuggare fotograferad I norsk {iord vlnter -89.

Text: Gary Andersson

Foto: Nord-Val
Whale-watching
I Lofoten

Anna Blsther med (tywiirr) dii ende tunlanrnge,
sommaren -88.

E$ ennumeraomfattandeprojekt genomfdrs i Iofoten dlir man lAnaten ide frAn
USA fdraufAin pengar,mankdr n6mligen
ut turisterpA"whale-watching",
moterliiggandetav en ringa (?!) summapenningar.
( Ak garnadit sjdlvaom ni har tid, pengar
ochlust,skrivellerringtill ARRG-tidningensredaktionf6r upplysningar.Adressoch
telefonnummerstfu liingst ned pA andra
sidan.Reds.anmtukning).
AnnaBistheri Nord-Val,somjag
pratat med, ska hiirnlst Aka tillbaka till
Mdrei slutetavoltoberpAettsexmAnaders
, stipendiumfdr att fortsitttaoch sedansammanfattrstudiernaav
de- inte- alls- farliga
- blodtdrstiga- sp6ckhuggama.
Efter att dettaoch liknandearbeten
[r fdrdigaochresultatenpublicerade
sAstAr
valarnashopptill politikerna,de avgdrom
Bohuslfln eventuell fortsatt skyddsjakt (och utrotning?).

SAVE
T HE
WE S

Hur bltr dr0mrnen verkllthet? NAgon ga att fOruts[ttnlngen f6r dr6mmen var - fOrverkllgandet! Denna h[ft]ga, optlmlstlska tanken mlste ha varlt den vlktlgaste
drlvkraften bakom proJektet Save the whales/ Ett annat
hav. KAnn sJilv : det du verkllgen ylll, [r I praktlken
redan genomfdrt. Allt du behdvcr gl6ra [r att gfdra resultatet symltgt! Kdr I gAngt
Nlgra dagar nltt I proJektets centrum vlsar att f6tJande lngredlenaer f0r att nl nAlet ska nls [r nddv[ndlga:
telefon, marlmal spllt vlston samt sl6ldsJdll

Text och foto
AV

Ove Strand.

Ltfe ln the Fast Lane
Det ir natt mellan stindag och mlndag. I en stuga i skogen utanfiir
Nonk6ping sitter en man, ensam,en hund, kaffe och whiskey. PAkassett
brmodligen Niel Young, eller kanske bara tystnad, just dena dygr. PA
bordet riikningar, fakturor och kvitton : " taxi, hyra av synthezisers, flyg
lodon - Sthlm t.o.r. , laxi igen" telefonsamtal, expresspostSthlm Gotland, telefax till [.os Angeles , en varm korv.
Rlgan iir om ens varmkorven farms i L,eifs begreppsvlirld - egentligan - niir han den gAngen fdr snart 2 Ar sedan kom till mig,
brqsan i Suiingnlis , med Save the Whales pA band, tvA blA som
llgade entusiasm -ja och slvalsnacket ! Eller var det sA atthan visste
dethela tiden !?
I dla fall [r han en sjiilvklart centrum, ett mobilt headquarter i derma
s-i*-s-k-i-ld-a snurr han san i glng
Sammanatt har Cyndee Peters, gissningsvis,just avslutat iinnu ett
suntal med producent Laurien Towers i l.os Angeles, en av drivkrafternabakom Live Aid. Kommer USA till Gtiteborg och TV-filmar mil-

jdmiissan i augusti, dl releasen av lAten sker.
Sammanatt siuer med stdrsta sannolikhet Paul Ellls framfih sin
computer i l,ondon och frurderar 6ver digitaldverfdringen av Charles
Mays gospelkiir till ny tonart, samtidigt som han undrar vilken av den
kommande veckans dagar han kallas iter till Stoclfioln.
Samma natt... nej, stoprpmin penna! du skenar, liksom mina tankar,
jag mirker det knappL men hela jag speedar... Al det s[ hlr det 6r - Life
in the Fast l-aul.e???

Gospelk6r
Fdr att ta det frAn bdrja+ i alla fall biirjan av det senaste skedet i
projektet Save the \fhalcd Ett annat hav, s! ringde det i Cyndee
Peters telefonsvarare, eller om det var Cyndee sjllv som svarade, Leif
Strandh presenteradesig och .., och samtal pl samtal. och efter tvA
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intensiva hjiimors klapp-klaputbyte btirjade telefonlinjen GOteborgTeby gliida! Frln och med nu var inget omiijligt. Alla tankar viirda an
prdva och allt, allt genomftirbart. Hiiftiga dagar stlr pi kii!
Snart skulle det lilla urimnet - en frAn bdrjan encellig historia " in 0re
sea we all came from " som Cyndee sjunger i lltens vers 2, viixa till, ja
varf<ir inte en ... bllval.
Cyndee ilskade bAde lAten och id6n, och rAkade just dessadagar ha
Charles Mays Gospel Choir frAn [.os Angeles pA tum6. Och diirav
kom det sig att den 10fl hela detta 15 marmagiing befarm sig i Sonet
Studios i Mariehiill utanftir Stockholm. lrvande bilder fr6n Slockholm
videofilmade kdren, som med stor feeling agerade,smiling , oooing,
aaahingoch adlibande "save the whales, save the whales..."
Ett rent sansldstsvdng , dA pA slutet t.o.m. kontrollrummet vibrerade i
ren We are the World-stil. Denna kiir gav verkligen sound- och
bildm:issig bredd [t llten och budskapet.
En ndjd Charles berfinade aE detta var lite ovlintat, som annorlunda
inslag i deras en-veckasturnd tillsammmars med Cyndee i kyrkor i bl.a.
Uppsala, Floda och "Sudertalji".

Sonet Studtos
Fiir en besdkare frAn en annan viirld, familjefaderns, adjunktens,
tedde sig detta besiik i snrdioviirlden niistan lagl6st. "Men det hdr lr the
way it is", menade Cyndee och fortsatte pl sitt charmfulla siitt blanda de
tvA sprAken, "it's life in the fast lane, och det lir bara att hiinga med" you
know..." Big smile och adjunktendrog Atsafety-belsen ett snlpp till: "OK,
here I come!! !" sAftiljde, enligt min rnening, ett enda lAngt underbart fartdverskridande.
Medan May Singers lcreeradevemod framfdr Arne Carlssons kamera
satt lrif och Cyndee med telefon, iin till Gdteborg, iin till [.os Angeles
och snart hade iinnu ett samtal gjort Halmstad till centrum fiir nesta
steg: en ny engelsk text, kil Cyndee och undertecknad.

Paul Ellls - London
Arkilliga telefon- och studiotimmar har gAtt sedandess,och efter att
L:if via Cyndee, fAtt kontakt med Paul Ellis i london hade lAten och valarna - pldsligt fltt vingar !
Allt lyfte i ett nytt intemationellt arrangemang! Miilaren blev ett
viirldshav, giidda blev sAngval,transislor blev CD, jeansjacka
kavaj! Nya tonglngar , men fortfarande samma grund av valljud och
ddesmlttat hav. En utsdkt grund var diirmed lagd frir ktirer och
leadsingers.Fredagenden 21 nalkades.
Morgon. Fredag. Ljudtekniker Robert Wellerfors gfu igenom arr:et
och tar 48 kanalsmixern i besittning. 4 man frAn Levande Bilder testar
ljus och vinklar ftir dagens videoinspelningar. Harald och Bo Erik
diskuterar med hiindema framfdr ansiktet, formerade som hlmrutor det perfekta seendet hos proffs...
Irif och Paul kommer inslepande pA utrustning: harmonizer, midikopplade synthar, sample-synthar, och inle minst en dator.
Robban och Paul visar sig vara en effektiv konstellation, och Paul producenterL har snart lven ikllu sig rollen som en alldeles incredible
director. indeed...
Nilr nlgra timmar senare[rif, jag sjiilv, Eric Bibb och Beverly
Glenn ( viirurer till Cyndee och underbara slngare) bildat en liten
kdrkvartett lr Paul i kontrollrummet oviirderlig. Har du tiinkt pA hur
viktigt det lir att 4 man sjungande " Ett annat hav " uttalar exempelvis
"t" i "annat" exakt samtidigt? Pr0va sjiilv om du tvivlar - sjung fyrstiimmigt och se$ t-na pe otka stiillen ...).
Svettiga timmar, intensiva, lArorika timmar, timmar av kinamat,
timmar av coke, timmar av 'hello, nice to meet you...",
timmar av delikata problem att l6sa: borde inte "whales harpooned in
polar seas" isrqllet vara "... in arctic seas"??
Eller mAste Antarktis inkluderas???
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Cyndee ! ! !
Track efter track med olika ktirvarianter, kassett efter kassett med r6rlig
kamer4 lAg kamera, individuella tagningar och miljdbilder. Tiden
rusade fram med snrdio 3 i famnen,
fiirmodligen lika ivrig som vi au fl se och htira Cyndee sjrurgaFram emot midnatt var dgonblicket inne. Robban skapade ratt
stimning i studion. Allt ovidkommande bort, diimpad belysning,
perfekt medhdming i Cyndee's hiirlurar och Paul vid mixern. The
boring Swedes ( Lrifs och mitt sjiilvpAtagna namn , sedan Paul artigt
undrat " if the Swedespleasecould smile a little "...n?irvi
sjdng) eller'The Beach Brothers" som Cyndee fdredrog, pA ftirsta
parkett i skirursoffan frmfdr glasvlggen, varsin iil, rosor till Cyndee,
och Cynde6sslng.
"Oh so gentle - so majestic..." Ogonblicket mAsteha varit exakt riis
6ven fdr Cyndee. Idag, w[ dagar senare, hlller hon med om att detta
mAstevara en av hennesallra bdsta sAnginsatser" ever..." ! En fyllig,
n?istanaggresiv sensualitet i rader som "A digrity and strength no man
can measure..." som avstamp ftir de hdga, klockrena lonernas vibration
tivertygar lyssnarenom budskapetsallvar : "Are we blind??? Dorit we
careil??"

Svensk Happentng
Den 26 augusti och fram&t visar det sig om "we care". Intiikterna frAn
skivans fdrsiiljning gAr som nlimnts pA annan plats i tidningen, till en
fond inom WWF.Skandinavisk forskning pA levande val. Innan dess
har ocksA den svenska versionen, med ett helt giing ur svenskt musikliv
spelats in. I skrivande stund ligger det [ventyret nAgra dar framAt.
Adjunkten hiimtar andan ftir nya vAdliga filbyen "in the fast lane".

ETT ANTNTAT
ITAV
IIur "sarre-ar" man valar? Hur skapar man "Ett annat hav". Tiirs man pistA att ett
sfltt iir muslken? Tiirs man plsti att denna dag, den 2 augustl 1989, Gr t{, ren flod,
bevattnad av ett 3o-tal vdsenskllda bdckar, med en ndrmast oheJdbar styrka biinde
slg en f6,ra, ett lopp rakt ut I det tomrurn sssl slqlt ftiryandlas ttll - "Ett annat hav"
!? (Kiip sklvan och hiir bruset och dinet frin denna 3O mannskiir, exkluslvt f6r
denna unlka tnspelnlng).

I
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Arne Carlsson vtdeofllmar Towe Naess och Lasse Llndbom I studlon.

En fantastisk kd,nsla

Landgren och Anna Bok, Staffan Dopping och Merit Hemmingsson( dessahdftigakombinationer) och LasseLindbom,
Lisa Nilsson,Niklas Striimstedt och Vicky Benckert med en
Detskullebli Vicky Benckert,sommedgliidandeengagemang sj2ilvklarproffsighetsauesinaleadvocals-inte ensen veckainnan
in, rAddeftir ett Ogonblick- tvivel.'
sjdngnyckelfrasen
i densvenska
versionen
av"SavetheWhales": "Ett annat hav" spelades
Vem skullesjunga?Vilken sAngare
skullekunnamatcha
"Det dr nu du mAsteinse,att fdr varochen somdtidas,sAddrocksA
version?
Cyndees
MAste
kanske
engelska
sjiilvaARRG-red...?
vAr
en del av
vdrld ! "
K0ren insAgdetta.Helt klart stod,fdr dennanumeraluttrade,
(! !?)adjunkten,
erfarne,ja smAttprofessionelle
tillika kdrmedlemHappenlng
men/textfOrfattaren,
att ktiren insAgdetta.Ett suver6nare
svlng,
efter att ha existeratsom kdr i knappt I timme, har slillan eller
Cyndeehadeldsningen.Ett S.O.S.i kvlillstidningarna,
och
aldrighdrtsi en studio!
happening
"from
en
i
med
hardrockers
studion
alla
to
operaKanskevar det I-eifs respektldsautmanigefter den fdrsta
genomsjungningen:'Typiskt
svenskar! SAj-vla stela!" Kanske singers". Den2 augustiskulle" Ett annat hav " seglaut i sig
sjillvt, somett skeppav vatten,och - som det nu ocksAblev - vi
var detCyndeesochPaulsavspiinda,lungnaledning.Eller
i bes{tmingenhadebaraett att konstatera,att det hiir var grejen.
kanskevar det helt enkelt - real ! Det var det ! Det rAddeen
Dettavar lyftet, denslpp dngen!
fantastiskklinsla,dessasvettiga,rdkhostiga,improviserade,
Alla frAnWWF.sHans Antoni, StenLundberg och Magnus
n:irmastosannolikatimmar.F0rutomLeif, Cyndeeoch paul var
Sylv6n,
och \ilarner Brothers Hans Desmond,till 12 - Aiga
detsA!
Karin Ritik frAnFalun,kflndeatt nAgotspecielltfOljdemedin i
Osannolika kombinationer
mixerndennadag ! ( Kdp skivan- det hdrs ! )
LasseLindbom och Tove Naess,med ungefiir60 minuters
Inte ensen veckainnanKjell Liinnfi ochTone Norum, Nisse erfarenhetav lllten giordeverseroch refrZingermedsor Odmjuk-
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hetochkdnslaTillsammanslyckadesdege
allvar och tyngd At ondsom 1r flngnadeatt
stannanAgonextrasekundhoslyssnaren:"
"Aldrig skadendagenkomma,dll densista
sAngvalenropar . . . Vi mAstege dom det
endadombeglr. Bara ra$entill sitt liv..."
"Ett liv i ett annathav,ett bl/lare,
levandehav . . ." Med dessaord, och med
lAtenspulsi taxi-bilamasmotorljud
llimnadevalklimparnaarenan.
Kvar lAgrOkenochekona.Dimman,
ropenpAhjAlpoch vAgornassvall.Denna
dagfdddes" Ett annat hay " .

Ove Strand.

Vtcky Benckert , Llsa Nllsson och Ntcklas Striimstedt.

iEtt onnat ltart
Inton 6egdret,
ja, fd.ngtiman mrinrcfutn
hknkte derasrygar un"dzr
so[.en
Iln{er sammoso[
somnu
e(atrcsignahrnaifraoet
Det aorett anfla.tfroaA.nflu
Det aorett annt ocfiett fiiittrefiaofr.nnu.
Det ttorEfdoohnsfiao
-lEttonnatfino
Det vorDetfitunsfiaa
Det oarfzn ain aa{znsfraa
Det aorett aflfl.otochett hdttrefroadn nu
tEnoiirdigfrctocftstyrkOuton [ifo
i detfiaooi engdngkt*frfu
fast titrrnfhrt ossini ski[toiken
sdkmoi fr.nnufildgkanitt i6ton[ ton
Mnrct ott frira dtrassdng
ocfrhertro[zrasfut
la, nirorcgfih endn{mie fiarpun.

jry serDeffinzrdrunfuni ett tonfisfuiit
ocftaa[arsomsfaktasi sittoik
Det frr nu ai mdsuirce
ottfitr oarocfi.ensomdb[as
sd.din ockd.en[e[ aa rtfrraiir{t.
AIfiU tkoft [tn dagenkpmna
dd.dznsbn sdngaahnropar.
'14ndsuge dom[.et enta dom6egdr.
tsarordttentil[ sitt [io.
Ett fia i ett 6(lorefrau
Ett fia i ett rena.re
fiaa
Iett fzoondt,frao
I denainaahrcfiaa
Det skal[bfi al{as,al[asfrau
Det skal[6[i ett hfrttrefrao
Ett b[dore,lriare
Ett frz[tmn"ot

ffi

Detaarts[doahns
fiaa...

Tery;:OaeU
Leif Strandfi
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sAw t {E 't't/}{AL,rs/fiT atgtgaT r{A,I/.
Dettaprojeftgfiorkpmmittil[genominitintiafrdn Mtuiftfitreningen
APy\Qi Qbtehorg.
Syftetiir att medmwifun
somme[z[,viicfroopinioninfdr vatarnassituatbn, samtott oin'I/drf[smturfontrtn'lf@ fd in oifuiga1itrag titt
gercm att k"bpa.
skanlinar.ris(aatforsfrning.
sftaanftjii[per[u tiII i dettor.,ifuigaorbete.AI{of\rsdljnitrgs-ocfr.
SfiIMintii.kler g dr direk! ocfi.oaakntat til['Viirfdswturfondtn WW.
1990sfutdeninurnatiorut{aztatfdngs(onmisiorcn(fWC)tastd[ning
til[eneoentrutlfinkngniry
'lLntrersommoren
aa detfemdrigastoppetftir komrursieffaalfdnqssoffidek[areratrts
1986.Artisternapd . dennsskiaa aii[jar tiII FWC
attfiirftittgaf,frngstfinbu"dtt
ocfiti[I de3 fnnlenn Japan,Isfanl ocfr.furgeatt uppfrbra iiaenmeddznfdtgst somi[ag
skgrunltr fiireoiinlning ort rtetercfurytrg
forsfrning.'l/iir{dsruturfonfunWW ser dennnsftoa somstntpunkl fih
OperationLiatina -samfingsnamtwtfdr
deLommande
dretsarbetefin6io{ogk(mdnqfa{n.Idag utrotasniirmareendjurort per immepd.odrjord.
Det i)dttfdr inu [ra56aaa[omo!
Eff A96{AA t{A'l/ fionilkr i ett ftingreperspefrlizt
omatt oi miinnisLormdsteor\etaftn ett heaorantre
aa dcn
Me[ enfortsatt1btogisfrLreddfinsii.foar
1iatagiska
nd.ngfa{dtnpdadrjor[.
aiframti"fenfirrk"onmontrzgercratiotur
oo
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artkter;
LasseLifll\om,'lmtte Abess,CynlcelPeters,
LisaN[sson,Nktat
8i65, EeoertgQfznn,Leif Stranlh, Ooe
Stri)mstedt,
'I/icftgtseflckgrt,Erit
EfztaAtt[ing, Ma{outserg,
tonc q{orun,Cfrar[otwl{bgtund,
Stran"d,
Tomasfr[ urck, RosseLinlmork fiqfi Erthil[, I(j e[[[innd, A{isse Londgren,Meit 1{emmingsson,Lors
-QunnarWilemarfr"tommyEfunan,
Antra.SttssicEifuson, Kann \itiik" Marb \yl6erg, Zxi.dAntrersson,
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Stenman,
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ffiffiffiUUe&
Verklighetens byrAkratiska girottekvarn mal vidare, fiir lingsamt tycker
dom flesta. Men faktum dr att nd,r det gAller Stallettd6n si har besluten i
friga tagits l, en ftir kommunen, ovanllgg god fart.

Det iir bara ett ir sedanARRG officiellt presenteradesitt frirslag
"Projekt Stallet". Diirefter har frirslagetklubbats bide i kommunstyrelsen
och den 8 juni i kommunfullmiiktig. Artilleristallet vid Magasinsgatan,
SodraLarmgatan och Kaserntorgetskall bevarasoch s[ 2irdet med det.
Ett viktigt bidrag till att bevarandetblev verklighet har varit ARRG:s
entriignaengagemangi frlgan. Genom att presenteraiddfdrslag, belysa
ekonomiska aspekterosv. har vi lyckats med att planteraen vision som
slltt rot i de flesta l[ger.

Lelf Strandh (tlll vdnster) och Per Arne Pettersson pA
besiik I vlntras I bllverksta'n som lnr5rms f.n. I gamla artlllerlstallets lokaler.
L4

Projektgrupp
Beslutet innebiir ocksl att fritidsn[mnden har fltt i uppdrag att
tillse bildandet av en projektgrupp
som fAr i uppgift att presenteraen
realistisk bild av fcirutsflnningarna
fcir ett kulturcentrum.
Det inbegriper verksamhet,planlosning,huvudmannaskap
och
ekonomi. Verksamheten,vad och
till vem, ?irnaturligwis grundstenen eller fundamentettill den ekonomiska aspektsom i sin tur
skaparfdrutslittningarnafdr planl<isningeni frlga. Eller enklare
ut0ryckt,hur man p[ biista siitt tillvarauf och anviinder givna resurser blir den uppgift som projektgruppen,(diir ARRG inglr) skall
fors<ikalosa. Projektgruppens
utseendevet vi i skrivande stund
vfildigt lite om men i mitten pl
augustiska gruppenbildas.
F<irhoppningsviskommer den att
innehllla personermed visioner,
personermed formlga att uppfatta
ett framtida kulturcentrum diir kulturformerna musik, teater,dans
och social gemenskap<ivervardagens strikta grlinser,kan blandas,
upplevasoch ge YTTERLIGARE VERKLIGHET en chans.
Ja ni kanskemiirker rundglngen
i resonemanget.

Att geYTTERLIGARE VERKLIGHET en
chansiir helt enkeltatt sedom mtijlighetersom
dagenssamhiille,fOrbiistautveckling,strf,var
efter.Medveteteller omedvetets[ uwecklaroch
Itingtaralla miinniskorefteren fullkomligarebild
av sig sjiilva.Man liingtarefteratt dra sitt strfltill
stacken,
att gdranAgontingfdr andra:att se,
kiinna,trflffa och fcirsti andra.Att identifierasig,
attgeochta.
Filosofisktblajsnacktyckeren del menHnk
efter.Vore det inte hliftigt
medett stiillemitt i standiir
detalltid iir nflgotpAg[ng?!
Det kan varaallt frln musik
ochdanstill teater,festivaler
ochutstilllningar.Allt viil inlindati en miljd medcaf6,pub
ochresturang.
Kultur tir n<ije,kultur lir att
umgls,att plverka, att llta sig
plverkas,att varadelaktig.
Detiir denYTTERLIGARE
VERKLIGHET somvi inom
ARRGvill geen chans.
Det iir inom visionenav
dennaverklighetsomekonomiska

ochpraktiskaldsningarfinns.
Vi harmiirkt att mflnga,ja niistanalla somtar del
av denhlir id6ntlinderpl denoch mlnga frigar vad
kanjag g<ira,kanjag ocksl hjiilpatill?
Jasjiilvklart!!
Alla kanju inte ingl i projektgruppen
menjag
lovar,det finns andrasdttatt hjiilpatill pl.
Fundera,tlink pl hur det skullekunnafungera,
vad somskullekunnabli verklighetdiir. Prataoch
snackamedfolk, baradet iir
en mycketstorhjlilp.
Ur tankaroch ideerfiids
verklighetoch om manskall
si fr<ins[ kr?ivsen god
mylla och en tjiinlig vliderlek, d[ blir sk<irden
diirefter.
Filosofiskt blajsnackigen
slger nAgonmentlnk efter,
tlind ett litet ljus och m<irkret viker undan.

PerArne
Pettersson
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1989 frrs Roskildefestival drog till sig ca.
56.000musikilskare och
diirmed hadearrangiirerna lyckats med sin avsikt
att kommaunder ! 60.000
gstrecket.Festivallednin
en ansflg att ftirra &rets
rekordsiffra var lite i vil
mastigastelaget och ville
diirftir i frr banta ner dom
storanamnen,ochmer gfl
in fiir halvstora "intressantattband.

Senvar detalladom"smi" banden.Pixies(engrundligABF-kurs
i att sttimmagitarrenskullenogvarap[ sin plats...).
The CreepsrOjdelossmed"NOW DIG THIS" och senkommer
jag baraihlg attjag dansade
aschletav mig!
Elvis Costellooch Nick Lowe ftirgyllde helgenmed akustisk
gitar frln var sin scendiir jag tycker att Nick Lowe gick segrandeut ur
striden.Vart togRockpilevflgen?Okej,dessawi kanskeintekanriiknas
till dom"sm[", menattbli kalladstormedbaraakustiskgitarrp[ magen
spararjag nog lt Bob Dylaneller mtijligwis Neil Young...
Str<immen
avbrabandvarllng DisneylandAfter Dark, NewBohemians,Band of SusanqLiving Colour, Orup ( Okej,jag erkiinner!
HanharSveriges
b[stashowjust nu!), Ed Kuepper,Tanita Tikaram
, The Sinners( Gi och sovWilmer h?iriir eraefterriidare),T.N.T. osv
osv........
Alla dom storabandentyckerjag gjordebra ifrln sig, ?ivenom
scenenslg lite fislig ut n?irStray Cats re-mannacomboftirsciktefylla
upp den s[ gott de kunde.Men nlgon som fyllde scenentill fullo var
Katarina & the Waves,mitt i nattenfick dom mig att "vandrap[
Ett
solsken".En sommarutanK.&. T. W. lir somkaffeutandammsugare.
siikerttips: Missadom intep[ Lisebergden 18Augusti!

Sjiilv tyckerjaganlrets banduppstiillningvar (i jiimftirelsemed
andra[r) lite i tunnastelaget.Aven
56.000 Besokare
om bandsom Katrina & the Waves,Waterboys, och Stray Cats,
56.000besOkare
ochingaallvarligareolyckor!
fcirgylldehelgens[ infannsig iindl Tiink baraatt blanda56.000fotbollsfansfrln ett 40-talolika klubbarpl
intekiinslanfrln tidigare6n festiva- sammaomrflde.Tankentir ruggig!Antagligenskulledfissiffran bli 2ler till fullo.
siffrig, eller mer,och helaomrldet stiingasav somkatasrof-zon...

Vem plstod att idrott iir hiilsosamtmedansrockmusik iir destruktiv !?
Somvanligt var det svtrt att korsacampingomrAdet
utan att kiinnahaschdimmorna
dra ftirbi. Aven om det i Ar var i betydligt mindre omfattning iin tidigare lr. Det
skriimmandeiir att dom tynge drogernabrer ut sig. Droger typ LSD, amfetaminoch
alla dessakonstigakonstellationerav "mediciner".Sammautvecklingglr iiven an
finna hiir i Gdteborg.
Det effektivasrc sdttetatt stoppadennautveckling anserjag iir att distrahera
kdparen,och inte som idag, att distraherasiiljaren.S[ liinge det finns ett intressefr1n
folket s[ finns det pengaratt tj[na. Och finns det pengarau tjiina, s[ finns det alltid
siiljare!

Nej, ge Sverigeskulturellt frirtrycktaungdomoch medellldersbefolkning
annatAnfcirbudoch"strypkanalen"
behandling.
Gedemettrikaremusiklivriveralla
flldersgriinser.
Fler musikklubbarmed ril- och vintillstlnd, subventionerade
band.
kultursttidmedmera...Kastaett 6gap[ andrasidanvlisterhavet,
p[ Arhus .
Diir hardom insettatt kviivningstekniken
iir omcijligi liingden.
@e har tivenett mycketbredareoch stcirreutbudinom populiirmusikoch serios
musik.Bl.a.en nybyggdmusikteater,medvidhiingande
lokalerf<irolika typerav
konserteroch arrangemang.Reds.anm.)
Finnsdetett behovhosfolket, anvlinddetdl p[ en positivtsiitt.Ingenviil ha
knarkmenallavill haengemensam
mcitesplats
utanfdrkartongbunkern
ii<irorten...
Niir du liiserdettas[ har 1989lrs Hultfredsfestival
just avslutats.
Ochi jiimftirelsemedRoskilde,somenligtmin meningintevar nflntingsiirskiltun ruppor6ra om, sl trorjag att dettaArsHultfredsfestival
kommeratt g[ till svenskrockhistoria! ELLER HUR LEMMY ! ?
(ARRc-tidningentrycksunderHultsfredsfestivalen,
s[ vi kan tyviin inte tlcka
deni dettanummer.Reds.anm.).

Arrr!!!
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FRYSEN
I dagarna har de som repar i frysen fAtt brev frAn den advokatfirma som representerar Fastighets AE| Hamnstaden. Brevet inneh6ll mycket slrrammel som siikert gJort folk fundersamma.
Mitt i slutet pA semestern kommer alltsA detta fdrslag till ldsning fdr oss som repar i Frysen. Vad har dA
hAnt sedan de fdrsta uppsagningarna gjordes under 1988?
Under nov/ dec 1988 trillade vi pA ARRC representanter frln Hamnstaden och diskuterade mdjligheter
med sAnkta hyror och uppsdgningar. Vi menade att det var helt onddigt att t6mma Frysen pA hyresgdster
iruran nAgra beslut om husets 6de itnnu var fattade. VAr tanke var att anvAnda lokalerna sA l?inge det gick.
Detta var vi 6verens om och vi var t.o.m. och tittade pA fler lokaler t Frysen! Sedan hinde lngentlng. DA vi i
b6rjan pA Aret hOrde av oss fdr att fA besked meddelades det att man vintar pA en utredning om "Frysens
mdjligheter'.
Samtidigt slutade Fastighets AB Hamnstaden skicka ut hyresavier, ett gammalt knep.
Hyrorna fortsatte vi dock att betala sA att hyresfdrhAllandet uppritthdlls.
DA vi kontaktade Stadsbyggnadskontoret fOr att hdra om deras syn pA saken ; riva eller inte fick vi till svar
att de vlntar pA en utredning. Samma utrednlng som gdrs av konsulter tlll Hamnstaden. . .
Detta dr i stora drag vad som har h€int sedan slutet pA fdrra Aret, d.v.s. lngentlng. NAr de nu tar kontakt
med banden tgen 6r det med de ldsningar vi dtskuteradef0r snart ett Ar sedan.
Det som slAr en nu &r varfdr vi inte kunnat fA fram en ldsning tirtigare, det hade Ju varit lugnare fdr alla.
NAvdl, detta 6r alltsA slutet pA "The Fryshuset Story'del l.
DArmed ?ir inte replokalsarbetet slut fdr vAr del. Nu gAller det att fA vara kvar sA lAnge det gAr samt att
s6ka lOsningar I andra hus.
Och sist men inte mlnst intressant 5r att fA se vad den sA omtalade utredningen har att siiga om Frysen.
Kanske att det b6r bevaras och att det lAmpar sig som replokal fdr rockband!?

Somdu siikertffiirKI ftoroi iin[rot AKKE-ti[ningens
formntfrdn utiiLotA4 tit[ aonfigtA4. Anfefningen
titt dettain att uif-r.0.fil.nugiir tifningensd.gottsotn
ftettsjii[aaffief ftjfrtpaaodrMacintosftpersonfator.
Layoutocftrefigeirlgskgrnuttrcra
utaninfryr[
proffsfrjiitpoitkgtinnebiirattfraffistiiffningen
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fd oi siinferut
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qiorts i detta nummer av
Anledningentill att sfl ffl skivrescensioner
just nu ir minimal!
ARRc-tiilning€tr,6r att skivutgivningen
Vad !'tira?
SAVE THE WHA.
LES/ETT ANNAT
HAV.
WEA singleav Leif Strandh
medstort kiindisuppbfrd.
Enfantastiskproduktion,initierad
av ARRG i Gbg,uppenbarligen
for att f[ in mycketpengartill
WWF fcirvalforskning.
Hurkan s[ mycketrymmasi en
singel?Valljud, gospelkor,ett
gigantisktkiindisuppbldsamten
engelskdemonproducent!
Jagsaknarord frir dennafantastiskahit! Blir deuainteenhit -blir
ingenllt det!

TUSIT UTAil GRA]ISER

HAPPY FARM
Happy Farm
"Ingen iir sl blind som densom inte vill se"
UPROAR006.
Dessafyra glada grabbarmed sina uppblisbara gitarrer flinar mot
mig frln skivomslaget.Hela fem lltar har de pillat in p[ denna 7".
Vad skulle det vara bra f<irde. . . .
Rock 'n roll iir det helt klart med <ivertydligaEbba Gnin-sper. 1978 hade
det kunnat bli nlgot, nu blir det istiillet bara glad och larmig rock.
Gyllene Tiders "Sommartider" gors som en ordiniir gita:r cover som
inte kiinns siirskilt rolig.
Sorry grabbar,man mlste nog vara full ftir att g[ iglng p[ det hiir. Sl
den hamnar i partajskivh<igen.Efter att ha ltist igenom konvolutet och
medfciljandetrycksaker s[ f<irstArman att de iir stora i Fagerstaoch
tycker det iir kul att gciraomslag.
Vi htirs?
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