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L""oursida.
Sommaren -87 bildadesembryot till det som senareskulle kallas
MusikftireningenARRG. Med lfrgandeentusiasmframftirde vi ideerna om ett
biittre musikklimat med massorav replokaler och klubbar i Giiteborg. Mflnga
av dessahar vi idag lyckats genomfdra,men innu iterstfir mycket!
Under de tvi ir ARRG funnits som ideell musikftirening har
minga m6nniskor passeratrevy. Vissa i form av beredskapsarbeten
andra som ideellt arbetande i musikerinventeringen,jakten pfl tomma
hus till replokaler,skribenter i ARRG-tidningeneller under arrangemang pi VALVET. Det har varit (och iir) en f0rutsAttning fdr genomfiirandet av v6r milsiittning att minga minniskor bidrar.

Av de 100-talsmlinniskor som
deltagit i ARRGs kampanjarbete
har vi lyckas fA ett fAtal anstiillda.
Men vAra ambitioner, och fcirviintningarna pA oss, har hela tiden
6kat. Idag finns de dom som kallar
oss fdr "musikemas fackf6rening"pA bAdegott och ont.
Den huvudsakligaanledningen
till att mAngamiinniskor fdrsvunnit
som aktiva medlemmar tror jag iir
att arbetsuppgifternainte llingre
kan utfciraspA ledig tid lite dA och
dA. De mAlslittningarvi fcirutsatt
oss att genomfdra kriiver heltidsengagemangoch betalning i nAgon
form men det kriver liven specialkompetens! Ska man fdra forhandlingar med fastighcsigare gliller
det att bAdeha kommunens sl.6d
och skinn pA kniivecken!

Resultat.

Det iir medstorstolthetjag
konstaterar
att pAde tvAArMusikfiireningenARRG existerathar
ARRG-tidningenkommitut i 7
nummer,en egenmusikklubb,
VALVET, genomfdrtkonserteri
ett helt Ar ochbandeni Fryshuset
fAttvarakvar i sinalokalertrots
Vi har genomfdrt
uppsiigningar.
projektSavethe whaleVEttannat
hav till frirmAnf6r skandinavisk
forskningpAvalarqgh fAttigAng
v2inortsutbyte
medArhus och iir pA
gAngmedLeningrad.Dessutom

-

har vi fAtt kvarteret Artillerisullet
kul-turm innesbevaratsom trol igt
kulturccntrumi ARRGs regi samt
sAnlirlyckats fA igAngtre olika
replokalshus!Och detta med tvA och
en halv tjlinster under endastdet
senasteAret! Som ordfdrandc i
ARRG konstaterarjag att jag Zir
ncijd, men att mAlet lAngt ifrAn iir
nAtt!

Tala frr silver- tiga ir guld..
Det iir viktigt att bcvisa i konkret handling att vi menar allvar med
vAra ord. Under en lAng tid figurerade vi i G0tcborgs dagstidningaroch
fick framfdrt vad vi ville g6ra. Idag
har vi lyckats genomfdra en del tack
vare generdsabidrag frAn Gclteborgs
kommun, Kooperationensamt inte
minst den viilvilligt instiilldapressen. I vAra fotspArliimnar vi bl.a
bakom oss en ARRG-tidning som
idag fungerar hjalpligt utan subventioner, musikklubbcnVALVET d2ir
vi frAn och med september-89anstiiller Staffan Lindahl som yl.terst
ansvarig fdr verksamhetenmed l6n
frAn intlikter av ilrangemang. Dessutom anstiillsAja Ahlstedt f.o.m
december.
DessatvA grenar av vAr verksamhethar fAtt ekonomiskt stdd frAn
tidigarebidragsgivare,men vi
rAknar med att de snarastska bli
sjiilvbiirande! I detta liggcr en av
vAra grundfilosofier; Ffrr vi bara

hjiilp att komma iging si klarar
vi osssjilva sedan!

Infiir framtiden.
Med sikten instiillt pA en ny
h6st och ett nytt Ar framf6r oss
mAstevi cika vAr personalgrupp
ytterligareoch fdr al.[kunna gcira
det mAstevi dven 6ka vAra ekonomiska intlikter. Arbetet med Projekt
Stallet inleds och dettakommer att
kr6va mycket av organisationcn
ARRG. Vidarckommcr vi atLinleda 2innuen offensiv fcir att fA loss
replokaler (Det otroliga iir att vi fAtt
loss I milj. kronor till driftsbidragAt
el.thus, men det tycks vara omcijligt
att finna ett laimpligthus!). Jag hoppas iivcn att vi ska fA liimpliga kontorslokalcr sAvi slippcr sitla 5 man
och jobba pA 25 kvadratmeter. Men
allt detLakommer att kriiva ytterligare st6d frAn bidragsgivareoch
medlemmar.Min f6rhoppningiir att
vi ska vara 1.000medlcmmarinnan
Ares slut
(idag ca 600)
och att det
ska dyka upp
nya krafter
som kan bidra i kampen
f6r ett
Swinging
Gdthenburgde hart ov
L e if Str a ndh.
Skandiiijvia.

Redaktionsruta

MUSIKFORENINGENARRG
(Aktion RiiddaRockeni Giiteborg)
Fiirsta Linggatan 12
4T3M GOTEBORG
Tel. 031/1434 40

Ansvarigutgivare:
t eif Strandh.
I redaktionen:
Per-ArnePettersson,
Gdran
Lindahl,StaffanLindahl,
Edward
GaryAndersson,
Westman,
Zac
JansonJdrgen
Nounimiiki.

ARRG-tidningen
utkommcrmed4-5 nr/fu Vira annonspriser:
Helsida5.000:ochdr momsbefriad.
2.5ffi:Halvsida
Tidningcntrycksi 3.000
Helspalt
1.200:pA
ex miljdVdnligt
Halvspalt600:pappcrav Goterna i
gratis!
Privatannonser
Kungiilv.Nisla nummer
kommerJan-90.

3.

.(Aa.rM..il6nge$
KOPES:
Hiwatt gitarrlida(or)4x12"
Ring direkt, det ltinar sig.
Superbrabetalt!
Ring 02431194
04,24346.
aa a

Gibson Firebird.
Ring 0243119444,

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aaa

Peteroch Aja som
lntligen ingAtti det iikta stingillt Aja!)
det(TredjegAngen
och gift er efteratt mdttssA
romantisktpAVALVET!
Rickardoch Lilian
somfdrlovatsig efteratt ha
m6ttspAVALVET! Gift er
inte allf6r fort!
Red,

ARRc-tidningen 4/89.

e
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Omslag:Sockholms
Negrer
Sidan2
Ledare.Red.ruta.
Sidan3
ARRG blandat.
Sidan4
Musikmissan.
Sidan5
ARRG -debatt.
Sidan6
Frontltiparna.
Sidan7
Nya magazin.
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VALVET+ spelkalender.
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Savethe whales.
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MOTII.
Sidan17-19
ARRG rescenserar.

SOLINDS
ilrettninggeten 7l
=Lox 435:
401 26 Giitelorg

Residents
Nya VAgen2/l I
Erasure
Liscbergshallen
3/l I
Eldkvarn
Nya VAgenl0/l I
Rainmakers
Nya VAgenl8/l l
Wilmer X
Nya VAgen25ll I
Pogues
Lisebergshallen
17lll
Anne-lieRydd
Nya VAgen8/12
Dag Vag
Nya VAgen9/12
SanneSalomonsen
Lisebcrgshallen 20112

FEEDTIITE rqction LP
NURSE 1{ITII \{'OUND
e rqckcd, orrngc LP
TELESCOPES testc LP
LES THUGS rtill hensry lP
CO\fS ileilily lrrr r teil LP

costucPsYcHos

6o the luck LP
DAI'(BUILDERS e ;rcung
pcrron ;uiile LP
22 P IS TE P IR K K O Le re
bonc ncst LP
GHOSTDANCE rtop
thc rrcvlcl LP
BALL lrcuLlc iloll LP
GOD BULLIES mrme
wmL wmL LP
HELIOS CREED t}lc lert
leush LP
RESIDENTS tlre kin6
rnil cp LP
JESUS JONES lisuidizcr LP
LOUNCE LIZARDS
voi ce of chunk LP
UXIOII
CARBIDE
PRODT'CTIOUS
:In tlre eir toni6ht:
:Fi nenci rl l y i l i rreti sfi cd...:
LP /C D
NY SINGEL INOT{ KORT!

ARRG blandat.:
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MASSAMTISIKMASSAIT
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Text: Giiran Lindahl.
(Detta lir Staffan Lindahl Gdran ser likadan ut!).

MusikmdssanMusic -89 samlade den 4-8 oktober fdrsiiljare,bedattcirer,musiker,Idrare,ARRGare och vanlig mdnniskorp[ betonggolveti svenskamdssanshallar. Vad hiinde och vad sades?Hrir
foljer en utblick fr6n ARRGs
monter som var mdssanfriickaste!
Musikmlissaniir 6veroch montemiir ett minne
blott. Det var ett par intensivadagarmedmycketprat
Peter Ohlsson och Aja Ahlstedt i ARRG-montern pd Music-89.
och bakgrundssorl,
fem styckenroligadagar.VAr
monterlAgrakt fram frAnentrenmeden 6ppenplats
Foto:Per-ArnePettersson.
vibrera.
framfdr. Den gick trendriktigt i grAftirgton medr6da
och gulaaccent€r.De flestaandramontrarvar fulla med In alles.
prylar,menvi hadeju ingagitarrcratt slilja.....
Monterytandeladevi medABF sompresenterade
Som
sinastudiecirklarm.m.PAde skiirmarvi hadebeskrevvi avslutning
pA
ARRG, VALVET ochProjekt Stallet.Trotsatt
musikm6ssan
mdssanhademycket ldrre besdkarelin fOrragAngensA
kan vailsagasatt
fick vi mAngaintressanta
kontakteroch m6u.emycket
det tog en massa
folk somtycktedet var kul attjust vi var med.
tid, somblev en
hrigmed
ARRG var med.
kontakter,som
Informationom ARRG deladesut ochvi visade
vi nu mAste
videon"Ett annathav" somARRG tagitinitiativtill.
fdlja upp.Det
Den vZickteuppmlirksamhet,
menvArlilla TV fdrslog
glillernu att La
inte mycketmot alla andraljud omkringoss.Dlir fanns
tagi de miinmidigitarrer,m6ngderav keyboardsoch andramusikin- niskorvi triiffstrument.Man kundegAoch kolla in friickagitaneroch adeoch fA fler
provspelaalltfrAnmikrofonertill P.A.hdglalare
via
medarbetare
till
slustegsmonraroch mixerbord.Dragspelochakustiska tidningen.
instrumentfannsocksAmed,mendet var helt klart en
BreddavArt
Min favoritblir dockBuller & Bflngs
elektriskmAssa.
kontaktnati den
smAliggmaracas.
De passarperfekti handenoch
fortsattakambehciveringenflightcasefdr att kommamed.
penf6r Stallet,
replokaleroch
Snackpe VALVET.
goteborgsmuPAtorsdageni mAssveckan
hadevi bjudit in folk
sikliv.Miissan
frAnmAssantill en snackkviillkring ARRG och musikvar ingenklar
livet i Gdtcborg.Uppslutningen
blev inte slirskiltsnr
succ6menett
mendet var hliftigt nZlrAbel & kaninernasvlingdeloss viildigt viktigt
och fick ossatt kiinnaviddenav hur en musikklubbkan
stegpi vigen.
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STATEN OCH KAPITALET.
Vi gaparefterkapitaltill vArrock.Det Zirstatensom
skall st?illaupp och ge ossen del av kakan.Rocktir kultur
Visstiir
och Zirdiirmedberiittigadtill statligasubventioner.
detkul medslantar- meddemkan gdrasmycket...
En viss fcirsiktighetlir dockatt rekommendcra
innan
rockenglufsari sig vArafolkvaldasallmosor.Det iir som
bekantsvArtatt krliva av denhandsomfrider.
gapar6verfrir
ARRG medLeif Strandhi spetsen
mycket.Till en vissgradlir 2iskandet
efterstatligaoch
kommunalamedelbefogatochhederviird,menfrAganlir om
lrif iblandiir farligt n:iraatt bedrivakohandel.Leif Strandh
iir bekvlimoch bra att ha fdr kommunen.Niir hantillsammansmedbesAmingen
i kommuncnknlpar ihopall- och
musikhussamtreplokaler,iir fcirmodligcnkvotenmerlin
fylld fdr stddAtrockeni Gciteborg.
Dessutomutg6rl-eif ctt
alibi fdr politikerna.-Titta vadni fAtt,bAdcctt allaktivitetshusoch replokaler,llr dengivnareplikenfrAnvArafolkvalda
i framtidcn,ndr nAgonannanlin Leif vill ha stcid.Det
iir inte
bra. Varfdr lir just de aktivitetersomARRG fdreslArde
riktiga?Varfdr skall Radium inte ha pengarfciratt klarasin
skivutgivning.Varfdr skall andrakonsertarrangdrcr
som
exempelvisMusik Musik fA mindrestridoch2irinte olika
v2irdasubventioner?
bokningsbolag
NA,vi hoppasatt Leif
har tunganriitt i mun nlir hanfdrhandlarmedde somkan
tiinkasfcidarocken.Ursprungsid6n
medrock var en revolt
mot etablissemanget.
Ungamlinniskorville fdriindraden
verklighetde dAlevdei. SAar detofia Avenidag.Problemet
1r alltsA:kdpsrockenav kommuneniir detoerhdrtsvArtal.t
kritiseraoch fdrZindra
vArtsamhiille.Rockenflr bakbundna
hiinder.Det finns emellertidgenerellafdriindringarsom
bordekriivasav vArapolitiskabeslutsfattare,
nzimligen
* En liberalaretillstflndsgivningfiir alkoholi samband med rock. Sombekantger tilfilrsiiljninggrogrund
fdr siviil band somskivbolagoch publik.
* Bygg och restaureralokaler som iven passarftir
rockkonserter.Visstgir det att kombinerarock och
andra verksamheterunder sammatak.
* Bevilja ftirlustgarantieri stiirre utstriickningfit
konsertarrangiireroch skivutgivare.RockcnmAstefA
blittrekanaler- annius<iverlever
denaldrig.SA,2irLeif
Strandhoch ARRG verkligenpe rltt vag,ellerlir detsAatt
kursenmAst€justeras?Jagtror pAdet sistniimnda.
Joachim Berner journalist.

ARRG svarar.
Jagtyckeratt det:ir mycketbraatt G-Pjournalisten
JoachimBernerstartaruppdiskussionerna
om rock ochbidrag hiir i Gdteborg.Aven om hannumcrallimnatmusikliveti
stanfdr Stockholmoch iobb inom afftirsviirlden.Det Zirbra
att detskeri ARRc-tidningen,sAvi somjobbarpAgrlisrotsnivAflr en chansatt bemdtanAgraav de felaktighetersom
cirkuleratom ARRGsverksamhet.
Det 2irviktigt medsakligheti en sAdanh2irdebatt.Och
dettafdrutsatteratt manligger okunskapoch fdrdomarAt
sidan.En sAdanfiirdom lr att ARRG ftr si mvcketbidrag frAn stat och kommun! ARRG haraldrigfdn enstatlig
krona!Dliremothar vi sedanstartcnfAttca 260.000:-i stimulansbidragdvs under2,5 Ar.OvrigabidraghargAtttill att
rustaupp VALVET somvi idagfAttca 400.000:-till. Det iir

vaddetkostadeom fackfolk skullebyggaom Fritids lokal
(VALVET) till musikverksamhet.
Vi gjordesjZilvaombyggnadenochsletdygnetrunt bAdedennaoch fdrra sommaren
fdr att iordningstlilladessa.Att vi giordedet sj2ilvinnebaratt
vi sparadesAmycketav bidragetatt vi kundekdpain P:A
Dettakommeridag giistandegrupper
ochljusanliiggning!
och besiikandepublik tillgodo!Dessabidragkanvemsom
helsts6ka,om maniir en godkiindfdrening.Jiimfdrmanmed
de ca: 100miljonersomportionerasut till idrottsfdreningarna sAfdrstArjag inte att pengarnatill kommunalamusiksatsningarskullevarasluti ochmedatt ARRG fAttbidrag.
Sanningen
tir nog snarareatt det inte ZirsAmAngamusiKcireningari G0tcborgsomsdkt!VidareomnAmnsRadiumsom
ett exempelpAorganisationer
somej fArbidrag.Enligt de
uppgifterjag fAttav Radium sAharmansAviilfonogramst6d
samtberedskapstjlnster
ochpengartill sin mlissa/utstlillning
om datormusik.Det mAstevararen okunskapniir Joachim
Berner tar dettasomargument.DessutomhlivdarMichael
von HausswolffrAnRadium "Handsoff" niir detgiiller
kommunalabidragtill derasverksamhet.
Det iir livsfarligtatt vi somsysslarmed rock
splittrar osssomf.n iir fallet i Giiteborg.Att sli den ena
fdreningenmot den andra kan endastgynnabetaldanrijesjournalister!Det gynnardefinitivt inte musikliveti
Gbg! NUirdetgiillcrkommunalinblandning
sAtyckerjag
pcrsonligenatt detiir naivt att inte ta emotbidragniir motkraveniir helt rimliga.Aven vi somgillar rock och att gAut
i vArkommun.Varfcirska
och ta en 6l betalarskattemedel
inte vi fA vArdel av kakannlir sAmAngaandrakulturyttringar
(Denlyriskamusikteatemsubventioneidagsubventioneras?
rasidagmedca: 700 kr per besdkareoch gAng).Dlirmedinte
sagtatt rockenskakdpasav kommunen.Men visstkan man
varamcdatt skapafdrubatmingarf6r rockklubbaroch andra
kulturklubbar.
Musikensomspelaspi klubbarnaffrr
giirnasli mot kommun,stat,ARRG, JoachimBerner
intenAgonkommunalvilja att
allt! Det finns,mig veterligen,
strypadetta.
Att Leif Strandh iir bekvZimfdr Gbgskommunkan
manul.trvckapAett annat,siitt ocksA.Leif Strandh ir en av
de fA soir hafi omaketatt tvingasig in pi politikernas
och tjiinsteminnenskontor fiir att diskuterautskiinkningstiltstAnd
och andrajobbiga frigor. Dettahartagit
lAngtid ochinte alltid varit litt eftersommAngaav vAra
beslutsfattare
2irvanavid att "vi" stfupAgatanutanfdroch
"kastarskit" pAde folkvaldasominte "fattarnAnting"!Det
lir sjiilvklartatt de inte fattarniir inte mAngaav ossbrytt oss
om att fdrklara.Det lir liitt att snackamenmycketsvArareatt
fA igAngen vettigdialogsAatt nAntingkan iindras.Och
mycketmAsteiindrasi Griteborg!ARRG h6r, vill jag pAstA,
niir detgiiller att hAllasig inom lagens
till undantagen
griinservid servcringav den"heliga"gudadrycken
61.Det:ir
ingenlZittvAgatt gAeftersomju rock och6l nAgonstans
h6r
ihop! IntlikternapAvAraarrangemang
lir inte alls lika stora
somde skullevarit om vi fAttservera6l och vin. Dock fir
man aldrig bryta mot lagen!Man fir faktiskt ha omaket
att visapi det orimliga i utskiinkningslagen
och Sndra
den innan man bryter den! Annarsvetefaan hur det gir!
JoachimBerner f6reslAratt kommunenskarestaurera
Det itr just
ochbyggalokalersompassarfcirrockkonserter.
precisvadmangjort pAVA.LVET ochjag hoppasmankompAOrust
meratt g6rai STALLET (Avenen musikfdrening
har fAttbidragtill sinalokaler).AlltsAmAsteJ.B Aterigen
varaoinsatt!DensistaAtgzirdhanfrireslArmedforlustgarantier,tilliimpaspAt.exNefertitiochinomKontaktniitetsfdreningaroch detiir vlil bra.Vi pAARRG skaocksAfrirs<ikafA
sAdanhj2ilp.
vill jag uppmanaGbgsmusikorSomslutkommentar
ganisationer
att startadialogenmedpolitiker och tjiinstemiin.OrkarO,jaett tagsAkanskevi kan fA fler musikklubbar,pubar,konsertsalar
och allt vaddet nu kan vara.Ju fler
somdeltardestobtittre!

Leif StrandhOrdf.och sprAkrcir
f<irARRG.
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Jasskullevil.iaberitta lite om helsen8-9 septembei fti; alla ei sominte kundeslita"erfrilr rbprisernapfrTV:n dessakvdllar.eller kanskelfrenr
bara heinmaoch dennadeftir'att det inte fanils
"nfrgotatt gtira"
Ilursoffihelst.ftili med hdr ochta redant vad
ni missade(och16rs6nav misstaget.)

tonkonst(ochsi, var inte valcni
stortsettfylld av AskAdare
ocksA!)
StorebrorPer,somlAtcrlillbrorsornata handom musicerandct.
hypnotiserade
mikrofonentill att
utf6raomrijliga(troddejag) konster,somdensenarevidarebefodradeut till oss,tacksamma
Ah0rFredagsare,genomhrigtalarna.
var en riktig hdgtidsupptrtidandet
stundochbrcidemablev inropade
gAngpAgAng.
Kviillen avslutadesmedteater Rabiat somutepAJiirntorget
jonglerade
ochslukadceld till takterav djungcltrummor
och skrik.

NAgraryssar,mAngasvenskar
pA
och iinnufler danskardvZiljdes
ett litet omrAdemellanVALVET
(F6rstaLAnggatan12)ochFolkets
Hus (Jiimtorget)dennahlindelserika
och underbara
weekend.Vi somvar
medoch anordnade
dettadnskade
dockatt fler mlinniskorhadetagit
sig tid till att kommancr och beskAdadennafdr Gdteborgsvidkommande,sensationella
tillstiillning.
Man kundebl. a. viilja mellan
livemusik,teater,caf6er(livenabsurdcaf6verksamhet)
och eldslukare.

Levandemusik.
Den dverviigande
delenmusik
framfdrdespAVALVET (ratt naturligt eftersomdet lir en rockklubb),
diir 4 danskagrupper6stetrotsatt
publikenvar fAtalig.Mina favoriter
var reggaebandet
Bushbeaterssom
fick helahusetatt gungatill lAngt
frampAsmAtimmarna.
Jagfick lven
privilegietatt sedom uppriida tvA
veckorsenarei lrningrad diir dom
fick publikenatt smAlhdll vatten
somsedanskvalpadeomkringpA
Tunga,omv:ixlandeoch
dansgolvet.
meden bra scenshow.
TvAsagolika
konserter!

Text: Gary Andersson.

GATE -groteskhumoresk!
sin uppsluppna
ochsamtidigtsp:inningsladdade
show.Om ni missade
dom sAkanjag geer ett insidetips,
dom brukar ofta spelapi Avenyn
under sommarminaderna,
sAgA
och sc domdA.Gdr dct!

Caf6Ktilbert.
Inne pA Absolut live (VAgen)
kunde man lAta sig passasupp av
Cafd Ktilberts synncrligcnegensinniga serveringspersonalmedans
man l.ex.fick en lektion i hur man

raggarupp en dej pAen
restaurang,
eller hdra
frAnen av scrskdnsAng
viLriserna
somheltsonika
gAttuppochragitmikrofoncn!
Man kundeliven sA
pAnattdisco
ochhdra
fusiongruppen
Picnic
frAnDanmarkom dct
bchagade
blittre.

The last whale.
NerepAJlirtorget,mitt framfdr Konsumsomliggerbredvid
Folkteatern(illbaka i Gdteborg
igen),stod"the lastwhale".I dagamatvAfylldesinnandcimet
medaktiviteter.F6rstut pAkvZillenvar den
underbara
Teater
teaterensemblen
Kolibri somtrollbandpublikenmed

fr

aaaaaaaaaaaao

CafdKiilbert. Foto: Click.
Kvlillensnlsta storaattraktion
var " BrtidernaDahlberg".

Dahlberg.
Per,JacobochGunnar fyllde valcnmedsinstiimningsfyllda
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NYA MI.]SIKMAGAZIN
BesvikelsenciverSLITZ utvecklingsedanSAXONS
fcirlagtog dver iir nog idag stor.Fr[n att ha varit ett nyfiket
magazin,som klaradeav att ta fram vad som var biist fcir
dagenoch rivenkundepekaut morgondagen,till en blek
kopia av VECKO REVYN/BLITZ iir v?igentydligenkort.
Men allt ont frir dvennAgotgott med sig ( jag har aldrig trott
p[ det uttrycketsjiilv,men det serbra ut pA papper)...och i
dettafall iir det ett par utmarkh mindre magazinsom gesut
varannanmAnadsom har fAtt civertade glupskalisarnas
lntresse.
BASE ONE gesut varannan
m{nad av den "gamle" EXPRESSENsKribentenMATS LUNDGREN. Med
ett tiotal medarbetare,diiribland THFi,
NOMADS f<irgrund-sfigurNICK
WAHLBERG sAhar Mats med 5 nr.
av Bl visat att det visst gAr att gdra ett
intressantmusikmagazine med sml
medel. Aven om det 2irMats pcrsonliga
musiksmaksom ger Bl en "mrirk aura"
med genomg{ende matcrial av tex. DANIELLE DAX, NITZER EBB, IN
THE COLLONADES, CHAINSAW
ZOMBIES, CURE, FRONT 242,
SWANS, LAIBACH, EINSTURDZE
NEUBATEN osv. eller om der lir redaktionen i civrigt vet jag ej, men en lite
gladare framtoning ror jag iindA att B I
skulle vinna pA.

svenskascenenmed ett nyfiket <ira.Det
ZirBl:s storasvaghct.Jag menar,vi bor
ju iindAi SveaRike. Skitsammaom banden sjungerpA engelskaeller svensk4
det iir iind&svenskaband! Och det finns
massor av bra ny Svenskrocldpop, SOuL PATROL, WILLIAM, WANNADIES, UNION CARBIDE PRODUCTIONS, STONE-FUNKERS, FULL
METALLJACKETS m.fl. m. fl.
Listan kan g<irasoiindligt lAng och
diirmed fivcn liisarnasintresseom dom
fAr chanscnatt gdra bekantskapmed
dessa'hya" fcirmAgor!
Att S.A. skriter den delen bZittre
?inB I :ir uppenbart, men jag tycker iindA

BASEONE.
Det som lir B1s stwka iir "kunskap". Det iir det som
eller riittare sagt flertalet fanzines
-ingasaknar idag.
En gemensamsak fcir alla'hya" musikmagazh iir att dom trycks i ,{4 format
och ?irtryckta i svarwitt, fcirutom
omslagensom lir tryckt i24- farg.
PersonligensAgilladejag tidiga
SCHLAGERS format (sammasom
ncijesguiden/cirynyn etc.) Der var
Tre@fsz
idcaliskt. Man k?indeverkligen att man
Per-Arne
h<tll i en tidning och ej nAgon serietidning! Men, men.. jag vet att kostnaderna
att man kan g[ mycket liingre lin idag...
ftir att rycka i det formater ar 307o dyraEn annan av S.As ftirdelar iir "flexisinglar". I varje nurnmer av S.A. sA fciljer en
En annan anledning att Bl och
"fladderbit" med. I senastenumret sA
SOUND AFFECTS grirs i A'4- format
fiiljer till och med 2 flexis med, med 4
tror jag iir datoms intAg i tidningsbranlAtarpA varje! PIXIES, SOUL PAschen.Borta iir allt klortret, gnuggbokTROL, CHEMISTRY SET, TRASTE
sdverna och kopieringsstiinken -och det
LINDENS KVINTETT WILLIAM,
pl gott och on,t tycker jag... En av mina
MEGA CITY FOUR,J. HEX & THE
fcirstatankar dl jag cippnarB I iir au dct
SCARECROW och COD LOVERS ar
kiinns allt fcir stelt och data upplagt. Dlir
banden som stArfrir musiken. Blandat
rycker jag dliremot au SOUND AFSvenskt och intemationellt allsA. I tidFECTS har lyckas. En leKull och
igare nummer har bla. WEDDING
charmig layout giir liisandetmer
PRESENT ochGREEN PYJAMAS
rogivandeoch ridningcnmer intressant
hamnat pA flexiplast medan SATOR,
dven om B I s kunskaper iir bctydligt mer
PUSHTWANGERS, GO-BETWEEdjupgAende.
NS m.fl. diiremot har hamnat pA medfiiljande hArd-vinylEp's.

SOUNDAFFECTS.

SOUNDAFFECTSspeglas
av
en merposiwoch"popig"aniryd.I
S.A.ssenaste
nurnmcrd?irinnehAllet,
precissomi B l, mestomfattarengelsk,
amerikanska
och mellaneuropeiska
band,sAspeglarS.A.iivendennya

Mer luft.
En av S.A:s nackdelar gentemot
B I iir att man har valt strine och luftigare spalter iin Bl. B1 framstArd?irf6r
som mer "splickad" med information iin
S. A.

Slutsummering:Gillar du den
"miirka", tunga sidan av musiken och
vill bli sp5ckad med "varierande" information sl nr B1 ett magazin ftir
dig. Cillar du pop, psykedelia hip hop
m.m. Gillar du att fA utsdktapresenteri
vinylform och inhiimta lite nyheter om
den uppgAendesvenskascenensAiir
SOUND EFFECTS ett magazinfcir dig.

MAGAZINE APRIL.
Dar SLITZ har misslyckatssA
har diiremotMAGAZIN APRIL
lyckats. Med vadA, frAgar du kanske
dl. Jo! Att blanda intressantnyskapande musik film, serier, bdcker, mode
(liven om det iir av den radikala
varianten) med uppklftiga artiklar om
allt frln porr till cirkusartister!
Balansglngen mellan kommersialismens trygga, sliita, penningstyrka och
det uppkiiftiga, nyskapandeoch
framf<ir allt fattiga. Osiikra intresseniir
antagligen svfut f<ir ett magazin idag.
Att salja sig eller kiimpa iir frAgan.
Och d:ir tyckerjag MAGAZIN
APRIL har gjort en lyckad mix med
ett proffsigt yttre, men ett radikalt
inre! En kombination av SOUND
AFFECTS och MAGAZIN APRIL
skulle wekkist bli en "multimedia-hit!

Text: Jiirgen Westman.
aaaaaaaaaaaaaaaaa
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-Rockklubb,finns sddantfortforande?
-Det iir klart attfolk vill ha livemusikidag ocksd!!
Fastibland undrar manju ftirst&s,om det inte
bara ir en passeradkvarlevafrfln 70-talet.
Nn, vi tar hit bandsom
drar fullt i Stockholmoch
Oslooch vi fir hit 30 personer! Vad pysslarni med..
alla musikintresserade?
Skall ni matasav mediaftir
att viga tycka att nigot iir
bra? Var finnsnyfikenheten pfl okdndaoch utlindska
band.Ar det kanskemtijlighetentill berusningmedelst
stark<ilsomni saknar?
Detta diskussionsiimnesom rocken tydligen stAroch faller med! NAviil,
jag skall inte ge mig in i debattenkring
starkcil. Det tycker andra att de gdr sl
bra. Det var inte heller det dcn hiir
artikeln skulle handla om. Den skall
handla om VALVET och mig.

musiktyper, nlgot som vi inte alltid
hitills varit sAbra pA.Dessutomvore det
fint om vissa okrmniga individer inte
refereradetill oss som en kommwral

Los negroesE'Stocholmo -fulh As!
fritidsgArd. Ett besrik hiir skulle ta ur en
den villfarelsen. Det iirJu sl att det
sviraste att klimpa emot ir fiirdomar
och dem beh0ver vi verkligen inte fler
av i dagens samhiille. Dessutomtror
jag mer pA ett samarbeteoch en dialog
mellan oss som srevar efter ett b?itre
musikliv hiir i Gdteborg. Det iir till allas
gagn oavsett vilken vlg man v[ljer att
jobba pA.

ftirbi pl dagtidochhlilsapl. Vad som
behiivsiir att fler engagerarsig och
iir medoch arbetarpi vira konserter.

Bredda utbudet.
Hur iir det med hardrocksintresset
bland medlemmar och andra, skall vi ha
jazz och countrykviillar pl VALVET?
Eller visor och folkmusik? Inget iir
otiinkbart. Vilka kombinationer och

Foto: Per-Arne Pettersson.
totalafrontalkrockarmusikalisktskulle
maninte kunnaskapamedlite ovanliga
ide-er.Okey,det har siikert priivats
nigot i den h6r stilenftirut med
varieradframging men nu jAvlar Ar
det dagsigen.
Ringnu (l) 143440 ochfrlga
eftermig eller kom ner,sAftr vi sevar
detslutar......

VALVET.

Rickard i baren-nuigen!
Vad VALVET anbelangartycFoto: Per-ArnePettersson. ker jag det ik en ur.miirktlokal. Klubben

En ny ARRG-typ.

Jag heter Staffan Lindahl och
biirjade jobba pe VALVET den 4:e september f<ir att vi skulle fA kontinuitet p[
allt som en rockklubb beh<iverha styr
pA. Sl egentligen iir det viil miu fel att
det inte kommer folk..... NAja mycket
kan bli bdttre men framfdr allt menar
jag att man mAsteetablera VALVET
som ett stiille f<ir alla m?irmiskoroch

har alla f6rusethingar att bli ett stlille
dit man glr ftir att hiira livemusik och ha
lite kul. Vad jag <inskariir att medlemmar och andra intreEseradehrirde av sig
och berettadeom hur de skulle vilja
plverka utbudet pl VALVET.
Au f& klubben au bli eu stiille dit
alla musiktyper k?innersig viilkomna iir
viildigt viktigt i ett skedediir vi iir pA
viig att fastna i en viss genre. Kom giirna

Staffan Lindahl.
Ansvarigfttr VALVET.

9.

JamesTaylor Quartetpd VALVET 9II 0.

ACID JAZZ.
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Tisdag 18.30 5r tiden som gdller
fiir alla rockSlskare som vill lyssna pi
rockband live, 5ta och dricka gott
fiir en liten summa pengar,
Varmrett + biljett = 95:-.

Det hippastepALondonssmAk:
lubbarnu ldr vara LcidJazz,nAgotsom :
de fA somsAgJamesTaylor Quartet
:
pAVALVET fick upplcva.En spccicll
:
.
musikmedbekantarytrner.Helt klart
en kandidattill AretshZiftigaste
konserl.! :

KVALLS
-l

w.r
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VALVET

KRYSS
Kvellskryss t/r 70:- eller 175:- inkl. Danssupa i Restaurang
Champagne. Stena Line: privatresoi 03l-420940, tiiretagslesol
031-420900. Stena Line. resebutiker: Nordstan 031-42 28 90, F16lunda Torg 031498840. Alderlgr5ns tisdagar: l8 41,

Spelprogram
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stenfii,re

27/10

Bedlam
lAte Eritssonband)
28/rO
Medlemskviill
Babv Demons
(Satorstoverband)+
Abel och kaninerna
29/r0
Pankow

3/rr

Slab!(U:K)+
Messerbchmitt

9-r0/rr

NeonJudgement+
ParadeGround (Belg.)
I6 /II
Kumi Kameli+
Pirko Pisto
1 8 /11
Living in Texas(U:K)

24/rr
Dolkows+
Baby KitschLtd
aaaaaaaaaaaaaa

Henrik Venant,fler medlemsfesteroch hfrrdrock!
a a a a a a o a a aa a a a

Med reservationfiir tindringar.

f

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

goterna
- ett Minabforetag

Box230,44223Kungdtv,
Tfn0303-1
6130,'Fax0303-1
1144

Lt.-a

Griteborgsba

WILLIAM
r*rL.c,*
-Sverigesnya popfavoriter.
aaaa a a a a a a a a a a a a a aa a

Efter att ha f6ljt gruppen
WILLIAM under en ldngre
tid v6garjag stickaut hakan
och kalla dem vira rlya
POPFAVORITER.Ar de det
inte dnnu,si kommerde
snart att bli det!
Medlem.arna i gruppen,som
representeras
av bAdakcinen,vill
betonaatt endaepitetetdegodkiinncr
l-drgruppcniir kort och gorrPOPGRUPP.Detta pAstAende
bekriiftas
av derasfdna singel"Strawberry
boy", sombordeblivit sommarens
storahit on the dancefloorand on
the airwaves.Trotsatt fdrsta
pressningen
lir i stortscttslutsAld
sAlevdedcn tyvlirr inte upp till
sin potential.Diirfdr hoppasman
nu att dcn,i skrivandestundfiirdigmixadeuppfriljningssingeln,
skall uppm2irksammas
mer.
SpcciclltdAi mediersAsomradio
ochtidningar.

a a a a a a a a aaaaaaaaaaaoaaaaaaaoaaaaaaaaa

att framfdramaterialmedstarksocial ellcr politiskklang.De hAlleristlilletstarktpa sig rzlrrighet
arrforrslittasprida
singliidjemusik
ochsin
posltlvaenergl.

Gliidjemusik.

DcttabottnarocksAi en vilia att
intcvcrkaprctenti6sa,
ochircO
Inckasjordnliratextrer
om mlinskliga fdrhAllandcn
kdnnsde helatiden
naturligaochchosefria.Vi pratar
iivcn lite om konscrteri allmiinhct
ochdcrasegnaframriidandeni
synncrhetochjag drarmig till
minncsengAngi somrasdAjag
triiffadeHenrik ochLottie i Roskilda.Dc hadejust pAscttaffi-

Video.

Dct lir "Gcnomdin mun" somska
visualiseras
genomomviixlandelivebilderoch diverseannat.Redan
genomatt kalla sig popbandsAavsiigersig de fOrutn5mndaplusLinda, Lottie ochHenrik allakravpA

I

I

Vidgad publikskara.
Dc skullei ochfdr sig kunna
t?inkasig att spclapAsAdana
suillensomValandochGamle
Port fdr att pAsl saffne en ny
publiksomde vet skullezilska
dem!Torsdagcn
dcn26:eoktobcr
lir en dagde hoppasmyckctpl
just nu. Dct dr cn stor chans
for dcm att fA negot av ett genombro[ i Sverigc.Dc agerar
niimligcn frirbandtill Robyn
Hitchcock pA hansstockholmsspelningden kvillen.
Mycket folk och chansatr bli
iivcn Stockholmsnva favoritband,hiigrarvid horisontcn.

Ny singel.

DerasreceptsominnehAllerslrarka refrtingerochokonventionella
trumtakterkaraktiiriscras
av
Ricki, som"llittflytande
powcrpop".Incka tillliggeratt lehma
skafungerasomlj udillustrationcr
av k2insloliigen
och fdrmedla
gliidjcochpositivencrgitill lyssnarcn.Alla iir ocksAtivcrdnsom
att detkan och vill varaofdrutsligbarai allt de tar sig fdr, ochatt
de inte iir riiddaatt experimcntera
fciratt hittainspiration.
Soundet
pAdennu aktuAllasingclnblev
sAlundalite mer gitarrbetonat
Zin
fdrut.Lite rAare,utanatt fdr dcn
skull tappabort sAngensomju lir
viildigtviktig.Dennyasingeln,som
jag redanniimntnAgraglngcr, har
somA-sida"Genomdin mun"och
bakomdenhittar manen lAt som
ddptstill "[iirdag". Denberdknas
varautei afftiremai slutetav oktobcr
och fdr att promotaden lite extrahar
manbeslutatsig fdr att spelain cn
plkostadvideo(Kostarvlil mellan
5.000-500.000
att gdra-kanskelire
niirmare5.000niir vi ttinkersfter!!!).

frin di de bararepadeinf6r vlintandekonserter.f och medden
uppmiirksamhet
de r6nt harde
sv66asihopochsdr.rer
helar.iden
uppnyamAli sin verksamhet.
Dc
tyckerbl.a att de talrikagdteborgsgigeninteger riktigt lika
myckelliingreeftcrsomde vill
vidgasin lyssnarskara.

Egen smak.

Nlir jag sAfdrhrirmig om dcn
egnamusiksmaken
hos
gruppcns
medlcmmar,
fArjag
somvirntatnamnpAgrupper/
artisteri en aldrigsinandc
skara.Allt ifrln Bc-bopmusik
till Kiss.ElvisCosteltooch
Lolita Pop-Zivcn
Athletic
Arabs.Dc krinneratt denna
spridningav musiktyckct
d.rcn
schernad:irnereatt WILLIAM
skullc spclapA Hultsfrcdsfestivalcn
en dryg mAnadsenarc.Dctta visste
de inte innan och fick sig alltsAcn
rejlil Ovenaskning.

Hultsfred.

NAntingi stil mcd-Hey,vi skaju
lira pAHultsfredi Ar.Suverlint!
Myckctfolk innepAdansbanan
och
rcjiilt gungi golvplankorna,
mende
pApckaravenatt de uppskattar
publik sombarastAreller sitteroch
lyssnarnlir dc spclar.Huvudsaken
iir
egentligenatt folk 2irinlresscrade
av
just WILLIAMS musik.PAsAsArr
ir en massafulla skriinigaldrdagsfiraredens:imstapublikcn,eftersom
dc egentligen
intebryrsig om vad
frir musiksomspclas- baraatt dct
spelas!HelagruppenfungerarocksA
bltre nu efl.crsommanreperpAregclbunden
basis,till skillnadfrAn

I
I
tillgAngf6r gruppensomhelhct.PA
sammasAt[somallaandramcninssskiljaktighcter
inombandetkan anviindas
i kreativtsvfte.Som
avslutandc
sammanfail.nins
och
uppmaningkanjag viil dl"barasiiga;
Fajtasriktigt ordentligti replokalen undervinternochkom ut till
viren meden (fOrmin del)
efterllingtad
debut-LP.

Projekt Stallet.-

11.

Rtisterom;

PROJEKT

STALLET

Text
och foto: Per-ArnePettersson.

vettigbalansi det hcla,menom
vinstcnpAnigot sattuiropropotionerlig sAfinnsdet ingenanledning
det
att samhlilletskall subventionera
hela.
2. - Ja detgdr detverkligen,
det iir ju ingetskiil utanvi mesrc
frAgaossvarfOrkommunensunderskottlir sAstort.StatenharalltsA
fdrbjuditossatt beskattadom
fdrctagsomfinnsinomkommunen.
Det kan mantyckavaraetl bra s:itt
f6r dAkan statenportioneraut
pengartill domkommunersom
bchOvermest.Det lir baradetatt
rcgeringen
dcnsocialdemokratiska
harriiknatfel nlir dct giiller Goteborg,Malm6 och andrastdne
stlider.Vi har stcinekostnaderatt
tlickaiin mindrekommunerochvi
har helt enkeltliimnatifrAnossde
pengarsomvi idag sersomett unbudget. Dom
derskotti kommunens
pengamaskallvi kriva tillbaka.Vi
mlsteheltenkeltharAdatt satsapA
Det
dcn hiir typcnav verksamhet.
i
finnsingetbudgetundcrskott
-Detfinns ingetbudgetunderskott
i vcirldensomskullehindramigfrdn vlirldcnsomskullehindramig frAn
att satsapAverksamhet
typ Stallet.
att satsapd verksamhet
rypStallet.
Fdr dendr precisvadvi befuiver!
Fdr detiir prccisvadvi bchOver!
3. -Jagtyckeratt det lir en
(VPK)
MariaHinnerson
Kommunalr6d
id6.Jagtyckeratt denlir
strAlande
l. - Samhlillct
skallsjlilvklart mycketbra diirfdr att dcn visarpl
miinniskor
ta sitt ansvarfdr kulturen mensam- att manvill sammanfdra
frAnolika generationer
medolika
hlilletskallinteskdtaom ellerta
intressenundcrsammatak. Det air
initiativ fdr mycketutansnarare
en sjlilvklarhetatt samhiilletskall
stOdjade initiativ somredanfinns
kunnaerbjudaen socialmiljti dlir
och varavakenpAnya iddersomlir
mzinniskor
av, sAatt s2iga
olika
mAsteman
utvecklingsbara.Scdan
gciraklart fdr sig vadsomdr komkulcirer,kan triiffa varandra.Avcn
mcrsiellt.
ellerinte.Det finnsmAnga om maninteumgAsdirektsAskall
avartcrav kommersialism
samtidigt mani alla fall sevarandra.Det iir
vildigt viktigtatt man,specielltsom
somdct finnsmAngaexempclpA
ung,fAr mojlighetarrrriiffa folk
sundkommers.att folk betalarfdr
sig iir sjiilvklartsAliingedct finnsen

Nu i htist biirjar arbetetftir denprojektgruppsom
iir tillsatt ftir att liiggafram fiirslag pfl vad somskall
hinda i kvarteretArtilleristallet.Men hur kommer
det egentligenatt bli? Hur serftirutsittningarnaut?
Finnsdet nfigonpolitiskvilja fdr att skapaett centrum dflr musik,teaterochandra kulturformer kan
vinda sig till en bred publik ochframfOrallt, finns
det pengartill en sfldansatsning?Fiir att ffl lite pejl
pfi dom frflgornahar vi varit runt ochtagit pulsen
pfr vflra folkvalda.Genomatt stilla tre frfrgor ftirstiker vi ffr en bild av de fem stdrstapartiernasinstillning till det hela.Fr6gornalyder somftiljer;
l. Kommersiellakrafter
styr idagstiirre delarav
kulturutbudet,6r det en
bra form eller tycker du att
samhillet btir ta ett sttirre
ansvar?
2. Kommunensbudget
redovisari ir ett underskott
pi ca: 600miljonerkronor.
N6sta6r kommerunderskottetatt ligga pi ca: 900
miljoner kronor.Anserdu
att det unders6danaomstindigheterfinnsutrymme
fdr att satsapi ett kulturcentrumtyp Stallet?
3. Ftirra 6ret presenterade ARRG ett id6fiirslag
kallat "Projekt Stallet".
Vad anserdu, som representantfiir ditt parti, om
Stalletid6n?

12.Projekt
-

Stal

medolika intressen,
att maninte
isolerarsig inom sin grupputanatt
manldr sig att varanyfikenpAlivct.

och reslaurangersAdom inte bara
gAr omkring och driver pA stan. Vi
mAstezivenhjlilpa id6ella fdreningar
med stdd pA olika siitt.
2. -Min bedOmningiir att dct
gAr inte att finansieraStallet med
vanlig kommunalfinansiering,utan
har fer man lcta efter pengar utifrAn, typ som vi har glort pA Ullevi.
Vi bygger nu om ena liiktarsidan fdr
en kostnad pA 100 miljoncr kronor,
en afftir som vi har l6st med hjiilp
av ett nn frAn ett kommunalt bolag
som hctcr Higab. En satsningsom
vi riiknar med skall bli sjiilvblirsor
-Fr dn ordinariekommunkas
kommerdetinteattfinnasett dre till ande.DettaZiren form som skulle
kunna fungera fcir Stallet. FrAn
sddanahrirsatsningar....
ordinariekommunkassorkommer
-Min beddmningdr att nnnfdr
leta efterpengarutifrdn.
det inte att finnas ett ore till sAdana
(M)
SvanteKarlsson
hrir satsningarsAdet iir viktigt att ni
LedamotavFritidsnAmnden
frAn projektgruppenverkligen pre1. -Jagtror detfinnsutrymme senteftr ett bra fdrslag, att ni jobbar
fdr bliggeformerna.Det finnsbeaktivt, frjr frAn politikers sida komtydligt mer somskullekunnabedrimer vi inte att kasta oss civerdet hiir
vaskommersielltmenlivenbitar
f6r an hilra ldsningar. Det giiller att
somsamh:illetkan gAin och stCrdja. ni verkligen kommer med ett bra
ExempelvissAtror jag inle att vi
fdrslag pA kostnadsoch intZiktskalskallgAin och stddjarock direkt
kyler pA drift och kapitaltjiinstkostfrAnkommunens
sida.Jagvet att det nader.
kan biira sig om manharbra loka3. -Ja den lir ju rolig, onekliler, bra artisteroch starkdlsriittighe- gen intressantoch jag tror att det hlir
tcr. Man kan allsA underllittaexidr en internationell trend. Vi hittar
ju en liknande idd i New York i
stensenfdr rockklubbarom man
sliipperpAdct hlir medstark6l.Vi
form av "the door" Men liven dom
har lagt en motionangAende
det hiir, flesta llinder i Europa har nAgontyp
somkom upp 5/10.Vi begiirallsA
av det ni beskriveri Stalletid6n.
att manskall gAin och revideradom Det dr en vettig sak att integrera
striingabestiimmelser
och tilllimpolika verksamheteroch behov
ningarsomfinns idag och i den
undersammatak, det harju visat
debal.tsomfOljerb6r vi fAstddav
sig funka pA andra stiillen. Jag tror
bAdeMargita Bjiirklund (fp) och
dct iir viktigt att skapa miljder diir
Peter Ohlsson(s). DliremotmAste
folk kan k2innasig hemma,att det
samhlilletgAin och stddjaungdoms- inte bara iir att kika pA en konsert
gruppen15- l1 Argenomatt
och sen ge sig av, utan triiffa folk
utvecklandjesformer,6ppnalokaler vara med diir det hiinder nAsot.

sLz#N
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-Vi mdste ha rdd med ett
stdrre kulturellt utbud. Kan det
genererapengar rir det intressant,
mcn qndra kvalitier tir inte mindre
,LL'LE u'

B ri tt S ol berg (S )
Ordf. Fritidsndmnden

l.- Stdne ansvar,varfdr? Det
iir en frAga om tillgAng och efterfrAgan.Vi mAsteta ett stdrre ansvar
och vi mAsteharAd med ett stcirre
kulturellt utbud, kan det generera
pengar sAZirdet intressant.men andra kvaliteer iir inte mindre viktiga.
2.-Vi mAstefdrsOkafA fram
pengar pA ett annat satt iin genom
Kommuncn har inte
skattehcijning.
llingre riitt att beskattaf6retagen,
utan skatten gfu direkt till staten.
Hade m6jligheten legat kvar sA
skulle enbart skatten frAn Volvo och
SKF genereramiljardbelopp. Man
kan 6ven konstateraatt det. skattem:issigt, rAder en obalans mellan
Gdteborg och kranskommunerna.
Gdteborg dras med stdrre kostnader
och fdljdaktigt en hOgreskatt, en
situationsom ofta kommer innevAnarna i kranskommunernatillgodo.
Man har tillgAng till ndje, kultur,
sport och andra faciliteter som
Gdteborg kan erbjuda, men behdver
inte liigga det lilla extra i skatt som
detla krdver. Hiir skulle man kanske
kunna finna en r:ittvisare balanse-

13.

ProjektStallet.ring.
3. -Fdrslagct 1r mycket intrcssant. Vi skall gdra vad vi kan fdr att
fdrverkliga id6n om ctt kulturcentrum inne i stan. Tidigarc har uppfattningen varit att man ska ligga
rcsursernaute i stadsdelarnamen en
fdriindring i uppfattningen har skctt.
Man kan inte utarma ccntrum. Dlirmcd inte sagt att dct skall ske pA bckostnad av verksamheterute i FrOlunda, Angered,Hisingcn osv. Ungdomarna Aker under alla omstlindighcter in till centrumoch mAste
bercdas andra m6jlighcter an att
hlinga pA Avcnyn ellcr bara dra
omkring.

-Jag krinner vtildigt mycket
fdr detta.
-Kan ni pdvisa en god balans
mellan kastnadzr och inttikter sd tir
det lduare attfdigenomett sddant
hdr fdrslag.
Margita Bjiirklund (FP)
Ledamotkommunstyrelsen
1. -Nzir det giiller "hnkulturcn" sA har samh2illettagit ett jiueansvar, men dct Zirklart nlir det
glil ler ndjeskulturcn cller ungdomskulturentyp dans,rock, film osv.
sA finns det inget stdne samhillsstdd. DA tyckcr jag att det skulle
finnas en rattvisarcbalansmellan dc
olika formerna .
2. -Ja.Det har att g6ra med
hur man prioriterarinom budgeten.
Jag har den filosofin att man mAste
dra in pA en hel del av den service vi
har idag fdr att komma i balans.Man
kan inte bara komma med negativa
bitar utan man mlste kunna ge folk
nAgotpositivt ocksA.NAgot som dA
kostar viildigt lite i f6rhAllandetill
vad man fAr ut av det hela, iir ju
kulturen i vid bemiirkelse.Det finns
beliigg fdr det frAn flera andra liinder med pA flera satt siimre fcirhAllanden iin vi har. Hdg arbetsloshct
osv. Men man satsarpA kultur och
kan pA se satt ge miinniskor ett

rikare innehlll i livct.SAjag tycker
1. -Jadettyckcrjag. Dct iir
ingctfel att kommcrsiellakrafter
att det iir ctt obetingat krav, att man
i ctt sAdanthlir llige, linnu mer satsar finnsmed,dettyckerjag inte.Mcn
pA kulturen. Dct iir inte frAga om att
mAstenaturligtvista sitt
samhiillet
hdja skattenul.anman mAstegA in
ansvar.Man mAstefrAnsamhilles
och titta nlirmare pA vissa ansvarssida,kanskeinte direkt styraul.budomrAdenoch se vad kostar det och
et, menialla fall klarg6raeller tala
vad fAr vi ut av dct hcla. Sedaniir
om vadmantyckerZirviktigt och pA
dct klart att, om man i en bra miljci,
sAs6umarkeravaddet iir manvill
kan servcrabAdcmat och dryck,
st6dja.
tillhandahAllakonsertcr, teater,ut2.-Jadettyckerjag att det
st"iillningar
osv. sAdkar manju
bordegOra,att.vi nu seratt underundcrlaget fdr intliktcrna. Och man
skottetlir sAstort,bcrorhelt enkelt
kan pA sAsiitt bli mer sjiilvstZindigi
pAatt mannu rcalistiktredovisar
sin verksamhctoch behOverinte
hur utvecklingenhar varit, tidigare
stiindigtspringatill politikema och
har maninte gjort det.Det handlar
be om pengar. Kan ni alltsA pAvisa
om att prioritera.Man mAstegrira
en god balans mellan kostnaderoch
manmAstesailasig
fcir?indringar,
infikter sAiir dct ju lAttareatt fA
nerochtittapA,vadlir detkommuigcnom ett sAdanthiir f6rslag.
nenskall sysslamcd?Vad Zirviktigt
3. -Nu verkar detju som om
att vi tar handom?Det 2irnaturligtni har "droppat" lite av det hiir med
vis svArtn:ir mansatrcrolika andet tunga socialaansvarcti fdrslamot varandra,vilket
svarsomrAden
jag tyckertir fcl att gdra. Jagmenar
get, jag menar, frAn k)rjan lZitdct
lite grannsom om tyngdpunktcnllg
att vi levcri ett ganskarikt landoch
pA "hit skall man gA om man iir
vi harfaktisktrAdmcd bAdesjukvArdoch kultur. Det iir klart, vi
arbctslds,hit skall man gA om man
har familjcproblem,hit skall man gA kommeratt fA sammadiskussion
om man har sexproblcm"osv. mcn
niir dct gliller denlyriskateatern.
renodlar man de dvriga bitama i
Men om dentill vissadelarkan biira
fcirslaget,reslaurang,caf6, konsertsig sjlilv sAblir detju stdrreutrymsalenmed alla sina mdjligheteroch
mefcirandrakultursatsningar.
mediabiten,inte minst, sAserjag
3.- Jagtyckeratt denlir jiittenAgotmycket sp:innandeoch
braheltenkelt.Kanskeatt ni gAtt
fascinerande.Hlir skulle man kunna lite fdr lAngtoch f6rsdkergreppa
producerabAdefilm, video och
6verfdr mycket.Jagmenar,detiir
ju ett utbudfcirnlistanalla. Kanske
musik pA hemmaplanoch pA sAsiitt
bchAllavArabegAvningari Gritcborg ni skullesatsapAatt renodlaungi stlillet fdr att exportcra dom till
domsverksamheten
och dAmenar
jag frAnyngretonAringaroch uppAt.
Stockholm.Jag kiinner vZildigt
mycket f6r detta.
Visserligen
tyckerjag sjiilvom att

gApArockkonsertcr
menjag kzinner
mig nistan lite dum fdr det dr nashn
baraungdomari publikenochdet iir
ju lite syndfrirjag tror att rockmusiken idagvlindersig till en allt brcdarepublikAldersmiissigt.

-Jag tycker att den tir jdoebra, helt enkelt. Kanskc au ni gdtt
lile fdr ldngt ochfdrsdker greppa
dverfdr mycket. Kansk ni skulle
satsapd att renodla ungdomsverksqmhetenoch dd menarejag frdn
yngre tondren och uppdt.
EvaEidem(C)
Ledamotkommunstyrelsen

Ja inte tycksdet vara nigot
fel pi den politiskaviljan i fiirsta
varvet.Men som SvanteKarlsson
mycketriktigt slger si hiingerdet
pfratt projektgruppenverkligen
presenterarett bra fiirslag.I
nista nummerav ARRG-tidningen kommer vi att rapportera
vidare hur arbetetfortldper.
Kanskeblir det ett beslutf0rr iin
vi anar?
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SAVE
THE
WHALES'fth

foto:Ove Strandh.

pAHisingen,somefterett idogt
Svartedalsskolan
Kungenav Sverigesyntes repcterandc
nu iignadesin ldrdagatt uruppfciraEtt annat
inte till, och inte hellerverhav,till en studiobakgrund
h la BjdrnAfzelius.Ett visst
kundeinteta ifrAndemellerossi
teknisktmankemang
kadendringslivetshtigvilt,
publikendencharmigatoucheni derasengagemang.
Fint gjort!
somsyntesi TV-rutorna i
t'riktigatt
sambandmed den
Miljiimdssani Miisshallarna
dyka upp dennadag.Det var
Itirdag,den 26 augusti,och
misdena-l-t-e-r-n-a-t-i-v-a
san"Miljtt -89" presenterade
sedannflgradagarsitt program, under betydligtansprflksldsareformer fln sin

ttstoratt motsvarighet.

I*if Strandh,Anna Bkther ochMagnusSylvdnfrdn
WWF franfd r milj dtriltet.

T
I en liten tliltstadpAHedenvandradeldrdagspro- Grandefinale!
gdteborgare
menerande
kring och funderadeoch fdrundrades6verallt ifrAnsmAttgenialaavfalls-sorteringsdiskbZinkar
till Karl Johansskolan
s luftmilj tiprojekt.En
videomedAlbert och Herberts"10 000-kronorsfrAgor
medanen minom milj6n" lockademAngaintresserade,
Chalmersstudenternas
dre gruppstillsamt begrundade
fdrslagom Mono rail - ett tAgnit,meden cirkel runt
Dagenshdjdpunktvar
GdteborgsomutgAngspunkt.
initiativ till trots,det somskedde
dock,alla engagerande
pAsceneni det storatiiltet.Dettavar dagenS ellet E. S
somSavethe whales,E somi Ett annathav.Premiiir
fOrvideonochdenofficiella presentationen
av projekvar viilfyllda av lika delar"folk frAn
tet.B2inkarna
gatan"och mereller mindreinitieradepersoner.De som
ska"rdddas"- valamasjZilva- representcrades
av bl a
Anna Bisther frAnNordval och StefanOstrowskifrAn
Centrumf0r studietav valar och delfiner.Av de som
"skagdra't"- dvspolitikerna- varbl a PeterOhlsson
och Britt Solbergndrvarande.
PAscenenstodett 30-talelever(ochliirare)frAn

SAstoddAMr SavetheWhalesdiir, i -somhan
sjiilv utryckte det - "ett av sitt livs strirsta6gonblick"!
Leif Strandh,efterdetrasandeupploppet(sebl a fdna
numretav ARRG-tidningen)av detlAngdistanslopp
projektethar inneburit,Zintligen
vid mAlsnciret.
Och efter
en stundstal och rackoch "nu djiivlar" och "varsAgoda",
spriingdehanmAlsndret- videonvar igAng!PAstorduk,
genomUilttaket
trotsdcn vackradagensljussabotage
kundevi fdr fdrstagAngensede magnifikagiganterna
till ToveNaess',LasseLindboms
simmai havsdjupen
och de andrassAng.Vackert,vAlregisserat
och lAtt
gripande.Om inte idealitetenhosmiinniskornabakom
programmen
i dettatlilt i sAstorutstriickningciverskuggat"business-aspekten"
hademAngasingelskivorsAlts
redandennadag,innanskivanensslZippts!

Applflder.
MagnusSylv6ntaladeA Viirldsnaturfonden
WIVFs vAgnaroch berZittade
bl a om Operation
Livlina, variSavethe whales-projektet
ingArsomen

vethewnates.E
insmcigsigen vissfdrhoppning
del.I hansanfdrande
om att stoppetfdr kommersiellvalfAngst,trotsallt kanskefddAngsliveneftern2istaAr.Kan Savethe whales/
Ett annat hav bli tunganpAvAgens4...
Viirt att ndmna,avslutningsvis,
om dennal6rdag,
var ett besdkfrAnlrhus, Danmark- enjattelik val, blA
t2iltduk,i varsinnanmiitede ryskakostniirerna
Pjotr
ReichetochAlexanderTheimevisadesinatavloroch
berailadeom bl a sitt bcsdkpAen valkyrkogArdoch
annatspannande.
Att de var kliiddasomharpunerare
frAn 1700-taletgiordeinte berlittelserna
mindreflingslande...

Kungen.

En hetikopterpfi MusikensHus.
StaffanAhlbom och SvenJanssonhar startaten
helikopterfdr artistoidaproduktioner.De harbyggten
studiooch tAnkerocksAdriva ett skivbolagundertaket
pAMusikensHus. Staffanhartidigaredrivit en studioi
gamlaLyckholmsbryggerierdiir nAngademotaper
har
gAr
vidareoch
settdagensljus. De Zirroligt att de nu
Avengersig in i skivbolagsdjungeln,
detbchdvs.
Hoppashelikopternflyger lAngt!

Gtiteborgsband!
i

Savethe whales
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TvAdagarefterdenna"release"stodLeif Strandh AterpAen scen.DennagAngikhdd kavaj(!) i en
korseldav fotoblixtar.(NAgonlins var vlil i och fdr sig
riktadmot HansMajestAt,straxintill...)Videovisning
och programforklaring
iin en gAng,dennagAngf6r
politiker och niiringslivsrepresentanter
av h6gstadignitcti detinledningsvis
i
ndmndaarrangemanget
G6teborgsMisshallar.Kungenmottogett ex av skivan,
"lyssnapAden"
ochpALeifs utryckligauppmaning
svarademajestlitetmedcftertryckatt "visst jag hdrdeju
pAvideonhlir,just hur bra denliit!"
Si du, ARRG:are,som6nnuintekiipt skivan:
Nu har du kungensord pfi't!

Ttollhiittan I
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Ring ARRG-kontoret eller kom upp och bestiill!!!. -o
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UngaAtalante
avGdteborgssorgligtnog fullstiindigtensamma
for$atterliveni hdst.sin satsningpAmAnantgardscen
fdr demsomvill fA nytt persdagskviillsunderhAllning
pektivpAverkligheten.Klockan20. ffi, mAndagar
, udda veckor,iir tidensomgliller.Hittills i h6sthar vi bl.a.
settteaterdepartemcn
tetsminikabard"0,000002",poetLov6san
en Gunilla GrAnsbo,lAgvarvspopgruppen
Erection,sAngerskan
Lotta Gahroch skAdespelerskan
morsa)
ton, Birgitta Ulfsson(honsomiir mumintrollets
I framtidenpresenoch Lars Almqvist grirahappening.
Per Nordin och
terarUngaAtalanteljudkonstniirerna
Ulrik MiillevingefrAnUppsalaochC M von Hausswolff harantyttintressefor att kommaoch gdraen fdrellisningom Victor Hugo eller nAgotannatkontroverZirdet
siellt.Fdr dcn somhartips pAbra upptrZidanden
baraattringa031/lI 82 00 ochpratamedIngela,Lars,
Mats ellerZac, ellerskickamaterialtill UngaAtalanRockstjlirna,
l, 4ll22 Grlteborg.
te, OvreHusargatan
poeteller deprimeradmAlareeller vad du nu iin lir.

Clubenharfullt
Club Strannai Trollhlittensdkerg6teborgsband.
utrustadljud- och ljusriggoch tar ca200personer.
Kontaktman6r PeterJacobssonsomdu nlir pAtelefon05201310
55,

-r-
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o.outt:Rocki Giiteborg.

DEBATT
Text:Per-ArnePettersson.
Infdr musikmflssan arrangerade ett giing som
kallar sig MOTII, vilket stfrr ftir "Musik och teknik Idag och Imorgotr", en debatt om rockens
fiirutsittningar och villkor i Gtiteborg.
I Kjellbergskasalenpi
svenskamdssanhadeen
panelbestdendeav kommunala "makthavare" och representanterfrir Griteborgs
mediaoch rockliv. Tillsammansmed en publik pi 4050 personerskulleman titta
nfrrmareoch gesynpunkter
pi varftir det iir lite si och sfi
med rocklivet i stan.
Merpartenav tidenllgnadesAt tyckandenoch motiv fciroch emotdet
hilr medutsktinkningav alkohol.
OtvivelaktigtsAskulleexistensen
fdr rockklubbarunderlAttas
om man
liberaliserade
i ngcn.
ti IlstAngdsgivn
Men kravetstArorubbligt;fdr att fA
tillstAndkrzivsett fullgott restaurantkdk medserveringav 6-7 varmr:itter.hoblemet iir att iurangemangsplus
och produktionskostnader
kostnaderfdr rustningav komplett
restaurantkdk
meddithcirande
l6ner,
arbetsgivaransvar
osv medfdrorimliga entrdoch matpriserfcirdengenomsnittligarockpubliken.

Basicfacts.

Dock kvarstfufaktum:att
lyssnapfl musik och ta sig en til iir
starka och fundamentalabehov
sombtir vara en sjiilvklar riittighet. Inteett problcm,utanen tillgeng.

tillftilleatt mdtacn publikochutvecklas.TillgAns:iravenatt ge
olikaungdomsochvuxcngruppcr
chansenatt traffasochpAsAslitt
motverkadenalltmerltirhlirskande
generationsapartheid
somunder
senareArblivit tydligareochtydligare.Om baranormalareglerf6r
socialsamvarofdljs sAbdr inte detta
varanAgotutopisktellerogenomfcirbart.

Alkoholpolitik.
Till sakenh0r att manfrAnvAra
"makthavares"
sidab<lrjatuppmiirksammaeffckternaav denstriktaalkoholpolitikenoch civervtrger
en
mjukaretolkning.
VadkandAvi inomARRG
gdrafdr att underlathdct hela?
Fdr att varakonkretaochintc bara
talaom hur de skall varasAtog vi
helt sonikatillftillet i akt ochbj6d
nAgradagarsenarein ett antalpersonertill VALVET f6r att forBatta

diskussionen.

ARRG kviill.

Vi serverade
levandemusiki
formav Abel och kaninerna.Vi
hadeiivenlyckatsfA tillstAndatt
pAatt
scrverastarkolochpassade
informeraom vad vi arbetarmed.
varvadesmedi det
Diskussioner
n:irmasteovationsartade
framtriidandenav Abel och kaninerna.Publiken,mellanl8-45 er, var synnerligcnenigaom att vad som behtivs
iir fler klubbar dit man kan gi
utan att det kostarskjortan.

Sammabehov.

har samma
Ungasvartrockare
bchovsom40-50Aringaroch kan
tillochmedsamsasundersammatak
och lyssnatill cajun/irllindskfolkmusiki form av Abel & Co och
ulropa"Faan vad de svanger!".
Samtidigtsommanserut somom
manupptiicktnlgot.sommaninlc
Detta iir vad jag
troddeexisterade.
kallar tillgfrng!t^Atossdiirfdr
gcmensamt,
musikfdreningar,
kulturfdreningarochprivatainitiativtagarebevisaatt gdteborgspubliken
kan trliffasoch umgAs,lyssnapA
musik,dansaochta en tll tillsammansulan
socialmisiir
somfciljd.
Man miste
viga om
man skall
vinna.
:

Foto:
Per-Arne
Pettersson.

Livskvalit6.

TillgAngpAsAsattatt, det iir
mdtetmellanmAnniskorsomiir det
viktiga.TillgAngpAsAsattatt man
ger alla grupperoch musikformer,
somgArunderbeniimningen
rock,

Vad som behdvstir strillen dit man knn gd utan au det kastar
skjortan. Gdrna ft)r att lyssna till Abel och hans kaniner..

L7.

ARRG rescenserar.
-

ROLFWIKSTROMsjungerNILS FERLIN.
Mitt hjnrta iir ditt. MNw r989.
Antligen,blir min
reaktion
spontana
efteratt ha lyssnat
pAfdrstaspAretav
dennahel&iutna
produktion."En
liten konstndr"innehAllertill min fdrtjusningantydningarmot countryoch sydstatshAllet.
Men baraantydningar,fdr detlir fortfarandesammagamlaspruckna
bluesigaRoffe Wikstriim. Sammagitarr menlndA sAannorlunda.
i sAngochgitampel,berlttar
-Jaghar medvetethlllit ner intensiteten
h.andAjag ringerhonomfcirnAgrakommentarer.
Antligen,tar hanut svAngarna
ochkansketackvareden"lyckliga"
frAnHjiirtslag fAr dettaalbumen helt ny sidaav den
skilsmiissan
svenskabluesfantasten
att framtona.Fdr hlir har musikersomAke
"Sjunken" Sundqvist,HannesRfrstamochBernt AnderssongeLt
musikenoanadedimensioner.
- En av orsakernatill dennaLP Zirattjag inte tyckermig ha fdrstitt
-Manfastnarvdldigtkitt i enftirdigskriven
texterna.Eller att textemainte kommit till sin rAtti de versionerjag
roll!Till slut blir deten slagsftingelse,
stiger
tidigareh6rt. Hairtyckerjag mig fdrstAhur starkade varit och hur
Roffe Wikstriim.
tidigaretappningarslagitstinderorden!
texternai musik.
-Jaghar velatlevandegdra
Och levandeuppfattarjag, somutomstAende,
dessasAngersomocksAinnehlllerkrirstlimmorav t.ex Peter LeMarc och
sAnginlliggav Plura Jonsson.
roll! Till slutblir detett slagsftlngelse.Jaghar visatuppen sida@luesen)
-Man fastnarvZildigtlZitti en f?irdigskriven
och nu kAndesdet somdet var dagsfdr nAgontingnytt, menarRoffe.
Det dr inte specielltsvArtatt fdrsti innebdrdenav dessaord.MAngaav lAtarnai t.ex "Blesut mitt mAnljus"handlarju om
dettafdngelse.Eller kanskebiitre urryckt genomtcxten"Jagger faani musiken,aldrig meren endaton. Den kiinnssom
om manstodd2irmeden borste,och skaskuraViisterbron".
FAartisterlyckasmeddettaidagmen
Ja niir man1r sAless{r detdagsatt 6msaskinnoch intrddai nyadimensioner.
hdr,vill jag bestlmtpAstA,servi ett lysandeexempelpAen somlyckas! En genuinareochjlmnare LP harjag svArtatt
finna i dagenssvenskautbud.Dennaproduktion96r t.o.mansprAkatt spelasfliligareiin minagamlaNeil Youngalbum!
Och det vill inte inte sagalite. TackRoffe! Du kan lita pAattjag kommertill KAren22110!
Leif Strandh.

ELDKVARN

DAG VAG

"KARUSELL" LP Brr,rt.

HELQ MNwlese.
Sl var det dags
att s[tta sig
hemma i s-offan
och lyssnapA Stig
Vig dch poikarna"
igen.-Da! Vag
slflppt sn
sin
har srappr
nar
pl sl
ftirsta Lr
Iorsta
sju
!P pa
er.
Personfi
hade taq
hade
tdr
i strora f:t
v?intrin-g4r pAett

Att Eldkvarn med "Karusell" har presterat sin biista
LP sen "Genom Liuva Livet" konstaterarman snabbt.
Framfcirallt sA lir det lAten "Karusell" som tar mis bakAt
i tiden, men even om det llter kompetent, id6rikioch
mit sA wcker iae att Eldkvarn har f6rlorat all den
sri.attisa leKilllheten som ftirr var deraskiinnetecken.
Resten-avLPh lAter som all den hlir vuxna-mitt i livetmiitta -vemodisa- ballad romantiken som Peter Le
Marc, Toni H6lgersson m.fl. plAgar oss med idag.

I

Rolf Svensson
var bdurefdrr, rycker

StaffanLindahl.
av minffavoritband, skulle dessainfrias ????Plattan lanserassom en "stereofonisk
rvmd-ftird med diuodvkninear i vert alltmer ealna samhiille d?irdcn
ensfcitaamiinnislian ftimpi ftir att hllla sn&keln river ytan av
media-vAsor.datavirus
och konsrollsutsiutelser.Ellcr
?"'
Ja. diupEvkninsar fanns det en och ainan pl plattan. I det hlir fallet
passar-eieridevilen -det var battre fdrr- in!M6n det borde iae kanske
inte saeafor dl blir iae vil beskvlld ftir att vara nostalsikcrl Nos mcd
skitprai vad handlai den hlir skilan om? Jo, Das Vaf rycker dEt lir
3om han
roliit att spelaStis Viss lAtarisen (eller Rolf Sv-enssdn
wdlieen hbter i veiklidheten.) tandbpllean "Du fAr aldris nos" som
'slik-erthdrt. Jae hadihopiats pl
diorde mie besviken iiomrai har ni
'
iit fA hcira-merav wo " Jas blev inte hris " eller 'rmaiskolvn.'lite
salsasmciria
rock h'roll-reseae 6bh intEnAsonsvens[tooosanoassid
erc. Sen kan man'iir lys'snapA textenocli
wp .....ahumdipapa.......
finna smA koin'av'vishet i den. Det finns fakdskt lAtai som ias sillar
oA plattan till exempel"Ge mis en pistol" och "Himmel oc'hllelvete"
' Fin. nu sitter iae &h nvnnar-pA'Du fAr aldris nos" (Mumoapa.)
'hur
isen.
skall 6ei hlir s{ . Soni sast zUdu nvfi}-en pl hir Dac Vas'
lXteridag kan du ju kdp'aplattancller lita pA mitt ord. Valet iir"dittl!!

THE TAPIRS LP srr.Bnce.
Liksom l-olita Pop sA f<irlorar :iven Camoflase en stor
dcl av sin orsinalitet och charm nlir dom nu har eAtt
6ver till EneElskatexter.Att dom var tvusna attf,vu
namn till Tipirs iir en bisak men helt pkiislist sl k':inns
der hela som ett fdrsdk rill nlson sorG halvfr-it/konstsom
i mina clron blir bara rAkigt. Aven om LA LA LA fortfarandehAller mAttet... (och mdjligtvis iiven FOOLING
MYSELF).

TRASTELINDENSKVINTBTT.
Bybor. StartKlart Records.

Helleseohvrs!"Baraen elad lantis" iir fcir mie en
kulthit. T.L.Ki "Pctrcrsson"kdmmer nos att bli en-annan.
Vardasliel klickt bonnsnackmed elimtCn i cieatoch den
akusdika-sitarren i hcicstahuse. forsson haifltt
IteruppstAiden konkuien s ofr-att vara kultmesar.

JrirgenWestman.
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KYSSART'NAN MNV.
LP MNV f989.
Samlings-dubbel
MusikniitetWaxholmfirar
just nu sitt 20 Arsjubileum.Och
fdrutom 2 nltters partajandei
Stock-holmsl firar man iven
jubil6et med att ge ut en dubbelLP, och som extra presentsiiljs
den till enkelpris.

:PRETTY TRIGGERS.
.MNW 1989.
a
a
a
a
a
a
a
a

Blandadekyssarfrdn MNW. .

:
ffix";iitr^l$*}ii*T,;t''*t#itiittx$'*,lJ'"h*
pA.konvolutet
visa" skall finng
plstl att KSMB:s "Rcivarnas
pr"tty T
;
Uppsahgruppen
lnedTL::"
gl<immaatt.le-gga
denpAvinyleniir n_o_g
p! grqxe$]l 19n:h$Tr.:Att slag-.
fiammnrsch?
skcppsom"Vem kanmanlita pl" (HOOLA BANDOOLA BAND),
.
'
"F.;i-, p".;t*, p.jiar't fiiokvinN),
'Srtun hals"NATIoNairnaI .
.Wow!^Jag qSrc $cq att det iir tiverraTEftN, o'"ti"St.it"noch tapitalet" (BLA TAGET) finnsmedter sig
. skandeatt nAgotsAhlir bra kan komma ut
sjalvklartmenattbandsornPINK CHAMPANGNE,ENSAMMA
o frAnSverige!Till REDROCKERS eller
HJARTAN, EGBA, DoM QqryIryt4_slrpr!4olt{ENTo
MoRI ochmitt r m6jligtvis JASON & THE SCORCHERS
absolutafavorirkult-bandLOVE EXPLOSION (visstvar detdom som _ ! gArmina tankar nlir jag hcir "Run wild" och
giorde"sitterpAtometen?!), itltgg representerade
tyckerjag fcirst<ir
LP'nso ;Arround you". Ski6kt-igtoch snyggt. Kort
syftesomtidsdokumcnt.
HalvaLP'n fArvi nogsesomen presentation
av . os6t'.
cacr v'r
sI(FTRp A t
MNW idag,en halvasomvisaratt MNW stArviil
- rustade,bAdeinom teknik !
westman'

Jtirgen

ocharrist-itauinrtire0-taret-r-vireiinr
$;;.;"d;-"..:
a aaa

a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aaaaaaaaaaaaaaaa

SWEDISHEROTICA.
Virgin Records.
I krilvattnetefter Guns
N'RosesenormaframgAngar
i
bAdeUSA ochEuropasignarnu
skivbolagenmlngderav band
medsammainriktning,sk,Sleaze
Rockeller SleazeMetal.G0teborgsbandet
SwedishErotica har
haft turenatt hamnpAstorbolaget
Virgin, ochpAderasfcirstavinyl
kan manfcirutomnyssndmnda
Guns N'Roses ocksAhcira
-SwedishErotica,Young,wild andfree.
influenserfrAnrenaglamband
"Shedrivesmeqazy".
somPoisonoch Faster Pussycat.Plattanstio spArZir
viilproducerade,
menklinslanhnnsfortfarandediir,
Hdjdpunkterna
iir iindA

Roll City" ochdenblivande
"We'reWild,
allsAngshiten
YoungandFree".Man kan
inte meddenbista vilja pAstA
att grabbarnai SwedishErotimen
ca gcirnAgotnyskapande,
detkanskeinte helleriir meningen.L2itsmiiltpartymusik
precis
iir vadde Astadkommer,
fdresomderasamerikanska
bilder.Med riitt uppbackning
kan slikerligenSwedishEroticakommalAngt,menriskendr
storatt de drunknari miingden
av bandi sammagenre.Trots
det rrorjag pAdem,ochdet
siigerjaginte barafdr att det
giiller ett gdteborgsband.

"i:',:
:i':':'.'::".':T:
:nTi'::.':"iI"j-.":'
:Y . ."i:1":':'*'.':

EdwardJanson.
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STOCKHOLMSNEGRER
"Kdrlek". Ny LP/CDpflMNW.
Efter att ha lvssnat pA plattan var det med spiinnine iae var p[
VALVET fiir att h6ra'stockholms nesrer den 6:e 6(tdber. '
Skulle olattans lAtar funka ihoo med deras tidieare lAtmaterial?Jodf, lAtarna kom till sin r?iit nlir solvet sunlade och det
6stesvatten tiver svettisa dansandeiriinniskor.De ar helt
klart ett liveband som k--anrisa pA nlir det giiller. Vad plattan
anbelangar sA iir det vissa lAtai som fastn"areftcr ett par
lvssnine;r medan en del inte fastnar alls. Jas tillhdr lianskc de
sbm tydker att har en lAt spelas ftir mycket i radio iir den inget
kul. (adion funqerar mesi som bakerindsmusik och niir mair
sedanmer insAe;de som recenscntikall lvssna pA den sAhar
lAten fdrlorar"nAeot.Vilken lAt ias menar lAr ni lissa. Fdrutom
den sA finns detTakdskt en del -soin?hvzirt att ly-ssnasp[ ett
par eenger.
Att ile i-pressreleasenkallar 'Ta vad du vill och iiimfctr" fctr
en Ston-es-rdkare(tiink vad rockvokabuliiren har stimulerat
vArt sprlkbruk!) sladde mis [6r annarshade ias noe plpekat
det i den h:ir rerieisionen, det iir en bra llt. JdeiilliTaktistt
hela skivan med vissa undantag. PApekaskan-d-ockatt jag
antas-lieen hade varit mindre positiv om inte ett
livefptr-tidandefunnits med i bilden. Skivan uppvisar inte sA
storalikheter med tidisare plattor men vem har-saqt att ett
band skall st{ still och-stanioaol samma plats barf fcir att fA
bra recensionerav de som s,iilddedet fdnit.Nu kan man inte
beskylla bandet ftir att vara-orginella och ny-skapandefrir det
aaaa a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a

VALVET.. F ullt dsft)rstds!
Foto:P-A Pettersson.
iir inte fallet. En swrka har de dock i dessadaear niir neshn
alla svenskarock-iti?imor bdriat sir,rnsapA eni'elska -de har
texter pA svenska.vilket blir ririndre dch mindre vanliet.
Slutlie'eneu tack till bandet f<ir brevet som f6lide meddll oss
skivre-scersenter
fast.......fortsattni med musi(en istlillet fdr
att bli intervjuare, sl blir det nog biist .

StaffanLindahl.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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MBSSERSCHMITT.

i HAPPILY EVER AFTBR

Pork Out Piggy Sue.ninRaff/BOOP
894.

! n.tno 4litar.

Jae har en bcklinnelse...Dcrdrciidcinnan iae liirdc mie skilia
pl-Lidkriping och Linkriping. L"iingerodde-jag faktiskr arrijet
idrdc sig'onien och samha-stad.Nu vet jag bEttre.Vad :ir dl
skillnanEen?Jo, bara Lidk<ipinglar.Messe-.rscf
mitts. Nu iir
bandet bor redan i Gciteborg.,
9:J_bgl-9gt-tit lT! !I-h,4t"

I
!
!
!
!

Aven om H.E.As konsertpl VALVET hcmsliktesav
gitarratandespcikenst mAstejag sdgaatt dom ?indl var en
nmycket"
positiv <ivenasknin-g!-Oc[
det ?irjust den elektriska
giriren ja! saknarpA dennad"emo.Hlir ar det dcn akustiska
!ut"n ,o"n..iiirrk* (eller om det nu iir en ren strata...).Elek-

'-V"d frlvmpati? En dambekant som besdkremis en
kviill fick lyssn"aph "One foot boxed ([n rhe USA)"och"sade
spontant: 'Den dlr Martin lAter sA syi,patisk att ian skullc fl
ti mig mot ett balkongriickchrigstu'ppi e.ttsjuvAningshu-s.
niir
som,nelst . Martm -sangaren-later lblanclsom om en mlhtiir
bandvagnlark:llllt:"..I_--r_rtruphuvud.
PAdet hela taset har Mcssdrschmittsskivdcbutcratmed
en i?imnoch vlil gen6mliinktproduktion,diir sitarrerr^ -^t

i
I
I
I
I
I
i
I

till falsk, blir snararecharmig och rogivande, iin stcirande.Att
jag n?imnerRobert Smith och Cure iir ingen tillflillighet. Hela
kassettenlAter fcir civrigt mycket engelsk, och om engelsmiinnen kan pallra sig till dcitcborg fdr iu kontrakteraTV POP
CRISIS, dA ?irdct nog lika bra al.[dom planerarin en ny rcsa
ntt
fdr Happily"EverAfters skull!
-" G6rei
-"*- '"'

Barkers-bcicker,
och trummorna* Iomk-pistsalvor.islo.wmotion. Hiir vibrerar en slaqsrockensurkraft. inte minst i en
coverlAtsom "Cadillac" ell6r skriicktemat"Hans Shc""'^^-

! lrrrrrrrrxrrrrrrrxrrrrrrrrrrl
II

stadsbolieetRiff Raff fortseucrsin skivuteivninsmed

"
Yaga
lgKa.
a -,

tvl,e1
d.e1ii1.r1tsen
inte.LAtama
iir :indestarkaochLarsJohanry^TlllPg-"r":!.t-":,t:t-]g'll
!ru",1b.q1
eri"i
srneraxa
muslK
arocI grunoocnDotten ! Ai;k"
"u"r
"Roberr
s.p1s.!tiqgde
Smirh-stiimma"
somiblandrenderar
$t##jfJ";rK)Ls
!
'

JtirgenWestman.
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i..*i*""Jrpi6'ft",,riigi'diLlildtgit.T:T,?il,-ydi:i"IMOMBNTIMORI.
en debutplatt4
och vi fAr idl viinta och hciraifalla lilla Karl!
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i 3ffii6i3l1*f,R'bol,
|
IIARN m'm '
Z;ftffitf$:lUl,:lt-,3r**t;tjj{i$,f;9;'"1,t*,-s&;"^'
Terrariei en bdtre versi<in
bakommickcntll,"ntta"li."lrili7- ! aldrigvarit annorlunda.
,,Kaiorna
Att nu fe h,itutlyq-lPtr yA-Ge-LEKa
I

och tlenurscikrvackra
Flyser,,.HallAskivbc!l:i$"*..
;e'
r.rill;h;;;;
il;i;;;;,i
iirt-s";;ffip;;,'"e'-Xl.\;'"
i g:li:f*fiffi;:'#l-fffittll,'#e#TiE:"Tl,U.t".,l'1,
brridcrnaAlonzo har sZinktniiien till sina mzittidema
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PROFFESIONELL
GRAMM OFONPRODI.]KTION ?
I Kungiilvfinnsmdjlighetcn
ELLER HUR:
BJORNAFZELIUS
RONNYJONSSON
ALIEN
AFTER SHAVE & GALENSKAPARNA
TERRORPOP
SONJAHEDENBRATT
OBARNA
SAVETHE WHALES
VIRGIN
WEA.METRONOME

HAWK ON FLIGHT
KURT OLSSON
JIM
TRIPLE & TOUCH
MARIONETT
SVENDASSMUNDSEN
ISLAND
PUBLIC ROAD RECORDS
POLAR
WARNERBROSMUSIC

STUDIOBOHUS
SVENSKLJUDBEARBETNING
UTMARKSVACENO
44239KLINGALV
0303/10990
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