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Susanna & The Magical Orchestra
– Love Will Tear Us Apart (låt)
Det här kan vara en av världens
bästa covers någonsin. Norskt vemod
möter engelsk postpunk.

2

Chromeo – Needy Girl (låt)
Jag kan sitta i timtals och bara kolla klipp efter klipp på
Youtube. Här är ett av de senaste fynden. Glad syntig pop
med klara influenser av Prince 80-tal.

3

Duran Duran – Red Carpet Massacre (skiva)
De gamla flickidolerna är tillbaka och de har tagit Justin
Timberlake och Timbaland till hjälp. Höstens soundtrack.

4

Seal – System (skiva)
Cirkeln är sluten och Seal går tillbaka till rötterna. Det
dansanta soundet från 90-talets början har uppgraderats
och singelsläppet Amazing är verkligen vad den heter.

5

Pogues + Kirsty MacColl – Fairytale of New York (låt)
Den ultimata julsången helt enkelt.

6

Grandmaster Flash and The Furious Five – The Message
(låt) En av de första hiphoplåtarna som tog sig upp på
Billboards singellista och den håller än idag.

7

Irma Schultz Keller/Toni Holgersson – Psalmer (skiva)
Infallet att göra visversioner av några av våra vackraste
psalmer visade sig vara en briljant idé.

8

Gabrielle + Paul Weller – Why (låt)
Engelska souldivan Gabrielle är tillbaka med nytt album.
Första singeln Why är byggd runt Paul Wellers gamla låt
Wild Wood och svänger riktigt grymt.

9

Sven Lindström/Per Gessle – Att vara Per Gessle (bok)
Sven Lindström har samlat alla fakta om en sanslöst lyckosam popkarriär. Här får familj, kollegor och ge sin egen
bild av musikern och människan Per Gessle.

10 Terence Trent D’arby (artist)
Mannen som numera kallar sig Sananda Maitreya besitter en av världens bästa soulröster, men är tyvärr sorgligt
förbisedd av den stora massan.

ledare

Ser redan fram mot 2008

4

Nu stänger vi böckerna för 2007, ett riktigt bra
musikår tycker jag. Många spännande svenska
artister som Timo Räisänen, Shout Out Louds,
Mando Diao, Ken, Hästpojken, Frida Selander,
Adam Tensta, Miss Li, Moneybrother, Säkert!,
Hardcore Superstar, Kent, Million Stylez, The
Perishers, Sophia Somajo, Sambassadeur, The
Ark, Ernesto, Bloodshy & Avant, Familjen,
Anna Järvinen, Juvelen, Logh, Timbuktu, The
Tough Alliance, José González, Maia Hirasawa,
Christian Kjellvander, Jonas Game, DJ Alibi,
Jaqee och Pascal har visat upp sig med härligt
resultat. Och jag vet att Håkan Hellström börjat
jobba i studio…
Innan nyår kommer Grooves årsbästalistor
upp på www.groove.se, kolla in dem innan du
går vidare. Nästa år blir Groove större, bättre
och fräschare, jag ser redan fram emot första
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numret där vi bland annat kommer att publicera
en lång artikel med begåvade och smått tankspridde flickidolen Kristian Anttila och berätta
vad som hände på Eurosonic-festivalen i Holland. Under våren kommer vi också att göra festivalspecialer, mer nyheter och besök i studior
– mer av allt helt enkelt! Hör gärna av dig med
musiktips och önskningar till info@groove.se, vi
gör Groove för oss själva men mest för
våra läsare.
Gott nytt år!
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PS. Vi har även julkulor och annat julkul

Priserna gäller t.o.m. 31/12 så länge lagret räcker.

Tusen möjligheter
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D AöV E CLoA RK E

frågor
till

Alla dörrar
öppna

Henrik Strömberg

Nicke Andersson

Han påminner om en fiktiv viktoriansk
skurk, i eleganta svarta kläder, stora raffinerade silverringar och promenadkäpp.
Tolv timmar tidigare fyllde han ett massivt dansgolv under Amsterdam Dance
Event – Dave Clarke är en av världens
mest hyllade DJ:s. Men så har han också
hållit på i 20 år.
– Jag tror mitt första betalade gig, och
då säger jag ”betalade” med citattecken,
var i mitten/slutet av 80-talet. Men det
inkluderar rullskridskodiscos, partyn
och sen blev det klubbar.
Är det fortfarande roligt?

– Definitivt. Jag får en varm känsla när
jag DJ:ar och folk dansar till det.
Ser du dig mer som artist än som DJ?

– Jag ville alltid bli DJ. Men det går i
vågor, jag började göra musik när rave
började bli stort i Storbritannien, och
det släpptes mycket ostig musik – samtidigt störtdök klubbscenen för att alla
sprang på rave istället, och jag visste inte
vad jag skulle göra. Jag ville inte spela
ostig musik på ett rave, även om nån

hade bett mig. Så jag skaffade mig en
sampler och en Atari med Cubase och
började göra musik. Och det första jag
faktiskt släppte gick in på förstaplatsen!
För enligt Gallups regler räknades min
tolva som ”Dance music album compilation” och jag var etta i en vecka före
Enigma och Whitney Houston.
Det har gått ett tag sen du släppte någon
ny musik.

– Jag skulle vilja säga att det finns en
anledning till det, men det gör det inte.
Jag känner mest inte för det. Jag gillade
inte processen hur min senaste platta
spelades in, med deadlines och ”work in
progress” som skulle skickas till skivbolaget varje vecka, och jag litar inte speciellt på musikindustrin idag. Jag förstår
inte varför en del artister inte har det
inskrivet i kontraktet att all försäljning
över nätet ska rapporteras till artisten
genast – det är tekniskt möjligt och det
kostar inget extra.
Dave Clarke var år 2000 en av de
första att släppa musik till försäljning

endast på nätet, Before I Was So Rudely
Interrupted, låtarna blev så populära att
de var tvungna att släppa en fysisk tolva
också.
– Vid den tiden, och det är svårt att föreställa sig idag, men de flesta hade inte
bredband – 33,6-modem ansågs snabbt!
Vi gjorde det också som två fingrar åt
musikindustrin: ”Hallå! Dags att gå
vidare!”.
Om du släpper mer musik, gör du det på
ett skivbolag eller oberoende?

– Ingen dörrar är stängda. När jag tänker på mitt förhållande med Skint, som
släppte förra plattan, så känner jag inte
att ”det där var för jävla vidrigt”. Så är
det med andra skivbolag jag släppt på.
Jag vet inte. Jag tycker bolag fortfarande bör finnas och är viktiga, men de är
också väldigt oeffektiva. Det är många
som jobbar där som inte förstår eller
har nån passion för musiken dom marknadsför.
Henrik Strömberg

…som just gjort klart en ny skiva med The
Solution som släpps i mellandagarna.
– Ett perfekt sätt att spendera julklappspengarna på tycker jag. Det blev en märklig
skiva. Vi började jobba med den direkt efter
vi turnerat klart med den förra. Sen blev den
liggande i nästan tre år medan jag hade Hellacopters och Death Breath och Scott sitt. Att
sen plocka upp den och börja jobba med den
var underligt. Sen gick det väldigt fort. Typ
från 0-100 på tre veckor.
Vad var underligt?
– Jag har aldrig gjort något liknande förut.
Det är ju inget vanligt band det här. Det är
svårt att koordinera elva personer.
Vad, förutom att du blivit en vassare låtskrivare, har förändrats?
– Blåset är bättre. Jag kan ju egentligen bara
spela trummor och gitarr. Men jag har blivit
bättre. Fast jag vet inte.
Du låter pessimistisk.
– Jag är en pessimist av rang. Har alltid varit
kommer nog förmodligen alltid att vara.
Ska ni ut och spela?
– Scott Morgan kommer i mitten av december. Vi är inbjudna att medverka på en hyllningskonsert till Sam Cooke på Södra Teatern
här i Stockholm. Det känns mycket hedrande.

Per Lundberg GB

krönika

Kär, lycklig, glad = bläddra vidare
Hatar hösten. Hatar musik. Älskade hösten.
Älskar musik. Älskade dig. Fattar du ingenting? Det gör inte jag heller. Trodde att jag
gjorde. Det var väl du och jag tillsammans,
eller? Du och jag mot världen. Du och jag
med världen. Tills vi en dag visste varken
eller.
Aldrig förr har jag varit i ett sinnestillstånd där omgivningen gjort mig påmind
om hjärtats smärta så konstant. Du är 60
mil bort men ändå finns du här hela tiden. I
väggarna, i luften, och framförallt – i musiken.
Aldrig förr har musiken svikit mig som
nu. Alla jävla låtar handlar om kärlek, lycka,
glädje. På radio, i skivsamlingen. Och i mitt
iTunes-bibliotek fullkomligt florerar denna
typ av musik vilket är det absolut sista jag
vill lyssna på just nu. Det är synonymt med

att sitta på tåget mittemot ett nyförälskat
kuttrande par när jag precis gått från att
vara ett sådant par till att vara själv. Det är
egoistiskt, fullt av dubbelmoral och enbart
dumt från min sida – men det är så jag är
just nu. Kan jag således undvika en låt om
den underbara kärleken så gör jag det, på
samma sätt som jag undviker den sittplatsen på tåget.
Samtidigt finns det en uppsjö av ballader som snurrar just nu som handlar
om tårar, svek, farväl, brustna hjärtan och
drama. Ämnen där jag i alla fall känner
igen känslostämningen i kontrast med rosa
moln och bedyrande kärlek. Men jag har
inte blivit sviken, bedragen eller lämnad.
Jag lyssnar mer frenetiskt på musik än
annars, flyr nästan in i musiken för att
slippa tänka och ta tag. Det är nu jag önskar

som mest att jag kunde sjunga och hade ett
band, för att få ut känslorna inom mig. Jag
tror att hårdrock hade passat bra.
Har inte hittat den där låten än som
beskriver vad jag känner. Vad vi känner. Är
nog därför jag blir så förbannad, så mordisk
när jag hör alla andra låtar som påminner
mig om hur det slutade, men inte fulländar
historien.
Vi hade inte ens en egen låt, du och jag.
Vilket jag gång på gång klagade på och
efterfrågade ”vi måste ju ha en låt – det har
man”. Inte ens en spellista eller mapp heller.
Nej, istället hade vi en hel jäkla genre
ihop: hiphop. Och så var jag tvungen att
introducera dig för reggaen – vilket innebär att vi har en drös med konsertminnen
också, som i ösregnet i somras i Västerås.

Jag får nog radera all min musik och
börja om. Och kanske kan jag en dag ladda
ner den där musiken igen och lyssna utan
vemod. Nu gör det alldeles för ont.
Jag kommer att komma ur detta värdelösa sinnestillstånd. Det är jag övertygad om.
Ge mig året ut. Jag kommer tillbaka. Jag får
nog börja lyssna på punk. Tills dess, god jul!

Therese Ahlberg, www.prettytess.blogg.se
www.groove.se
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Nelson
Det talas sällan om den franska rocken i
musikvärlden. Fransk musik tycks mest vara
Yelle och Kitsuné, elektroniskt och neonfärgat
istället för skinny jeans och skräniga gitarrer. Men på senaste tiden har den franska
rockscenen börjat ta fart på riktigt, och ett
av banden som representerar detta växande
fenomen är Pariskvartetten Nelson.
– Det är ju så att det aldrig riktigt existerat
någon stor rockscen i Frankrike förrän nu.
Visst kom det igång lite på 90-talet, men
det har alltid handlat om electron och ”the
french touch”, säger David Nichols när jag
träffar bandet över en öl på ett sunkigt café
i Paris. Det är först de senaste fyra åren eller
så som saker börjat hända överhuvudtaget,
tillägger han.

Mathieu Zazzo

Den officiella historien är att
Isak hittade en rysk flaska i
skogen med en binnikemask
i, den hette Pascal. Den andra
historien är att Pascal är
ett av de mest intressanta
banden vi har i Sverige just
nu, och Mathias Skeppstedt
är inte ens säker på att de är
medvetna om det.

Och det är i samband med denna rockvåg
som han och resterande Nelsonmedlemmar JB Devay, Thomas Pirot och Gregory
Kowalski äntligen kunnat påbörja att sätta
denna genre på kartan. Och det märks att de
är hungriga. Energin är på topp under hela
intervjun, den präglas av franska raggmanér
och en iver att få presenteras för världen. Och
de har redan kommit en bra bit. Deras rock,
som JB Devay beskriver som ”en kollision av
egon och influenser”, har fått mycket uppmärksamhet i hemlandet, och med diverse
europaturnerande och den nysläppta debuten Revolving Doors i ryggen ser framtiden
ljus ut.
När det kommer till influenser och inspirationskällor har bandet delade meningar. Ord
som ”ponchos”, ”melankoli”, ”människor” och
”katter” kastas vilt över bordet innan Gregory
Kowalski sammanfattar det hela med orden
”Nelson är det som händer när vi fyra spelar
musik, det är egentligen så enkelt. Vår musik
kan handla om och inspireras av allt”.
När jag frågar bandet om Nelsons bästa
minne börjar JB Devay berätta om deras
spelning på den kända franska festivalen
Festival Printemps de Bourges men avbryts av
Gregory Kowaliski som ivrigt återkommer till
katt-temat och börjar berätta om hur hans
katt ramlade ner i en brunn och på något
mystiskt vis hoppade upp igen.
– Ja, men min katt ramlade ner för fem
våningar utan att få en skråma, kontrar David
Nichols och det hela urartar i katthistoriebattle som jag tvingas avbryta med mina
sista frågor.
Vad är en bra låt?
– En bra låt är en låt som inte liknar en låt,
säger Thomas Pirot och möts av imponerade
utrop av resten av Nelson.
– Som våra låtar alltså, inflikar Gregory
Kowalski snabbt med ett leende.
Och era framtidsplaner?
– Köpa en katt, hinner JB Devay säga innan
han avbryts av David Nichols.
– Fortsätta skriva på det andra albumet,
säger han. Åka till Berlin några månader och
spela och skriva. Och turnera såklart. Gärna
i Sverige!
Nina Einarsson
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Primitiv rock med karaktär
Pascal bildades i alla fall på Gotland för
två år sedan av Mimmi (trummor), Isak
(gitarr, sång) och Manuela (bas, sång),
och de har sedan dess förutom att turnera runt Sverige även varit förband till
både Moneybrother och The Cramps.
Numera finns de i Stockholm och snart
kommer de ut med sin andra platta
Galgberget. Första skivan Förbi fabriken spelade de in på två dagar.
– Den här tog kanske tre dagar, säger
Isak på ett konditori i Årsta.
– Fast själva inspelningen tog en dag, fyller Mimmi i. Alla låtar spelades in live,
rakt av.
Hur skriver ni era låtar?

– Vi åkte ut på landet, på Gotland, och
skulle skriva i en månad, men det blev
väl lite sporadiskt nån vecka. Vi tänkte
att vi skulle isolera oss och skapa, skrattar Isak.
– Men det slutade med en patetisk sörja
där vi åkte in till byn och köpte brutalt
mycket öl och vin och grejor.
– Sen satt vi mest på loftet och lyssnade
på Imperiet, och väntade på lusten, säger
Mimmi.
– Men ur den där patetiska dimman så
blev det något bra, något hände.

Hur många låtar därifrån hamnade på
skivan?

– Älska mig/skjut mig, säger båda i kör
och skrattar.
Både Mimmi och Isak verkar lika
intresserade av min åsikt vad gäller nya
skivan som jag är av dem och ibland får
jag frågor istället för svar tillbaka. De
vill veta om jag tycker att deras låtar
låter olika, om det hörs att de alla skriver istället för bara en av dem.
Vad som är mest intressant är ändå
att Pascal har ett sound som man inte
riktigt kan sätta fingret på. Visst, vill
man så kan man säga att The Cramps
hörs, men i så fall lika gärna Pere Ubu
som Gun Club och Velvet Underground.
Det finns något väldigt primitivt och
enkelt över deras musik, något väldigt
djuriskt och väldigt intressant.
Sen gör det ju inte saken sämre att
de kör en svensk version av Judas Priest
gamla Painkiller i deras version kallad
Smärtstillande.
– Första skivan var så desperat, att sitta
där på Gotland och allt, säger Isak.
Men nu kan jag känna att jag inte är
så desperat längre, jag orkar inte bara
stå och skrika längre. Jag skulle gärna

vilja sjunga om nån slags bra kärlek nån
gång.
– Jag håller inte med Isak där, men det
är lite det som är grejen med oss tre, vi
kompletterar varandra. Jag tror att det
är det som gör det så bra.
– Att vi inte riktigt vill samma sak, lägger Isak till och dricker lite mer kaffe.
Att det blir som en kompromiss och ur
det så föds allting.
De skulle gärna turnera nya skivan
men de vet inte vad som kommer att
hända. Mimmi säger att alla festivaler i
sommar skulle vara skitskoj, medan Isak
som är på väg att bilda familj är orolig
hur det kommer att påverka saker och
ting.
Det enda de är överens om är att de
inte vill spela på precis alla småställen i
Sverige igen. Jag tror inte att de behöver
oroa sig alls, så fort Galgberget kommer
ut lär Sverige ligga för deras fötter. Men
har man redan varit förband till The
Cramps kanske det inte spelar någon
roll.
Mathias Skeppstedt

Rolling Stones – Rolled Gold+
Det finns flera samlingsskivor med Rolling
Stones 60-talshits, men fansens favorit
genom alla tider är fortfarande “Rolled
Gold”, som gavs ut som en dubbel-LP våren
1975: 28 rykande rocklåtar från första singeln “Come On” från 1963 till revolutionerade
“Gimme Shelter”, sex år senare.
Äntligen tar nu denna firade samling steget in i CD-åldern: nya “Rolled Gold Plus” är
en läckert utökad dubbel-CD med hela 40
Stones-klassiker och ny formgivning. I det
här fallet är faktiskt allt som glimmar guld
– 40 karat.

U2 – Joshua Tree
När U2 för 20 år sedan gav ut “The Joshua
Tree” tog de steget upp från att ha varit ett
firat kultband till att bli en världsangelägenhet.
Än i dag räknas detta som bandets riktigt
stora mästerverk och finns i åtskilliga miljoner hem världen över. För att fira 20-årsjubileet ges nu denna klassiker ut igen – i hela
tre olika versioner: en remastrad version av
albumet, till Deluxe-utgåvan följer ytterligare
en CD med extramaterial från inspelningarna
av albumet. Dessutom kommer en Super
Deluxe-utgåva i begränsad upplaga, innehållande Deluxe-versionen samt en DVD
med material från bandets heta Paris-konsert från Joshua Tree-turnén. Bättre än så
här kan det knappast bli.

Nick Drake – Fruit Tree
Denna box är magisk för alla beundrare av
tidlös musik. När den nu ges ut igen på CD
och Vinyl har en DVD infogats: dokumentären “A Skin Too Few” samt en 100-sidig
booklet. Nick Drake är tveklöst en av de
stora kultidolerna under de senaste decennierna, och trots att han bara hann göra tre
album under sin alltför korta livstid tillhör
han de verkligt inflytelserika musikaliska
genierna.

Musik-DVD

The Rolling Stones – Biggest Bang

Oasis – Lord Don’t Slow Me Down

Nirvana – Unplugged, Live In New York

Jimi Hendrix – Live At Monterey

Thin Lizzy – Live & Dangerous

U2 – Popmart

Erik Svensson

blågult guld
Adam Tensta
Adam Tensta, så klart! Ja, vad skulle han
annars heta – mannen som satt Tensta på
kartan genom sin musik om livet i förorten med samma namn.
– Egentligen heter jag Adam Taal. Men
jag ville väcka uppmärksamhet så jag la
till Tensta.
Och tricket har funkat. Med spelningar på MTV, ZTV och frekvent rotation på
ett stort antal av Sveriges radiostationer
blev Adam Tensta kändis i somras med
den svängiga debutsingeln They Wanna
Know. Recensenterna var överförtjusta
och beskrev bland annat Adam som en
hiphop-gud. Och givetvis efterfrågade de
ett album, som när det väl blev klart fick
heta It’s a Tensta Thing, för att fortsätta
på temat.
Adam säger att han inte är någon hiphop-gud. Till vardags jobbar han inom
offentliga sektorn långt från musikvärlden.
– Jag lever i två världar. Jobbar om dagarna och gör musik om nätterna. Musiken
är helt klart mitt forum där jag trivs bäst.
Här kan jag vara mig själv. Därför är
många av texterna på albumet väldigt
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Little Dragon
utlämnande. Jag brukar be folk lyssna på
min musik om dom vill lära känna mig.
Berättelserna sträcker sig från uppväxten på 80-talet med Transformers,
Nintendo och helikopterfrisyrer till en
dystrare sida med en frånvarande pappa
och en bror som fick sälja droger för att
försörja familjen. Ärligt beskiver albumet
bra.
– Det brukar vara svårt för folk att definiera vad dom hör när dom lyssnar på
min musik. Kanske är det för att det är
nytt och inte låter som något annat tidigare.
Och varför vara ödmjuk? Adam har
helt rätt i att han hittat ett eget utrymme.
Musiken är inte hiphop, inte house. Det
är någon form av cross over-blandning
som lutar mer åt electrohållet, samtidigt
som det fortfarande är hiphop, på något
sätt.
Influenserna är tydliga emellanåt:
Lupe Fiasco, Kayne West – fast å andra
sidan ryms även The Knife och Daft Punk
inom samma ramar. Ja, du ser. Bättre att
bara kalla det för a Tensta thing.
Therese Ahlberg

De vet inte riktigt när de blev Little Dragon.
De fyra kompisarna Yukimi Nagano, Erik
Bodin, Fredrick Källgren och Håkan Wirenstrand har spelat ihop i ett tiotal år. Men när
de blev ett band har de ingen riktig aning om.
Medlemmarnas samarbeten med Peps Persson, Koop och José González (för att nämna
några) skvallrar om en genuin musikerbakgrund. Little Dragon är därmed inte den typ
av band som börjar med att ha ett namn och
en image. Det är snarare musiken och musicerandet som stått i fokus. Men någon gång
upptäckte de sin egen potential.
– Ja, fast vår första livespelning blev helt
sågad. Det var bara gnäll om att vi inte var
moderna, att vi hade dåliga texter och så
vidare, säger Erik med ett skratt.
– Där blev det så uppenbart att kritikern hade
en annan musiksmak, så det gick inte riktigt
att bry sig om, lägger Yukimi till.
Nu när debutalbumet Little Dragon släppts
på engelska bolaget Peacefrog har kritikerresponsen varit annorlunda. Med all rätt.
Little Dragons sambadoftande pop, kryddad
med jazz och elektronik låter nämligen unik.
– Peacefrog ville ha material så vi skickade
över våra demolåtar. Dom tog allihop och det
var givetvis kul, säger Fredrick.

En del spår är egentligen inte helt färdiga
menar bandet, men de tror också att det var
just det som skivbolaget tyckte var så spännande. Nästa singelsläpp är Constant Surprises. Den spelades in när Yukimi var förkyld
och låg i soffan och sjöng.
– Det var ju inte bästa mikrofonen heller, så
sångens ljudkvalitet är ju rätt dålig, men
samtidigt låter det direkt och genuint. Men
hade vi försökt göra omtagningar tror jag att
känslan i låten hade försvunnit, säger Håkan.
– Vi fick jobba rätt hårt innan vi kom fram till
ett bra sätt att göra den låten live, men nu
tror jag vi hittat tillbaka till den där känslan,
säger Erik.
Att en del av spåren har några år på nacken märks inte. Men bandet känner av det. De
har redan massvis med nytt material och att
ge sig ut på turné med albumlåtarna tycker
de är lagom kul.
– Men vi gör nya versioner av dom andra
låtarna och låter det bli det roliga, säger
Yukimi.
– Annars hade vi ruttnat totalt på dom där
gamla spåren, säger Erik.
Mats Almegård

Patricia Reyes

Saša Ling
Saša Ling dansade mycket när hon var
yngre och trodde att det var det hon skulle hålla på med. Tills hon skadade knäet i
tonåren och började satsa på sången och
låtskrivandet istället.
Peppad av den fina responsen hon
fick när hon var ute och spelade bestämde Saša sig för att ta tag i det själv och
startade skivbolag. 2005 kom hennes EP
Beats and Pieces och i dagarna släpps
debutalbumet To Be Safe, Loved and
Respected.
Som soul med jazziga influenser
beskriver hon själv sitt sound och hennes
röst har jämförts med Erykah Badu. Men
för Saša Ling är inte det viktigaste hur
hon låter utan att hon förmedlar något.
– Jag vill beröra men på vilket sätt kan
man ju inte själv bestämma. Men jag
märker när jag möter publiken att jag
ofta förmedlar glädje. Det värsta skulle
vara om man ser någon i publiken som
är intetsägande, det vill man absolut inte
förmedla, säger Saša Ling och dricker en
klunk av sitt gröna te.
Hon utgår alltid från sig själv när
hon skriver, det ligger alltid en händelse
bakom varje låt. Ofta skriver hon när

Lykke Li
hon varit någonstans eller lämnat något
bakom sig, som för att knyta ihop säcken. Hon är en känslomänniska och det
kunde hon önska när hon var yngre att
hon inte var, men nuförtiden har hon lärt
sig hantera det. Även om det kan vara
jobbigt ibland, särskilt på scen.
– Ibland skulle jag vilja vara mer robotaktig. Men jag är känslosam och kör
som det känns för stunden, det blir alltid
något nytt varje spelning. Och man kan
ju inte rå för om det bubblar över ibland.
Jag skriker mig hellre hes, än att det låter
helt tekniskt perfekt.
Saša har tidigare sjungit i gospelkör
och det ligger henne fortfarande varmt
om hjärtat. Hon älskar att komma på
körstämmor och med niomannabandet
bakom låter det onekligen som en liten
kör ibland på plattan. Albumet spelades
in live för att få den rätta känslan. Låtskrivande och inspelning i all ära, det är
spelningarna som är det roligaste.
– Musiken finns alltid där. Men när man
står på scen, det är det bästa. Just där, då
glömmer man till och med bort vem man
är för en stund, säger Saša Ling och ler.

Det rullar på ordentlig för 21-åriga Lykke Li
just nu. Med sin barnsliga röst och svängiga
pop har hon fått de flesta att falla som furor
för låten Little Bit. Efter framgångarna med
EP:n börjar det nu bli dags för en fullängdare.
– Albumet kommer att heta Youth Novels
och släpps förhoppningsvis den 30 januari.
Soundet är ganska rått och väldigt old school,
säger Lykke Li från ett hotellrum i Köpenhamn.
För tillfället turnerar hon som förband
åt Shout Out Louds. Snart blir det hem till
Sverige igen för att göra några förbandsspelningar åt Magic Numbers samt ta itu med
alla förberedelserna inför skivsläppet.
Blev skivan som du hoppats?
– Både ja och nej. Soundet blev som jag ville
men man kan aldrig få det precis som det
låter i huvudet. Det blev mer som en positiv
överraskning. Kanske önskar jag att jag haft
lite mer tid på mig, men å andra sidan vill jag
att skivan ska spegla en tid i mitt liv och då
går det ju inte att pausa eller backa. Jag tror
första skivan bara blir till. Inget man riktigt
planerar utan den mest händer.
Björn Yttling (Peter, Björn & John) är producenten bakom både EP:n och den komman-

de Youth Novels. Tillsammans har de samlat
ihop ett gäng musiker till skivan. Bland annat
har Per ”Ruskträsk” Johansson stått till tjänst
med sin sax, även Laakso-trummisen Lars
Skoglund har hoppat in och i körerna hörs
både Mapei och Björns bandkamrat Peter
Morén.
Även om Lykke Li just nu glider på en våg
av framgång, trots att hon bara har en EP i
bagaget, tycker hon inte framgången kommit
enkelt. Hon ser det som ett resultat av att hon
är en väldigt bestämd person som aldrig gett
upp.
– Karriären har smugit sig på. Fast den senaste tiden har det verkligen lossnat. Men hade
jag inte jobbat hårt innan hade det nog inte
kommit en ketchupeffekt nu.
Hur har du gjort för att ta dig fram då?
– Jag har alltid varit kaxig och ganska påflugen på folk. Skickat ut demos hit och dit,
berättat för alla att jag håller på med musik,
på efterfester och överallt. Jag har verkligen
tagit till vara på alla kontakter jag någonsin
haft.
Lisa Andersson

Sara Thorstensson
www.groove.se
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AL qT ER EG Oo

The Pyramids

Sam Windett

En fin gräns mellan
skoj och tönteri

Trummisen Mark Cleveland är på gott humör
när han lyfter på luren hemma i London. Han
har precis repat med trion The Archie Bronson Outfit. Men den här artikeln kommer inte
att handla om dem, utan om sidoprojektet
The Pyramids, som Mark har tillsammans
med gitarristen Sam Windett, även han
annars i ABO. Debutskivan är inspelad någonstans på den engelska landsbygden.
När jag lyssnar på skivan så tycker jag att den
har en obehaglig känsla över sig, lite som på
Pere Ubus Heart of Darkness. Kan bero på att
ni spelade in skivan på ett ödsligt ställe?
– Nej, jag tror inte det… det handlar nog snarare om den brittiska sinnesstämningen än
om var vi befann oss.

Under hösten var tyska
technoveteranerna Alter
Ego ute och piskade svetten
ur technopubliken på spelningar runt om i världen.
Grooves Mats Almegård
agerade dubbelgångare
och mötte dem backstage
i Amsterdam.

Efter att Alter Ego kört skiten ur publiken på klubben Melkweg i Amsterdam
under Amsterdam Dance Event dyker
en kille upp och klappar mig på axeln
och ger mig tummen upp. Jag tänker
inte vidare på det, men när det händer
för fjärde gången börjar det kännas konstigt. En tjej som stått och spanat ett tag
kommer fram och formligen trycker upp
mig i väggen.
– Bra spelning, säger hon och ler skevt.
Eh, ja, den var bra.

– Du var asbra.
Vadå, när jag dansade här nere?

– Nä, på scen.
Där var inte jag.

– Hehe, nävisst att du inte var.
Nej, jag är svensk journalist.

– Jaha, oj. Vill du följa med på efterfest
med mig?
Får man inte originalet duger det
lika bra med vem som helst, verkar hon
tycka. Jag avböjer artigt. Inte bara för
att jag har en intervju på gång. Backstage softar Roman Flügel och Jörn Elling
med varsin öl. Och visst. Vi är rätt lika.
Roman Flügel har brunt hår, snedlugg
och stora svarta glasögon. Är man full
och glad kan man säkert ta miste.
– Haha, så dom trodde du var jag? säger
han.

Ja, men strunt i det nu. Låt oss prata om
er nya skiva.

– Visst, vad vill du veta? undrar Jörn
Elling.
Det låter som om ni haft jävligt kul när ni
spelade in den.

– Och du vill veta om vi verkligen hade
det? säger Roman och båda skrattar
högt.
Njae, men…

– Jag förstår vad du menar, säger Jörn
och kommer till min undsättning. Det
har faktiskt varit väldigt kul att spela in
den. Vi har jobbat tillsammans mycket
mer än tidigare. Jobbar man med datorer så är det ju rätt mycket ensamarbete.
Men nu har vi faktiskt suttit sida vid
sida och producerat tillsammans.
Titlar som Jolly Joker, Chicken Shag
och Exile on Bleep Street talar sitt tydliga språk. Att sedan varenda låt är en
uppercut som träffar hakan med snärt
och finess gör albumet helgjutet. Skruvade sågtandsbasar, svischande syntljud
och dova mollmattor matas framåt av
claps och hårda beats. Techno på skoj.
Men inte bara. För även om det finns
humor i hela albumet blir det aldrig töntigt (med undantag för slutlåten Welcome to Germany som är helfånig). Alter
Ego släpper inte garden utan jabbar in

hårda technokrokar i tio låtar av elva
på Why Not? Samtidigt kryddar de med
mycket electroinfluenser och resultatet
är enormt bra.
– I Tyskland är det minimal eller electro
idag. Det är en så tröttsam uppdelning.
Vi gillar båda. Ta Kings of Electro-samlingen som vi just valt låtar till som
exempel: det som vi har med där är ju
snarare gammal techno. Men attityden
är electro. Så tänker vi hellre, förklarar
Roman.
Alter Ego är knappast några nybörjare. Jörn Elling och Roman Flügel har
producerat tillsammans sedan 80-talet,
under namnet Alter Ego sedan 1993.
Deras singel Rocker fick pris som bästa
danslåt i Dance Music Awards 2005, de
har släppt skivor på Sven Väths bolag
Harthouse och har etablerat sina egna
bolag Playhouse, Klang Elektronik och
Ongaku som några av Tysklands mest
intressanta.
– Det är bara en fördel att vi arbetat tillsammans så länge. Vi har kul ihop när
vi arbetar och tycker det är viktigt med
humor. Visst kan det väl hända att vi bråkar, men ofta slutar det med ett asgarv
ändå, säger Jörn och tittar på Roman.
Sedan brister de båda ut i skratt igen.
Mats Almegård

Vilka känslor vill du att lyssnarna ska få?
– Jag antar att jag vill att dom ska… well, du
vet, jag antar att det är vad det är, precis som
vilken skiva som helst, hur skivor får dig att…
jag vet inte, haha.
Det är en av de topp tio bästa skivorna det
här året tycker jag.
– Oj, det är väldigt bra. Jag antar att
musikskapande för oss är… självklart vill vi
att andra ska gilla det men först och främst
måste vi gilla det. Hela poängen för oss med
att skapa musik är att göra musik som vi
skulle vilja lyssna på själva.
Hur blir det med nästa Pyramids-skiva?
– Jag vet inte. Nästa skiva vi gör är med Archie
Bronson. Och sedan… vi kanske gör en skiva
med någon annan. Och sedan gör vi en Pyramids-skiva. Så jag antar att det blir någon
gång nästa år.
Okej. Har du någon aning om hur den skivan
kommer låta?
– Nej, inte än. Vi hade ingen aning om hur
den här skulle låta, skrattar Mark.
I pressmeddelandet står det att The Pyramids behöver hitta en tredje medlem innan
livespelningar kan bli aktuellt.
Har ni hittat nån bandmedlem?
– Ja, det har vi, säger Mark och säger något
om att han inte vet om han vill berätta vem
den medlemmen är.
Vill du inte berätta vem han är?
– Det är en hon.
Okej. Vill du inte berätta vem hon är?
– Well… nej.
Men du vet väl att jag skriver för en svensk
tidning? Det kommer inte bli en världsnyhet…
Mark skrattar och muttrar något knappt
hörbart om att det aldrig går att veta vad
som kommer ändras.
– Personen som ska spela med oss är min
flickvän. Hon spelar i ett band som heter Joe
Gideon And The Shark.
Tror du att ni någonsin kommer till Sverige
och spelar?
– Ja, om det finns en promotor där med tillräckligt mycket pengar för att flyga över oss
och ge oss femstjärnig lyx, haha!
Jag tror att folk i Sverige skulle vilja se er live.
– Verkligen? Det skulle vara kul. Min flickvän,
den tredje Pyramiden, är faktiskt halvsvensk
så… det skulle kanske vara lite av en homecoming.
Sara Jansson
www.groove.se
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Som barn igen
”Guasilial”, så skulle Cedric Bixler-Zavala
beskriva Mars Voltas nya album med ett ord.
– Det betyder att tala i tungor, jag tror inte
många vet det eftersom det är ett ord som jag
själv kommit på, säger frontmannen samtidigt
som han skrattar åt sin egen kommentar.

14

Groove 10 • 2007

Men Soothsayer har en baktanke.
Den vill nu veta vad The Mars Volta har
att erbjuda i gengäld. När bandmedlemmarna får slut på spirituella gåvor och
vägrar offra sig själva som ersättning
börjar brädan att utstå svält. Och det är
då oturen börjar. Man bestämmer sig för
att ta till drastiska åtgärder, Omar lindar
in Soothsayer i en duk och begraver den
djupt ner i jorden. Olyckan vilar i frid
och skivan är född.
Låten Soothsayer är den enda som ger ett
intryck av inspirationen från Jerusalem och
Ouija-brädans ursprung, hur kom den till?

– Det som är intressant med den låten är
att jag vanligtvis skriver låtar och bara
kör på, då får man en spontan och ärligare reaktion. Soothsayer däremot var en
låt som bad om att bli skriven, alltså fick
jag lägga ner mer tid på den. Det är den
enda låt på albumet där jag flera gånger
fick sitta och skriva om texten tills den
blev perfekt. Den ville utvecklas både i
ord och instrumentalt och det var en lång
process innan vi fick till den.
– I övrigt så talade hela skivan till oss, det
är om kvinnan mot mannen, om poesi
och om ett triangeldrama. Jag hoppas
folk inser hur intressant albumets berättelse är.
Vilken låt på skivan är du mest stolt över?

– Jag måste säga Ilyeana, för vad vi gjorde där var att vi spelade in sången först
vilken vi normalt inte gör. Först sången
sedan musiken, det gjorde hela inspel-

ningen olik till hur vi annars arbetar. Plus
att den handlar om min favoritskådespelerska som jag starkt ser upp till, Ilyeana
är ett hemligt namn för henne.
För er som inte visste så använder sig
Cedric huvudsakligen av engelska och
spanska ord i sina texter, men han talar
sitt egna lyriska språk.
– Det är något som bara kom till mig.
Ny tid, ny rörelse, nytt språk. Jag tror
för övrigt att vi rockmusiker är framtiden, det är vi som skapar den kommande
slangen.
Vad bidrar The Bedlam in Goliath med i
världen?

– Låt oss säga att vi är dom sista personerna på jorden, detta ska då ses som en
ordbok. Många förknippar vår musik
med så kallade huliganer och folk som
hela tiden ska bryta alla regler. Vi är tacksamma för alla fans vi har men vi välkomnar även alltid nya.
På tal om nya fans så har bandet fått
en ny medlem; trummisen Thomas Pridgen. Men det är inte första gången man
byter ut bandmedlemmar.
Du som har varit med sedan starten, hur
tycker du att det har påverkat Mars Voltas
sound att folk har kommit och gått?

– Det har bara varit bra för oss. Vi har
lärt oss mycket om vad vi gillar och ogillar i musikväg genom att ha arbetat med
olika personer. Trummisen vi har nu är
förresten inte bara väldigt bra på det han
gör men han har också skapat en ny form

av energi i bandet. De flesta av oss är
över 30, och att ha Thomas som nästan
är tio år yngre har gett nytt liv i oss! Vi
känner oss yngre och det är en underbar
och uppfriskande känsla.
Omar har alltid en massa andra projekt
vid sidan av Mars Volta, är du likadan?

– Omar styr ett tåg som färdas i maximal
hastighet. Jag behöver inga sidoprojekt
för jag är oftast alltid med på vad Omar
gör och det passar mig perfekt.
Så inga soloalbum för din del då?

– Nej, jag tror inte det. Skulle det någonsin hända så skulle jag inte sätta mitt
namn på det. Jag gillar inte konceptet av
att vara ”frontman” redan nu, är man
ett band så är man ett band. Sen skulle
nog min soloskiva även vara instrumental, ingen sång. Och jag skulle antagligen
också ta hjälp av Omar med att göra den.
Så nej, jag ser faktiskt ingen poäng med
att gör något eget…
Vad kan folk förvänta sig av er kommande
turné?

– Sinne för humor och mer interaktion
med publiken. Som jag nämnde tidigare
så har detta mycket med Thomas att
göra, vi känner oss alla som barn igen!
Mer aktiva helt enkelt och det kommer
definitivt att synas på scen.
Och för er som undrar så ja, jag fick
veta Ilyeanas riktiga namn, men jag låter er
vänta tills albumet kommer ut och ni kan
klura ut det själva. Så ondskefull är jag.
Anna Plaza

Ross Halfinby

Det var många hinder som var tvungna
att övervinnas under arbetet av The
Bedlam in Goliath. Fysiska skador, översvämning i studion och konflikter med
diverse bandmedlemmar ledde till att
Cedric under flera tillfällen tvingades
övertala andra orginalhalvan av bandet,
Omar Rodriguez-Lopez, att inte ge upp
det de påbörjat.
– Svårast var det efter att vår tekniker
fick ett sammanbrott. Då ville vi nästan
alla bara lägga av, händelsen påverkade
oss starkt och led till besvärliga konsekvensker men man måste vara starkare
än så. Och nu i efterhand känns det
underbart för resultatet har visat sig vara
speciellt, något utöver det vanliga, ingen
”självklar” skiva liksom.
Historien bakom albumet är lång
men kan sammanfattas med ett namn;
The Soothsayer (siaren).
Under en resa till Jerusalem fann
Omar en såkallad ”talande bräda” som
han ansåg skulle bli den perfekta gåvan
till Cedric. Lite visste han att det var mer
än bara en souvenir, det var vad som skulle ändra The Mars Voltas öde för alltid.
Under deras turné som förband till
Red Hot Chili Peppers spenderade de all
sin fria tid åt att sitta runt Ouija-brädan.
Denna ger dem en berättelse som alltid
involverar samma karakärer; en man, en
kvinna och hennes mor. Det handlar om
lusten som finns emellan dem. Om förförelse, otrohet och smärta. Och så småningom även om mord.

Mattias Elgemark

ELI N R UTkH S I G VA RDS aS O N
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Växer i sig själv
Elin Sigvardsson har hittat något nytt i den egna personen. Med
mer vikt på arrangemang och produktion men som samma fina
låtskrivare i botten har hon blivit Elin Ruth Sigvardsson.

– jag tycker det är snyggt, jag gillar det
namnet. Och det är ju mitt fullständiga
namn liksom. Ibland kommer man på
saker i efterhand och då kan man ju välja
att skita i det eller fixa till det.
Nya albumet A Fiction släpps i slutet
av december och hon är förväntansfull
och tycker det ska bli kul att komma ut
och spela igen.
Releasefesten för nya singeln Antidote
hålls på butiken Urban Outfitters i Stockholm. Det är fullsatt i det lilla rummet på
övervåningen och det känns nästan lite
förbjudet men coolt att mingla runt och
dricka öl bland alla kläder och böcker.
Elin och hennes två musiker spelar några
låtar från nya plattan och det är både
rockigt, ösigt och känslosamt.
De tre plus producenten har experimenterat och lekt fram det nya soundet i
studion, till skillnad från de förra skivorna som spelats in live. Förut tyckte Elin
nästan att det kändes lite fult att sitta och
pilla på saker och det skulle vara mer rakt
av som det lät. Den här gången tycker hon
att hon kunnat ta hand om låtarna lite
mer. Det har fått ta längre tid och hon är
väldigt nöjd med slutresultatet. A Fiction
är mycket poppigare och melodiösare än
de tidigare skivorna, tycker hon.
– Förut hade jag sån otrolig förkärlek för
det akustiska och instrument som man
kopplar till countrygenren. Jag tyckte
det var mer äkta liksom. Men nu har jag
fattat att det kan vara lika äkta även om
man använder en synt, säger Elin.
det finns en miljon sätt att göra en låt på
och vilket som egentligen är det bästa är
en fråga som dyker upp när man har tid
och kan göra hur man vill. Det är faran
med att spela in på det här sättet, menar
Elin, att man aldrig känner sig färdig.
Men numera kan hon uppskatta både att
spela in live och i studio. Med nästa platta
kanske det blir något slags mellanting,
berättar Elin när vi träffas en vecka efter
releasefesten.
Namnet på skivan kommer från att
den är som en roman, en fiktiv berättelse
som man kan följa i kronologisk ordning.
– Den är inspirerad av mitt eget liv, även
om inte allt är exakt som verkligheten.
Det är ett bra sätt att få distans till jobbiga grejer, att skriva om det till någon

form av nästan verklighet. Det är därför
den heter A Fiction.
Till skillnad från många andra artister kan hon inte skriva när hon är nere
eller deppig, hon bearbetar och skriver
efteråt istället, när det jobbiga är över. Ett
tag hade hon en lokal som hon gick till
på dagarna för att skriva, det blev nästan
som ett ”vanligt” jobb.
– Man blir faktiskt väldigt kreativ av att
tvinga sig själv. Men jag skriver ändå när
jag behöver skriva och känner jag att
jag inte kan skriva något då låter jag det
vara och väntar. Det är ingen idé att sitta
och pressa fram något, jag vill känna att
musiken är skriven när den har behövts
bli skriven.
Elin inspireras gärna av böcker, de
triggar igång ordförrådet och ger massa
tankar i huvudet. Just nu läser hon litteraturvetenskap men det har inte fått kreativiteten att flöda, än så länge. Fast de har
mest läst konstiga grejer än tycker hon, så
det kanske kommer.
elin är väldigt lättsam och naturlig.
Hon skrattar och pratar medan hon försöker få i sig sin sallad.
A Fiction är hennes tredje skiva och
hon tycker att hon har utvecklats, både
när det gäller sången, låtskrivandet och
sitt uttryckssätt. För de båda tidigare
plattorna blev hon uppmärksammad och
nominerad till både Grammisar och Rockbjörnar. Men det var inte bara positivt.
– Jag var inte riktigt beredd på att det
skulle komma och det var ju skitkul
såklart. Men är man en person som ställer höga krav på sig själv kan det förvärras lite av att sådana grejer händer. Det
är klart man känner press på sig efter det.
Har man höga krav på sig själv blir det
väldigt ensamt, man är så elak mot sig
själv men det är ingen annan som vet om
det.
Nuförtiden försöker Elin vara lite snälllare mot sig själv även om hon tycker det är
svårt. Hon erkänner att hon fortfarande är
lite av ett kontrollfreak som sällan är nöjd.
Men hon försöker och det var också därför hon inte ville producera själv den här
gången. Det har känts bra att fått hjälp att
arrangera och spela in låtarna tillsammans
med hennes musiker. Och att få följa upp
det och turnera med samma personer sen
känns väldigt skönt tycker hon.

elin är en av ganska få tjejer i branschen
som kan kalla sig för producent, även om
det blir fler och fler. Hon tror att det låga
antalet beror mycket på tekniken.
– Som producent måste man vara intresserad av det tekniska också och inte bara
vara kreativ. Tjejer är oftast inte lika
intresserade av det. Jag har lärt mig det
jag behöver för att kunna sitta och spela
in själv men jag tycker det är så tråkigt
med teknik, jag har egentligen inget tålamod för det.
Elin Ruth Sigvardsson blir inspirerad
när hon ser andra tjejer göra mycket av
jobbet själva och hoppas att hon själv kan
vara en inspirationskälla för andra. Den
gitarrbaserade pop/rockgenren Elin håller
på med har tidigare också mest förknippats med killar (läs gubbar). Men nuförtiden kopplas den nästan mer samman med
kvinnliga musiker. Genren är heller inte
känd för att vara lika sex- och utseendefixerad som annan musik.
– Det var någon som sa en gång att ”jag vill
att man ska kunna hänga över mig ett skynke och ändå tycka musiken är lika bra”.
Det är väldigt bra sagt och lite så tycker jag
hela grundtanken är. Det är ju ändå musiken som är viktigast, tycker Elin.
hon började med musik tidigt och tog
pianolektioner hemma i Mönsterås som
ligger utanför Kalmar. Men det var inte
förrän på gymnasiet som hon började
spela gitarr. Hon spraylackerade den
knallröd och stängde in sig på sitt rum i
ett halvår och lärde sig spela genom att
skriva egna låtar.
– Jag kände direkt att det kändes bra, det
passade mig. Jag fick någon spelning på
något café och sen blev det fler spelningar. Efter det kände jag att jag bara ville
fortsätta spela, jag vill göra det här jämt,
berättar Elin.
Hon flyttade till Stockholm för att
stanna någon termin bara, men blev kvar.
Första skivan spelade hon in när hon var
21 och den andra ett par år senare. Efter
den skivan tog Elin det lugnt ett tag och
försökte ta hand om sig själv. Hon gick
en blomsterbindarkurs och började på
capoeira men hoppade ganska snabbt av.
Att försöka göra andra grejer än
musik för att balansera upp livet lite är
viktigt för Elin. Smålänning som hon är,
ligger naturen henne varmt om hjärtat.

Om hon inte hade sysslat med musik hade
hon gärna varit fågelskådare eller trädgårdsmästare och glidit omkring i gummistövlar och hängselbyxor.
– Ju längre jag bott i Stockholm, desto
mer känner jag att jag behöver naturen.
Det känns som att mycket av en försvinner här men när man kommer hem sätts
allt på sin plats igen och man kommer lite
närmre sina rötter och sig själv. Jag åker
hem till Småland så ofta jag kan. Någon
gång ska jag nog köpa mig ett hus någonstans på landet, kanske i Småland.
men annars är det musiken som gäller.
Även om hon kan bli trött på den och det
finns perioder när hon inte ens lyssnar på
musik.
– Om jag har varit i studion en hel dag och
hållit på med skivan då orkar jag inte gå hem
och lyssna på musik för att njuta liksom.
Då vill jag ha det helt tyst. Men jag tror det
bästa är att göra andra saker. Jag tror det är
viktigt för musiken också, för inspirationen.
Det ena ger det andra liksom.
Förut när hon ville koppla bort tråkiga
grejer tog hon ofta till gitarren. Men inte
så mycket längre, även om det händer. Nu
lagar hon hellre mat eller gör något annat
för att slappna av. Men hon tycker också
det är viktigt att spela andras musik och
att spela med andra.
– Man måste få känna att det är kul att
spela musik så det inte bara blir kopplat
med någon stress. Det är viktigt att hålla
det levande, menar hon.
elin känns väldigt lugn och trygg och
det märks att hon verkligen försöker att
inte ha för höga krav på sig själv. Hon vill
varken prata eller tänka så mycket på vad
som har hänt eller vad som ska hända.
Hon vill bara njuta av där hon är nu. Och
nu är det nya plattan som gäller, och hon
tycker själv att den är det bästa hon gjort.
– Man gillar ju alltid det nyaste man gjort
men jag känner ändå att jag personligen
tycker den här plattan är den bästa. Jag
gillar verkligen att framföra dom här
låtarna live och tycker om hur vi fått
till dom i arrangemangen och sådär. Det
känns väldigt lekfullt och detaljrikt. Det
känns som att jag hittat något jag själv
gillar i alla fall och då är det också lättare
att skita i vad alla andra tycker.
Sara Thorstensson
www.groove.se
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Hyacinth House
Långt in i skogen utanför Vimmerby ligger
det gamla torpet från 1800-talet. Det är där
som Hyacinth House för det mesta bor och
verkar. Åtminstone de två bröderna Fredrik
och Marcus Johansson, som är grunden i bandet. Musiken är skäggigt uramericana med
starka countrydrag och en underbar banjo
ständigt närvarande.
Nya plattan heter Black Crow Country och
är den överlägset bästa svenska countryrockplattan jag satt tänderna i. Hyacinth House
borde vara stora i Sverige. Men inte. Det är
bara entusiasterna som hört talas om dem.
Inget svenskt bolag vill distribuera deras
skivor. Holländska Glitterhouse är det som
fått den stora äran och det är i Holland som
Hyacinth House får den uppmärksamhet
de förtjänar med spelningar och utrymme i
media.

Exklusivt för fansen

Tomas Arvidsson

Einstürzende Neubauten släppte nyligen
sitt tredje album under 2000-talet, trots
att man sedan 2002 stått utan skivbolag
och distributörer. Bandets basist Alexander
Hacke berättar om tanken bakom.

– Vi har försökt i Sverige, jag har till och med
skickat kalsonger med Hyacinth House-tryck
till TV 4 för att få spela på nyhetsmorgon,
men det hjälpte inte. Marcus menar att det
tar för mycket kraft att satsa på Sverige.
– Lägger vi ner mer tid på Sverige är risken att
vi bränner ut oss. Det är bättre att satsa på
dom ställen där dom gillar oss.
Det var efter att Marcus hade gått en
musikproduktionsutbildning som han insåg
att det var ett eget bolag som gällde.
– Jag träffade många personer där som jag
absolut inte skulle vilja jobba med. Det var
bland andra producenter som hade en helt
annan syn på musik än vad jag hade. Dom
såg musik som en förbrukningsvara. Men
att starta eget bolag är egentligen inte att
rekommendera, säger Marcus.
– Det är mycket jobb och det är svårt att leva
upp till rockstjärnemyten, man orkar helt
enkelt inte. Man hinner knappt skapa musik.
Varken Marcus eller Fredrik har någon fast
adress. Marcus har den senaste tiden bott i
ett konstgalleri i Göteborg. Nu sover han på
olika soffor hos kompisar när han inte är i
studion i Västervik. Förutom musiken hankar
sig bröderna fram som psykvårdare, lärarvikarie och ljudtekniker.
Hyacinth House startade egentligen som
Marcus soloprojekt men han övertalade sin
bror att vara med. Efterhand plockade de in
fler musiker och är nu ett fulltaligt band.
Den närmsta tiden ska Hyacinth House
spendera i Holland men de beger de sig snart
för första gången till USA där de ska resa
runt och hämta inspiration. Snart kan det
nämligen lossna även där, de har gått vidare
i uttagningen till US Grammy Awards i två
kategorier: Best alternative country act och
Best alternative act.
Har du minsta intresse för bra musik skapad av skäggiga män i rutiga skjortor som
nämner Bob Dylan och Neil Young i samma
andetag som 16 Horsepower, så googla
genast på Hyacinth House så kommer allt
ordna sig denna höst.
Jonas Elgemark
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Det är över 25 år sedan Einstürzende
Neubauten albumdebuterade med Kollaps. För de som inte följt bandet kan
nog färska Alles Wieder Offen kännas
som en nästan diametral motsats till vad
bandet stod för då.
Under de senaste åren har Einstürzende Neubauten jobbat mycket över
internet med supportrar och fans för att
producera sina skivor, ibland också med
direkt påverkan om låtval och idéer från
dem. Därför känns det fullt naturligt
att via mail utbyta tankar med bandets
basist Alexander Hacke.
De senaste åren har Einstürzende
Neubauten jobbat med sin musik på ett
sätt som kan te sig lite okonventionellt
i branschen. Istället för att förlita sig på
stöd från skivbolag eller förlag har man
gått ut och bett om ekonomiskt stöd
bland sina fans och supportrar. De fans
som givit ekonomiskt stöd har i sin tur
blivit belönade i form av album, filmer,
exklusiva webspelningar och chatmöjligheter som bara varit tillgängliga för dem.
År 2000 kom Neubautens album
Silence is Sexy, vilket var det senaste
och kanske sista som distribuerades på
konventionell väg. 2003 års Perpetuum
Mobile var en av faserna i supportrars
medverkan och finansiering, men släpp-

tes i samarbete med Mute Records för
att säkerställa att skivorna hamnade ute
i handeln och blev tillgängliga även för
dem som inte bidragit ekonomiskt i processen.
Alexander Hacke tycker att det är
lättare att arbeta tillsammans med fansen och supportrarna eftersom man har
direktkontakt med dem istället för att
diskutera fansens eventuella reaktioner
med ett skivbolag. Han poängterar att
det är på det här sättet de vill arbeta, och
uppmanar och stöder alla att göra så.
– Vi vill försöka bevisa att det går att
göra något och få saker att hända än att
bara sitta och klaga.
Alexander Hacke berättar också om
det andra projektet, det som under de
senaste åren varit känt som Musterhausserien. Åtta album som distribuerats till
prenumererande supportrar, i stort är
idéer och tankar som bandet haft som
skulle blivit för komplexa och långa
för att integrera i vanligt albumformat.
Dock kommer man antagligen i framtiden att göra alla Musterhausutgåvorna
tillgängliga för alla i någon form av box.
Man kan tycka att det är ett intressant resonemang, eftersom det kan kännas som att Neubauten kommer närmare sitt ursprung i de här albumen än

vad man gjort på de senaste ”officiella”
utgåvorna.
En annan sak som ligger nära bandets
ursprung är att det även på det senaste
albumet finns en subtil kritik mot västerländska tankemönster och historia
i musik och text. Ibland känns det nästan som att de på ett längtansfullt sätt, i
alla fall musikaliskt, refererar till andra
kulturer, med en särskild historia, med
en annan kulturell bakgrund. Armenia
från 1983 och Nagorny-Karabach från
senaste albumet.
Alexander Hacke bekräftar tankemönstret och säger att de sedan starten
varit högst influerade av så kallad ”primitiv musik”, och att musik generellt kan
vara ett språk som man kan använda för
att överkomma de starka kulturella hinder som exempelvis nationalitetsgränser
sätter.
Einstürzende Neubauten kommer
under våren att turnera igen i Europa,
även i Sverige. Hacke har en reflektion
om skillnaden mellan Neubauten förr
och nu:
– Risken är mindre idag att någon i bandet eller publiken blir skadad. Men man
ska inte räkna bort den helt.
Magnus Sjöberg

INDEPENDENT MUSIC FOR INDEPENDENT PEOPLE

EASY ACTION - EASY ACTION
NU KOMMER BANDETS DEBUTPLATTA
INNEHÅLLANDES BÅDA VERSIONERNA SOM GAVS
UT NÄR DET BEGAV SIG. DESSUTOM HELA NIO
BONUSLÅTAR! 80-TALS GLAM SOM BÄST!
DIESEL & GLORY / DEF & DUMB

MUSTIC PROPHECY - SATANIC CURSES
DARK-POWER-METAL KUNGARNA ÄR TILLBAKA!
DETTA ÄR UTAN TVEKAN BANDETS STARKASTE
ALBUM HITTILLS. PROVLYSSNA PÅ:
www.mysticprophecy.com
MASSACRE RECORDS

VENESIA - DISTRACTIVE KILLUSIONS
ETT STORARTAT ALBUM MED VÄLSPELAD
SYMFONISK BLACK METAL. MED MEDLEMMAR
FRÅN VADER OCH BEHEMOTH. CHECK IT OUT!
NAPALM RECORDS

TWISTED SISTER
A WICKED CHRISTMAS - LIVE
TWISTED SISTER AVSLUTAR SIN KARRIÄR
MED DENNA FÖRGYLLDA LIVESPELNING
MED MASSOR AV HITS OCH KLASSISKA
JULLÅTAR I NYA VERSIONER.
FIRA EN ÄKTA METAL X-MAS I ÅR!
DEMOLITION RECORDS

THE DUSKFALL - DYING WONDERS OF THE WORLD
ENASTÅENDE SVENSK DEATH METAL.
HÅRT OCH MELODIÖST. PRODUCERAT AV DANIEL BERGSTRAND
(IN FLAMES). mISSA INTE BANDET LIVE UNDER DECEMBER MÅNAD
I BL.A. LULEÅ, UPPSALA OCH GÄVLE.
MASSACRE RECORDDS

VICIOUS ART - PICK UP THIS SICK CHILD
GRYM DEATH METAL MED EX. MEDLEMMAR FRÅN
ENTOMBED, DARK FUNERAL OCH GRAVE.
ETT MÅSTE I SKIVHYLLAN OCH ETT MÅSTE
FÖR ALLA SOM ÄLSKAR METAL!!
TARGET

FACHESHIFT - RECONCILE
KANONDEBUT FRÅN SVENSKA FACESHIFT. BANDET BESTÅR TILL
MESTADELS AV MEDLEMMAR FRÅN ETERNAL OATH. ETT MÅSTE FÖR
FANS AV PARADISE LOST´S MÖRKER, KILLSWITCH RIFFKONST OCH
LINKIN PARK´S OCH TAKIDA´S STORA REFRÄNGER.
BLACK LODGE

AVANTASIA - LOST IN SPACE EP - PART 1 & 2
TOBIAS SAMMET FRÅN EDGUY SLÄPPER NU TVÅ
OLIKA EP´S SOM EN FÖRSMAK AV DET KOMMANDE
ALBUMET. HÅLL UTKIK I DIN BUTIK EFTER
”LOST IN SPACE” PART ETT OCH TVÅ.
NUCLEAR BLAST

SVARTSOT - RAVNENES SAGA
SVARTSOT ARA VÄXER OCH VÄXER
OCH DET SAMMA GÖR GENREN FÖR FOLKMUSIK
INSPIRERAD METAL. DESSA DANSKAR GÖR DENNA
STIL TILL SIN EGEN OCH VISAR HUR DET SKA LÅTA.
NAPALM RECORDS

CONCEPT OF GOD - VISIONS
NÅGRA AV SOLITUDE AETURNUS MEDLEMMAR
TOG ETT BREAK FRÅN SA OCH FRAMSTÄLLDE
DETTA DOOM-METAL-MONTER. HELT OSLAGBART
INOM GENREN - ETT GIVET KÖP!
MASSACRE RECORDS

STEVIE KLASSON - DON’T SHOOT THE
MESSENGER
THE KRISTET UTSEENDE
V/A - 20 YEARS OF NUCLEAR BLAST
STEVIE KLASSON SLÄPPER NU SITT DEBUTALBUM!
FRÄLSNINGSPROCESSENS ANDLIGA INFERNO
ÖKÄNDA BOLAGET NUCLEAR BLAST
GÄSTAR PÅ LATTAN GÖR BL.A. NICK ROYALE &
DVD
FYLLER 20 ÅR OCH FIRAR DET MED ATT
ROBERT ”STRÄNGEN” DALQVIST (HELLACOPTERS),
FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ DVD.
SLÄPPA TVÅ VERSIONER AV DENNA BOX,
VIGILANTE CARLSTROEM (HIVES), PETER
KOMMER I TVÅ VERSIONER, EN VANLIG DVD OCH EN
EN MED CD´S OCH EN MED DVD´S.
SVENSSON (CARDIGANS) & GLEN
LIMITERAD I PSALMBOKSUTFÖRANDE MED EN
FULLMATAD MED VIDEOS, MUSIK OCH
MATLOCK (SEX PISTOLS). KLASSISK ROCK MED
BONUS CD-SINGLE, ”DEVIL CITY SKATERS”.
DOKUMETATIONER. ETT MÅSTE!!!
STORT ”R”
LIVE FRÅN MARIESTAD
NUCLEAR BLAST
WILD KINGDOM
BLACK LODGE

w w w. s o u n d p o l l u t i o n . s e

S vA NK cT GÖ RA N

Festen har

Matt Barnes

Han har bara suttit ner någon minut
innan en av stadens indie-avantgarde
hälsar på honom. Göran Dahlström
är i sitt element. Tillsammans har
de styrt upp en julfest. 23-åringen
bakom de stora glasögonbågarna är
klubbredaktör, driver egna klubbar
och spelar skivor på andras fester.

platsen är café publik mitt på Andra
Långgatan i Göteborg. Stadens sjaskigt
chica kvarter sträcker ut sig i sin blandning av gallerier, ateljéer, sexshoppar,
oberoende butiker och sunkhak – ett
område där lösdrivare och hipsters andas
samma luft. Hit har Göran Dahlström
själv valt sin väg. Första måndagen efter
studenten i Falun flyttade han ner. Det
var för fem år sedan. Tidigare var det pop
som gällde, numera dansmusik.
Sankt Göran kallar han sig som deejay
och producent. Tillsammans med sin
bror hade han klubben Hermanos – An
Andra Långgatan Odyssey i Café Publiks
lokaler i somras. Nu äter Göran lammfilé
och dricker stor stark på krediter av från
klubbens intäkter.
i toronto finns ett motstycke till Andra
Långgatan, men Queen Street West som
den heter här är längre. På nummer 381
träffar jag Sankt Göran som är här på
Redbull Music Academy. Göran har sökt
tidigare år men nu äntligen blivit antagen
till den två veckor långa lyckodrömmen:
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att umgås och utbyta erfarenheter med
andra kreativa. Erbjudas frikostiga föreläsningar. Och inte minst få jobba med
namn som producenten Waajeed, vokalister som Steve Spacek eller snubbar som
Theo Parrish, en Chicago-legend man
först hörde på radions P3 Klubb under
90-talet. 2 608 musikskapare worldwide
sökte till de 60 platserna.
– Tidigare tog i för att visa att jag var
nån, säger Sankt Göran. I år har jag haft
fokus på min personlighet och mina idéer
om musiken i ansökan.
I början av oktober kom han iväg med
17 kilo tung packning inklusive ett femtital plattor till Toronto. En multikulturell
stad, utöver sedvanliga metropolitiska
stadsdelar som Chinatown och Little
Italy finns här även grekisk, koreanska,
indiska och västindiska kvarter. Genom
den relativa närheten till storebror New
York och städer som Detroit och Chicago har det alltid blåst in friska vindar på
den lokala dansmusikscenen.

sankt göran ska ikväll ge sitt till genom
att spinna vax på akademins webbradio. Det är i en studio belägen precis vid
matsalen, ljudet går ut i den och på nätet.
Göran presenteras och berättar att han
kommer spela ”Disco and the slow deep
shit”. Samtidigt som han mixar skivor
fyller han i sin låtlista på ett papper som
han efteråt sätter sin signatur på och ger
akademins egen radiokanal rättigheten att
streama ut hans set på nätet i framtiden.
Mot slutet av setet är det fyra stycken
lyssnare anslutna. Ljudteknikern är nöjd
och säger att de flesta lyssnar on demand,
i efterhand på webben.
– Rena mixar med tanke på alla stora
namn som spelat här, säger han till Sankt
Göran.
dagen därpå är det dags för föredrag.
Mellan två mastiga högtalare har nu
fyra sjättedelar av Architecture In Helsinki slagit sig ner mittemot deltagarna.
Arrangörerna försökte boka indiepopmultiinstrumentalisterna redan förra
året, men turnerande stod i vägen då.

Nu hinner de precis stanna till under sin
runda i Nordamerika.
Architecture In Helsinki berättar om
hur de tidigare spelade in steel drums
med den billigaste Rolandsynthen, hur de
studsade en basketboll som bastrumma
och hur mycket e-post med remixar som
går mellan dem. Samtalet går snart in på
svårigheten att få ekonomin att gå runt.
Enligt egen utsago lever de på att sälja sin
musik till reklam och filmer. Turnéerna
betalar i bästa fall bara sig själva. Skivförsäljningsintäkter är det inte tal om
enligt bandet.
– Vi måste turnera för att kunna äta och
ha någonstans att sova, säger Cameron
Bird.
Inte helt bekvämt. Indieluggarna vrider på sig, de vill köra sitt eget race utan
att moderatorn bestämmer takten. De
får aldrig riktigt kontakt med åhörarna
(utbytet som annars är akademins kännetecken kommer inte till stånd). När
ordet släpps fritt frågar Sankt Göran om
de är bittra?

– En bitterljuv känsla, säger Cameron
Bird. Du måste avskilja dig från den
andra skiten och hålla det positiva uppe.
Turnétrötta Architecture In Helsinki
avslutar med att erbjuda lösenordet till
sin filsajt åt dem som är intresserade av
att remixa deras låtar. Inget för Sankt
Göran.
– I mina öron är det mer ytligt enkla poplåtar.
senare på kvällen i ett av sessionsrummen. En av de största arbetsnarkomanerna här – kvällen innan somnade han
i studion bredvid sin vän Jack Daniels
– Theo Parrish har mickat upp en deltagares trumpet. Han spelar till Theo Parrishs housebeat. Sankt Göran är också i
rummet. Han sitter och tittar på. Ser och
lär. Till att börja med.
– Theo, kan jag få komma med en åsikt?,
säger Sankt Göran.
Theos suddiga ögon leder hans kraftiga hydda i svenskens riktning. Tänka
sig att någon försöker lägga sig i Theo
Parrishs arbete. Amerikanen lyfter på

ögonbrynen innan han öppnar munnen
och säger sakta.
– Aldrig.
Tystnaden är inte lång.
– Vad tänkte du på? frågar han bekymmerslöst.
– Stäm trumpeten lite falskt, säger Sankt
Göran. Så det blir en sorgsen klang.
– Yeah, men vi är inte riktigt inne på tonart här, säger Theo Parrish.
– Hur gör man det där? frågar IG Culture
från andra sidan rummet. Broken beatpionjären som föreläst tidigare i veckan
håller på att packa ihop sina saker för
att åka hem till London. Sankt Göran
berättar hur man kan dra i en pryttel på
trumpeten.
i andra änden av Queen Street West
på The Drake Hotel, som jag själv bor
på, ska Jazzy Jay spela ikväll. Han är
en legend som varit med ända sen New
Yorks hiphopscen på 80-talet. Ett par
hundra meter längre ner på gatan ligger deltagarnas hotell. Den här delen
av stan var tidigare centrum för punk
och experimentell konst. Nu har affärer

May Truong

May Truong

bara börjat

som American Apparel, Starbucks och
svenska H&M kommit hit och drivit
upp hyrorna och pressat de bohemiska
hantverkarna, vintagehandlarna och
de oberoende skivbutikerna längre västerut. Gatorna är istället affischerade av
kommersiella budskap, som till exempel
posters om att man kan festa med Paris
Hilton – ”Hosted by Paris Hilton”.

influenser som den norska scenen, disco
och minimalbolaget Kompakt Sound.
Tidigare i höst kom Sankt Görans första release på London-etiketten Bear Funk
Gold, tolvan Back 2 Back. Skön långsam
feelgoodhouse med grooves att både softa
och klubba till. Så småningom ska Sankt
Göran släppa en fullängdare, den har han
kommit ungefär halvvägs med.

jazzy jay kör så svetten rinner, så klart
mycket old school. Men det vildare partyt får först fyr under efterfesten på deltagarhotellet. Hörnsviten på tredje våning
är fullproppad av folk. Bakom skivtallrikarna finns Sankt Göran. Till slut börjar
några objudna gäster riva sönder kuddar
och täcken. Vita dun yr, de sprids över
rummet och täcker snart golvet i hela sviten och ut i korridoren.
Följande dag är av naturliga skäl stillsam på akademin. Sankt Göran blir på sin
kant uppmärksammad av brittiska FACT
Magazine. Han får under ett par omtagningar presentera sig i deras webb-tv.
– Jag är för att jag gillar att bli influerad
av andra, säger han och berättar om sina

på kvällen tar vi oss till en klubb i Little
Italy där en akademiarbetare ser till att
rytmerna känns spännande. Några rom
och cola senare tar vi en taxi till deltagarhotellet och efterfestsviten. Jag passar på att köpa en dricka på andra sidan
gatan och hamnar efter Sankt Göran och
de andra in på hotellet. Där kommer jag
aldrig förbi receptionen. Bara sovgäster
är välkomna efter gårdagens efterfest.
Klocka är nu kvart i fyra, jag går istället Queen Street West bort. Inne på Seven
Eleven möts jag av en artist som står och
fyller läpparna med glans.
– What’s up Paris.
Johan Lothsson
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Where to Go?
SOME GUYS AB

Senast jag skrev om dessa tre dalmasar
hamnade de i Egen-spalten vill jag bestämt
minnas. Kul då att de ett halvår senare släpper
sin första fullängdare.
Glädjen och lekfullheten speglar av sig i
musiken, som faktiskt bryter mot en hel del
regler. Även om det inte är något jag kommer
att minnas eller lyssna på i framtiden kan jag
rekommendera det för er som gillar Manchester,
pop och punk med den rätta glimten i ögat.
Christian Thunarf
ALASKA IN WINTER
Dance Party in the Balkans
REGULARBEAT/HEMIFRÅN

Det var när Brandon Bethancort tog med sig sin
dator till en ensligt belägen stuga i Alaska som
det mesta av denna platta blev till. Hemma
plockade han in lite gästmusiker, bland annat
Heather Trost från A Hack And A Hacksaw,
och resultatet blev en väldigt egen mix av
elektronisk pop som blandas upp med balkansk
folkmusik och arabisk kyrkmusik. 80-tals-trummaskinen ligger och puttrar och ger en skum
inramning till resten av musiken. Men det här
är bra, riktigt bra emellanåt. Och eget. En upprymd, inspirerande känsla inﬁnner sig. Något
liknande kommer ni inte få höra i år.
Jonas Elgemark
ARTHUR ALEXANDER
Lonely Just Like Me: The Final Chapter
HACKTONE RECORDS

En grekisk tragedi är kanske att ta i. Men soulpionjären Arthur Alexanders liv är åtminstone
en skolboksdeﬁnition av ödets ironi. Beatles,
Rolling Stones och Bob Dylan spelade alla in
hans låtar. Själv såg han inte ett öre av framgångarna. 17 år efter att han lämnat branschen
för gott söker Elektra Records upp sångaren
– som funnit Gud och försörjer sig som busschaufför i Cleveland – för att förmå honom att
göra comeback för bolagets kortlivade hjärteprojekt American Explorer Series. Sagt och gjort,
han återförenas med fornstora vapendragarna
Dan Penn, Donnie Fritts och Spooner Oldham
och släpper år 1993 Lonely Just Like Me, sitt
första album på 20 år.
Resultatet är lika delar nyinspelade klassiker
och nya låtar och befäster inte bara hur bra
han en gång var – utan hur bra han alltjämt är,
både som sångare och låtskrivare. Inledande
If it’s Really Got to Be This Way är utan minsta
tvivel på nivå med vad som helst ur hans imponerande kanon. Till och med recensenterna är
överens. Men då slår ödet till igen: Alexander
dör av en hjärtattack bara några veckor efter
plattan släpps. Tack och lov hann han föreviga
sina sista låtar – och tack vare Hacktone Records
är de nu tillgängliga på CD igen, med extra
fyllning: radioinspelningar, demolåtar och en
liveupptagning. Lite mer tillbakalutad, lite mer
country, Lonely Just Like Me: The Final Chapter
är inte bara årets återutgivning. Det är Alexanders testamente tillika en stor soulbegåvnings
sannolikt största stund.
Dan Andersson
ANDI ALMQVIST
Red Room Stories
ROOTSY/BORDER

På Andi Almqvists förra platta kunde han rätt
ofta låta som en rätt vanlig Dylan/Waits-wannabee, men lyckades också knyta ihop allt
med bra låtar som lyfte det som kunnat kännas unket till något ändå rätt fräscht. På Red
Room Stories lyckas han återigen med samma
konststycke, med den skillnaden att Dylan och
Waits nu bytts ut, och dessutom på ett nästan
utstuderat autentiskt sätt, mot Nick Cave.

Det är liksom inte möjligt att bortse från, och
måste nämnas.
För det ﬁnns en nästan otäck Cavesk ande
som svävar över hela plattan. Men Andi lyckas
som sagt hålla ihop allt till en egen mix av
alla inﬂuenser man kan hitta, till en bra mix
av tragik och elände, till dramatiska ballader
med mordiska förtecken. Jag kan förstå om
man inte kommer förbi förebilderna när man
lyssnar, om man inte klarar av att det låter
för mycket Nick Cave, att det låter för mycket
mördarballad, Waits, Dylan, vad du vill. Men
man blir faktiskt belönad om man fortsätter
in i skogen.
Magnus Sjöberg
A SUDDEN BURST OF OPTIMISM
SUMO
EXTEND INDUSTRIES

Efter ett intro med en märklig Tarantino-prägel
över sig – men som vid en närmare titt egentligen är själva inledningsspåret – möts jag av
ett väldigt osvenskt rockband från Stockholm.
Som gärna spiller rödvin redan på första dejten.
Och som på en fem spår lång EP klär sig i nyanser som Muse, Strokes, Alkaline Trio minus
Matt Skiba och en till och från helt okej och
experimentell punksvans. Live sägs A Sudden
Burst of Optimism påminna om Flaming Lips.
Och antagligen möts de någonstans mitt i
eld- och bollhavet och det hela blir fantastiskt
bokstavligt. Tja, varför inte.
Andreas Häggström
ATMOSPHERE
Sad Clown Bad Fall EP

övergripande minustecken med Atmospheres
ovannämnda EP:s så är det också just detta;
livebandet. Ant är en mästare på klippa ihop
beats till Slug och trots att ﬂera av spåren redan
är bra kan man därför inte låta bli att blicka
bakåt och undra hur det skulle ha kunnat låta.
Erik Hjortek
AVENGED SEVENFOLD
Avenged Sevenfold
WARNER

Jag ska ju inte gilla det här. Mesiga körer,
överstylade killar och sockersöta refränger.
Men ändå kan jag inte sluta lyssna. Jag kan
inte sluta sjunga med, och jag famlar efter
min iPod så fort jag vaknar.
Avenged Sevenfold slog igenom med förra
skivan City of Evil, där låten Bat Country gjorde
det mesta jobbet. Nu släpper de uppföljaren,
sitt fjärde studioalbum, och det kommer att ta
bandet till stjärnstatus. Radiohittarna, så som
Almost Easy och Afterlife, är makalöst härliga
att försvinna in i. Det påminner om annan
amerikansk kommersialiserad refrängrock,
men det tilltalar en bredare publik. Ett band
som Good Charlotte är för barn. Ett band som
Nickleback är för vuxna kvinnor i parförhållande.
Avenged Sevenfold fungerar för alla dem och
så många ﬂer.
Som vanligt kommer de ursprungliga fansen,
från den tid då bandet var mer metalcore, att
skrämmas bort (det gjorde de egentligen redan
i och med City of Evil). Men bandet kommer
att vinna så många nya landmarker. Avenged
Sevenfold är en sorts 2000-talets Queen, där

genrer som country, pop och metal bara är
medel för att skapa sitt eget sound. Lyssna till
exempel på ska-virkus-symfonin A Little Piece
of Heaven, som är långt ifrån hårdrock, men
vars melodier är omöjliga att inte ta in.
Jag är förvånad över att jag faller för detta,
men det känns äkta och framförallt – jag blir
så himla glad när jag lyssnar på det.
Torbjörn Hallgren
BACKSTREET BOYS
Unbreakable
SONYBMG

Vad händer om några år? Ska ni fortfarande
heta Backstreet Boys då? Året var 1996 och
frågan som reportern ställt kändes relevant,
men de amerikanska pojkarna tog det piano.
De avfyrade några Stomatol-leenden och sa
att då får de väl heta Backstreet Men.
Idag, efter droger och Paris Hilton-förhållande, är de kanske inte pojkar längre men
pojkbandspräktigheten ﬁnns kvar. De kör på
säkra kort: stora, smäktande ballader. Och
det låter trevligt. Inte särskilt mycket mer än
trevligt, men Backstreet Boys låtar är ändå
bra mycket mer intressanta än de som dagens
Idol-vinnare släpper.
En av medlemmarna, Kevin Richardson,
har hoppat av, men stämsången lider inte av
det. AJ sjunger fortfarande bäst, Nick sjunger
fortfarande märkligt dåligt och pojkbandsformatet känns fortfarande väldigt 90-tal. Nya
musikvideon skvallrar om att koreograﬁn inte
har uppdaterats sedan -98, men albumet låter

RHYMESAYERS/BORDER

Allt sedan de gyllene åren, de ljuva dagarna i
rappens begynnelse, har ropen om att hiphopen
är död eskalerat. Därom låter vi de lärda tvista,
men för mig har rapparen Slug sedan länge bevisat motsatsen. Vare sig det är som soloartist eller under namnet Atmosphere tillsammans med
producenten Ant så är Slug en av vår moderna
tids största lyricister. Enligt min dramatiska mening borde modern undergroundhiphop nästan
räknas i ”pre”- och ”post”-termer till valfritt av
de tidiga albumena Overcast! eller Lucy Ford.
Efter fem-åtta Atmosphere-album (beroende
på vem som räknar hur) och två skivsläpp
tillsammans med Murs tycks Slug nu vilja
fortsätta sin EP-satsning. Efter en mängd olika
Sad Clown Bad Dub EP:s kom nu därför Sad
Clown Bad Fall EP – tätt följd av Sad Clown
Bad Summer EP. Trots det gemensamma
temat och det täta releaseintervallet är det
två ganska olika EP:s. Förenklat, och aningen
pretentiöst, uttryckt är Sad Clown Bad Fall den
omogne för tidigt plockade druvan. Förutom
den avslutande och briljanta Lyndale Avenue
User’s Manual är det ett stelbent utbud som
inte heller fullt lyckas räddas av Slugs textinsatser. Party Over Here har grym produktion
och vers, men den funkar nog bäst vid dans
på bordet med en slips på huvudet eftersom
den i övriga fall blir lite enerverande.
Till Sad Clown Bad Summer plockar Slug
fram sina rockärmsess. Klinkande piano,
en uppitchad soulröst, markerande bas…
Atmospheres sound känns på ﬂera ställen igen
– och detta är något jag påstår utan klagomål
om upprepning eller stagnation. RFTC höjer
sig över de andra spåren i sin funktionella enkelhet. Alla som någon gång varit involverad
i det smutskastade hiphopelementet kallat
grafﬁti kommer här att få gåshud och ett
leende i storyns upplösning.
För något år sedan var jag och såg en
Slug-spelning i Malmö där han tagit med sig ett
kompband. Alla beats framfördes således live
och resultatet var… tråkigt. Det lät enformigt
och alltför samstöpt och för att nämna ett

DAFT PUNK
Alive 2007
EMI

Vad gör en liveskiva klassisk? Det handlar
väl om en artist med vansinnigt bra låtar
som Talking Heads (Stop Making Sense) eller
Bob Marley & The Wailers (Live). Möjligen
kombinerat med omständigheter som är
extraordinära, som när Depeche Modes
deﬁnitiva genombrott på arenorna i USA
dokumenterades på 101, när Simon &
Garfunkel gjorde sin legendariska Concert
in Central Park, Nirvana sin Unplugged in
New York eller när Johnny Cash uppträdde
för internerna på At Folsom Prison. Eller så
handlar det om artister som lyfter sina låtar
ﬂera snäpp när de spelas live och därmed
kör över sin publik: Bruce Springsteen
har visat det på Live: 1975–85, Motörhead
på No Sleep ’til Hammersmith och Iron
Maiden på Live After Death. Vanligtvis är det
rockbanden som är bäst på det här. Medan
elektroniska artister ”nöjer” sig med att
presentera låtarna live. Men inte Daft Punk.
Deras spelning i Roskilde 1997 är en
av de bästa konserter jag varit på. På den
tiden använde de analoga syntar för att
mixa ihop sina Homework-låtar till ett
långt, svettigt pärlband av total danseufori.
Danstältet i Roskilde skyddade mot regnet,
men egentligen spelade det ingen roll.
Under tälttaket var det minst lika blött – av
svettigt dansande människor.
När Daft Punk i somras turnerade
struntade de tyvärr i att komma hit. Tyvärr,
för när jag hör Alive 2007 är det inget snack
om att det är så oerhört mycket bättre än
vad de var för tio år sedan. Den stora skillnaden är givetvis att de släppt andra och
tredje albumen Discovery och Human After
All sen dess. Samtidigt är det förvånansvärt
hur många hits de radar upp på Alive 2007

– efter ”bara” tre album: Da Funk, Around
the World, One More Time, Harder Better
Faster Stronger, Robot Rock och så vidare.
Eller radar upp föresten. Det är precis
vad de inte gör. De mosar ihop sina låtar
till en enda pumpande euforisk massa.
Robot Rock smälter ihop med Oh Yeah,
Around the World paras med Harder Better
Faster Stronger. Hela tiden med total kontroll.
Dynamiskt, vackert, hårt, galet och totalt
lyckorusframkallande.
När en låt som annars är en av Daft Punks
svagaste, Too Long, vibrerar av liv och långsamt byggs – precis innan baskaggen slår i
botten med full kraft. Då är det underbart
och sorgligt på samma gång. Sorgligt av den
enda anledningen att det känns nästintill
outhärdligt att inte få vara där – vara en i
mängden på Palais Omnisport i Paris. Men
det är också det enda som känns negativt. I
övrigt är det här rent igenom fantastiskt.
För Daft Punk har vansinnigt bra låtar,
de spelar sällan live och scenshowen går
verkligen inte av för hackor – så nog spelar
de under extraordinära omständigheter.
Men inte nog med det, de lyfter också sina
underbara låtar en fem, sex snäpp på den
här skivan och låter dem bli något helt nytt
– som delar i en helhet. Det här är med
andra ord klassiskt.
Mats Almegård
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snyggt och välproducerade ballader går hem
även på 2000-talet.
Maria Pettersson
BRÖDERNA LINDGREN
Vuxen barnmusik!
BONNIERAMIGO

Tänk att det fortfarande ﬁnns hopp. Att det
ﬁnns de som inser att det inte är ett motsatsförhållande mellan barnmusik, barnslighet,
naivitet och ”vuxen” attityd, ”vuxen” musik,
”vuxen” tillvaro. Att man egentligen innerst
inne kan behålla barnet inom sig, precis som
man kan vara vuxen redan som femåring.
Musikaliskt att man tar barnen på allvar, och
inte försöker hitta en enklare och nästan
nedlåtande ton och attityd. Det allra bästa
exemplet torde vara Jojje Wadenius tonsättningar av Barbro Lindgren. Avigt, eklektiskt,
komplicerat emellanåt, men aldrig dåligt,
alltid högklassigt och tar varje ton och varje
ord på allvar. Men även på senare år Myror i
Brallan-skivorna, Krämen, Giraffer och andra
Saker och Ola & Gorillan.
Just den känslan får man av den här plattan.
Helt underbart. Baktakter, 60-talsdoande,
sköra ballader, riffbaserad rock, allt till texter
om guldﬁskar, ﬂugor, att ha eld i baken, regnbågens färger… Allt med sång av Kristofer
Åström, Ebbot, Patrik Arve, Mattias Alkberg,
Asha Ali… Ja herregud. Till underbara texter,
med ibland nakna livsﬁlosoﬁska frågor, ibland
beskrivningar av vardagen, men alltid värd att
lyssna på och ta till sig. Och den underbara
Finns det någon där? med Nina Ramsby och
Martin Hederos. Jag smälter, helt förbehållslöst,
helt förbehållslöst, för Mathias och Andreas
Lindgren som ligger bakom, skrivit, producerat,
you name it, hela grejen. För alla gästartister,
så många ﬂer än vad som går att räkna upp.
För alla vuxna och barn, oavsett ålder. Jag sitter
och fånler och känner mig som lika mycket
barn som vuxen. Je e alle dom männischan ja
ha vörte för, som Dunderklumpen säger…
Magnus Sjöberg
BURIAL
Untrue
HYPERDUB

Har du hört talas om ”the uncanny valley”
– den kusliga dalen? Det ﬁnns ju en teori som
går ut på att människor tenderar vara mer
positivt inställda till robotar ju mer människolika de är, fram till en viss gräns, då vi istället
börjar fokusera på olikheterna och därför
tycker att de är obehagliga. Robotar som är
väldigt människolika, men ändå inte exakt
lika, beﬁnner sig alltså i den kusliga dalen.
Håll det i minnet.
När den mystiske och än idag anonyme
Burials självbetitlade debutalbum plötsligt dök
upp förra året var det en smärre sensation.
Det förknippades visserligen med den brittiska
dubstep-vågen, men samtidigt rörde det sig
ändå om dubstep som den aldrig någonsin
tidigare låtit.
Burial är långt ifrån ett behagligt album.
Det är kolsvart och det är hotfullt. Trummorna
smattrar metalliskt, som stiletter som slipas,
som patronhylsor som faller till marken, till
basgångar som dovt mullrar på ett vis som
påminner om det där ljudet som hörs mitt i
natten när grannen gör något man inte kan
och inte riktigt vill kunna identiﬁera. Men
framförallt är det ett hjärtskärande sorgligt
album. I tomrummet mellan de hotfulla ljuden
ekar en öronbedövande tystnad, ett slags
stumt skri från ett ensamt hjärta som värker
någonstans i en överbefolkad stad.
Trots sina många kvaliteter ligger den verkliga styrkan hos Burial i just den här känslan
som förmedlas. Albumet berör på ett väldigt
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speciellt vis. Sedan jag hörde det för första
gången har jag inte kunnat sluta lyssna på det.
Och nu är alltså uppföljaren Untrue här.
Och Untrue överträffar häpnadsväckande
nog mina skyhöga förväntningar. Burial
lyckas med bedriften att slipa till debutens
ojämnheter, samt ﬁnslipa det som redan var
fantastiskt, utan att för den skull förändra sitt
unika uttryckssätt. Den mest påtagliga skillnaden
är hur mycket mer utrymme rösterna får. Det
är nästan så att man skulle kunna tala om
melodi och sång, fast ändå inte riktigt. Även
om Untrue genomsyras av i grunden enkla,
nästan poppiga r’n’b-melodier, trasas dessa
ständigt sönder och förvrids till något helt
annat, till något som först verkar bekant, men
som i slutändan visar sig vara en skev och
nästan obehaglig nidbild.
Burial beﬁnner sig därför numera på botten
av den kusliga dalen. Untrue förmedlar en
känsla som hela tiden är på gränsen till att
vara varm, genuin och mänsklig, men som
ändå aldrig riktigt lyckas dölja det faktum
att den också innefattar något ihåligt och
konstruerat. Det är en känsla av att nästan nå
fram, av att nästan nå nästan, av att nästan
vara precis som alla andra. Men bara nästan.
Untrue är därför ett på en och samma
gång både vackrare och kusligare och än mer
hjärtskärande sorgligt album än debuten. Och
sålunda har Burial precis släppt ett av årets i
särklass bästa album.
Fredrik Franzén
CRAIG DAVID
Trust Me
WARNER

Craig David slog igenom med dunder och brak
med sin debutskiva Born to Do it strax efter
millennieskiftet, men de senaste åren känns
det som han stagnerat musikaliskt. Lite synd
med tanke på vilken skön röst killen besitter.
Visserligen så börjar nya plattan Trust Me
lovande med sköna förstasingeln Hot Stuff där
man samplat Bowies Let’s Dance. Men resten
är en ganska såsig historia där låtarna har en
tendens att ﬂyta ihop utan egna identiteter.
Själv har jag tappat intresset halvvägs in i
tredje låten. Det har snackats ganska mycket
om att det här ska bli Craigs stora comeback,
men jag har svårt att tro att det här kommer
att orsaka nåt större väsen utanför Storbritannien. För hur man än vänder och vrider
på det så känns låtarna på Trust Me mer än
lovligt svaga. Kanske är det dags för ett miljöombyte och att se sig om efter eventuella
samarbetspartners på andra sidan Atlanten.
Rösten och talangen ﬁnns ju onekligen redan
där, allt som behövs är en demonproducent
och ett knippe hits.
Thomas Rödin
ANI DIFRANCO
Canon
RIGHTEOUS BABE/BONNIERAMIGO

Ani DiFranco är en sån här artist som man
ibland får känslan av att hon är lite för
produktiv för sitt eget bästa. För hon är en av
de mest ojämna artister jag känner till. Hon
har en enastående förmåga att kombinera
fullständigt lysande låtar med avgrundsdjupa
bottennapp. Därför känns det extra skönt
att höra henne här på Canon. För även om
Canon är en samlingsplatta – en dubbel,
givetvis, hon har givit ut många plattor, och
hon har sällan varit direkt småskalig – så
känns det som att man åter kommer ihåg
varför man började uppmärksamma och
gilla henne. För här ﬁnns de bra låtarna, de
överbelastade, men motiverat överbelastade,
texterna, de märkliga experimenten som ger
så mycket mer efter ett otal genomlyssningar.

En samling med Ani DiFranco vore heller inte
en rättvis sådan om den inte vore lite svajig,
vilket händer. Men i det stora hela ﬁnns här
så pass mycket mumma med tuggmotstånd
att man faktiskt återupptäcker det man fann
en gång.
Magnus Sjöberg
DIVERSE ARTISTER
About A Son, Music From the Motion Picture
På pappret ser den här skivan, musiken till
en dokumentär om Kurt Cobain, ut som det
perfekta blandbandet till 90-talet. Melvins,
Mark Lanegan, Bad Brains, Mudhoney, Scratch
Acid och Butthole Surfers, bland annat. Men
tyvärr är de ﬂesta låtvalen ganska så trista och
ibland till och med intetsägande. Melvins Eyes
Flys från Gluey Porch Treatments är Melvins i
sitt absolut slöaste och tyngsta, men inte en
av deras bästa, långt därifrån. Creedence Up
Around the Bend är i och för sig en klassisk
rocklåt, men jag känner också här att valet är
inte bara förutsägbart utan också lite trist. Det
som sticker ut är The Vaselins originalversion
på låten som Nirvana gjorde en cover på,
Son of a Gun, som är skotsk pop som allra
bäst. Även Scratch Acids Owner’s Lament är
en riktigt bra låt, som också råkar vara en av
mina absoluta favoriter med vad som sen blev
The Jesus Lizard.
Men nu får man ju inte heller glömma att
jag ju faktiskt inte sett ﬁlmen, så jag vet ju
inte hur musiken funkar där eller vad tanken
var bakom valen. Och ur den synvinkeln
kanske min recension måste omvärderas helt
och hållet.
Mathias Skeppstedt
DIVERSE ARTISTER
Poem, ballader och lite blues – Återbesöket

album igen. Här ﬁnns alla låtar från originalet
Poem, ballader och lite blues, men också små
pro- och epiloger till dem, vilket gör att det
som en gång var 25 låtar nu kommer upp i
32. Ibland känns de lite malplacerade, men
de hjälper också till att hålla ihop allt, även
om det egentligen känns som att Nils Bergs
bidrag är det som verkligen fungerar som en
prolog.
Bandet, med bland annat Martin Hederos
och Fredrik Sandsten är verkligen en dynamisk
diktator i att hålla ihop mycket när det skulle
kunna spreta iväg för mycket. Och det ger också
den grund som gör att vissa tolkningar höjer
sig långt ovan det förväntade. Det tyglade
kaoset i Huvudlösen för aftonen med Ebbot
och Timbuktu. Den rumlande charmen i den
omistliga Generalens visa med Säkert! Den
subtilt geniala, ja oemotståndliga, metamorfosen
från blues till visa i Ett gammalt bergatroll
i Soﬁa Karlssons tappning. Och alla andra
reﬂektioner: Att Dan Berglund verkligen
kan låta som en klon av Cornelis och Fred
Åkerström, i Ågren, dessutom. Att Märk hur
vår skugga och Ane Brun kan utmynna i
märkligt magisk stämning. Och då har jag
inte hunnit nämna Rosenblad, Rosenblad med
Nina Ramsby, precis så poetisk och vacker
som så mycket som kläs med hennes röst och
Hederos piano.
Allt som allt är det lite ojämnt, det kommer
man inte ifrån. Men har man någon relation
till Cornelis, någon relation till själva plattan
från 1970, eller bara till bra musik i allmänhet
kommer guldkornen här att bli oumbärliga.
Det bör de bli för alla andra också.
Magnus Sjöberg
DJ ALIBI
One Day

BONNIERAMIGO

TRES/BORDER

Cornelis Vreeswijk torde vara den mest
tacksamme att tolka för samtidens svenska
artister, oavsett genre. Även om han var en
svensk visas förnyare, vitaliserare, och en
stark bluesman som också kunde formulera
storslagen poesi som allvarlig kritik, ofta med
glimten i ögat, så är det just hans förmåga att
sprida sig in i alla genrer och i allas medvetande
som lever kvar. Det känns som att det går att
göra så mycket med hans låtar, som att det
ﬁnns ingångar till så många tolkningar att det
aldrig blir irrelevant att tolka dem.
För det är ju givetvis en av frågorna man
ställer: kan låtarna tillföras mer för att åter bli
vitala och ge något nytt? I det perspektivet är
det ett genidrag på alla sätt att tolka ett helt

Dj Alibi har sedan han var liten spelat en massa
instrument som till exempel ﬁol, piano, trumpet, bas, gitarr med ﬂera. Hans debutplatta
innehåller alla dessa instrument blandat med
typ hiphop. Hela skivan är som ett enda långt
jammande och experimenterande. Det är en
salig röra av en massa ljud men det blir aldrig
för rörigt eller störigt, tack vare att det är så
snyggt producerat.
Resultatet blir i alla fall någon slags jazzig
chillout-hiphop. Riktigt schysst är det i alla
fall. Och väldigt lättlyssnat, även för den mer
hiphop-ovane. Nästa fest jag har vet jag vilken
skiva som ska få partyt att gunga. Garanterat.
Sara Thorstensson

BARSUK

FLYPHONIC
Mosaic
LIGHTS OUT/BONNIERAMIGO

Det har varit två stora år för Arka & Erik L.
2006 albumdebuterade de med sin grupp
Supersci – 2007 klämmer de fram debutalbumet från sitt producentalias Flyphonic.
Supersci har alltid legat mig varmt
om hjärtat. Delvis för att de ofta vispar in
svensk folkmusik och ljuv jazz, men framför
allt för att de helt enkelt gör grymma grejer.
Konstigt nog är det på Mosaic just det spår
där hela Supersci är samlat som är det
absolut minst intressanta.
Endast fyra av 15 spår har förärats med
rap och dem är också de låtar som kantluggar Mosaics helhetsbetyg. Det är istället
mellan dessa fyra spår där Flyphonic drar
ut på musikresa mellan genrerna som
topparna nås. Dra åt bältet och missa inte

sevärdigheterna: Eryka Baduiga Love Count,
det melankoliska vintermörkret Wind Music
med Merit Hemmingson (!) och den fagra
I Will Go – men framförallt albumets verkliga skivställsvältare; The Baroque Groover.
Ett drivet beat med psykedeliska toner i en
spontan jam-stämning.
Bättre än sex.
Erik Hjortek

dvd

AKON
His Story DVD

DOGGE DOGGELITO
Superclásico

UNIVERSAL

BARBARELLA CLUB/EMI

Att Akon är en exceptionell producent och
r’n’b-sångare har varit uppenbart ett bra tag
nu, vare sig han gör sexiga booty-spår med
Snoop och Eminem eller problematiserande
och mer allvarliga låtar. Så videorna här är
självklart njutbara. Utöver det får vi här följa
med Akon till hans hemland Senegal och all
hysteri där. Allt kommenterat av honom själv
där han prisar sin far och betygar sin kärlek
till sitt ursprung. Men på 24 minuter hinner
man inte så mycket, så mer ﬁnns att önska.
Ser istället fram emot allt Akon kommer att
leverera musikaliskt framgent.
Gary Landström
BEYONCÉ
The Beyoncé Experience Live

Har Dogge slutligen gått och blivit lika svensk
som nubbe och sill, som jordgubbar och getingar på uteplatsen eller som Ooa hela natten?
Ja, diverse tv-framträdanden och reklamjobb
har tagit honom till en ny nivå statusmässigt,
på gott och ont. Hans förortskredd har väl
skavts bort i takt med de skojsiga reklamspottarna, men måste det verkligen vara fult att
tjäna pengar på sin kändhet i Sverige?
Chepe och Salla har stuckit till USA för att
jobba medan Dogge tagit hjälp av gamla Inﬁnite
Mass-polarna Rigo och Cribe. De har alla kokat
ihop en salsalätt platta som deﬁnitivt inte är
en superklassiker. Gillar man The Latin Kings
svärta känns Vad händer len och MC Tim-samarbetet Jag e def II som höjdpunkter. Bad Boy
med Eek A Mouse funkar också. Resten känns
som lättviktig och småunderhållande muzak,
lite som valfri Dogge-reklamﬁlm. Jag kan inte
undvika att sakna The Latin Kings om det är
detta som är alternativet.
Gary Landström
DURAN DURAN
Red Carpet Massacre

COLUMBIA/SONYBMG

Vår tids största soulartist sparade inte på
något när hon lät fansen uppleva henne på
turnén tidigare i år. Den här två timmar långa
konserten är från Los Angeles och innehåller
överdådig visuell show, diverse medleyn,
pojkvännen Jay-Z, vindmaskin som håller
Beyoncés hår ﬂaddrande, mäktig musikalisk
uppbackning från en kvinnlig orkester, otaliga
klädbyten och en återförening av Destiny’s
Child. Vad mer behövs? Inget.
Saknar man en mastodontshow med mer
hjärna än hjärta är Beyoncé drottningen. Men
det är väl svårt att vara personlig och intim
när man jobbar på den här nivån. Även om
det är ens födelsedag.
Gary Landström
EMINEM
Live From New York City
EAGLE VISION/PLAYGROUND

Det är rätt uppenbart när man ser denna
konsertupptagning från Madison Square Garden
2005 att Eminem var en underhållare av
världsklass. Hans självförtroende lyser starkt,
rappen är tajt och showen är stor. Publiken
är entusiastisk och med på minsta vink när
han kör igenom Encore-plattan blandat med
äldre klassiker och D12-gästspel. Om detta är
avskedet som liveartist så var det värdigt.
Gary Landström

KAADA/PATTON
Live
IPECAC/BORDER

Gamle Faith No More-sångaren Mike Patton
har inte legat på latsidan sedan hans kändisrace
tog slut. Han har ägnat sig åt ett stort antal
projekt och band som alla har det gemensamt
att de minst sagt kan kallas experimentella.
Här delar han scen med norske kompositören/
artisten John Erik Kaada på Roskilde 2005 och
framför dennes svulstiga och teatralisk vision
till publikens jubel, allt ﬁlmat i kornig svartvit
kvalitet. Och det påminner om inget annat. Jo,
lite balkaninspirerat är det. Har du förkärlek
för dramatik, operafrasering och cirkusinstrumentering är detta deﬁnitivt något för dig.
Gary Landström
JERRY LEE LEWIS
Greatest Live Performances
TIME LIFE

Jerry Lee Lewis måste utan tvivel räknas till en
av de största pionjärerna inom rockmusiken.
Han var med redan när den föddes och är
still going strong ute på de internationella
konsertscenerna.
På denna DVD får vi vara med om hans
första tv-framträdande, sen den dagen blev
rocken sig aldrig mer lik. På olika tv-upptagningar bjuds vi sen det bästa från Jerrys 50-,
60- och 70-tal. Här ﬁnns klassiska låtar som
Whole Lot of Shakin’ Going on och Great Balls
of Fire, men också ett medley innehållande de
sånger han växte upp med och en fullkomligt
lysande version av Kris Kristoffersons Me
and Bobby McGee. Jag måste erkänna att
egentligen aldrig tagit mig tid att lyssna in
mig på Jerrys musik, men jag kan inte annat
än imponeras över den låtskatt han sitter på.
Dock känns det tyvärr som om hans skandaler
och perioder av missbruk ofta överskuggat
hans uppenbara talang. Men sanningen är
att Jerry Lee Lewis egentligen borde höjas till
skyarna som en av århundradets allra vassaste
pianister och entertainers. You Win Again kan
för övrigt vara en av världens tio bästa låtar
någonsin.
Med som bonus ﬁnns dessutom en öppenhjärtig intervju med Jerry från 1993 där han
talar om sin uppväxt, karriär och vänskapen
till Elvis Presley. Kort sagt en dryg timmes
excellent portion rockhistoria.
Thomas Rödin
SAXON
To Hell and Back Again
STEAMHAMMER/BORDER

THE GAME
Game Recognize Game
AZURE ENTERTAINMENT

Denna dokumentär om Jayceon Terell Taylor
rags to riches-historia är en tafﬂig ﬁlm med
oinspirerad voice over och riktigt taskiga
dramatiseringar av exempelvis den gång han
blev skjuten fem gånger. Även intervjuerna
känns svaga och spretiga. Hans olika beefs gås
igenom och karriären också utan att man bryr
sig så mycket. Kanske är två anledningar att
The Game själv inte syns så mycket i ﬁlmen och
att musiken i princip fattas helt. Usch, inte bra.
Gary Landström
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Lionheart från 2004 var ett riktigt lyckat album
från den brittiska heavy metal-ensemblen
Saxon. Uppenbarligen tycker även bandet så
då mycket av innehållet på detta mastiga femtimmars DVD-släpp kretsar kring inspelning,
art work, releaseparty och den efterföljande
turnén.
Den andra skivan bjuder på videoklipp av
bland annat Beyond the Grave och Witchﬁnder
General samt en spelning på den schweiziska
festivalen Rocksound.
Har man något intresse av Biff och hans
manskap är såklart To Hell and Back Again
hårdvaluta men håller man Lionheart som ett
svagare album bör man överväga en extra gång.
Roger Bengtsson

SONYBMG

Tre år efter sorgligt förbisedda albumsläppet
Astronaut är Birminghams storheter tillbaka
på banan igen. Den här gången har man tagit
det säkra för det osäkra och bjudit in namn
som Timbaland, Justin Timberlake och Jimmy
Douglass till kalaset. Och banne mig om man
inte lyckats att få till sitt bästa album sen
1986 års Notorious. Det känns fräscht, nytänkande och precis lagom hippt för att inte gå
över gränsen till att bli patetiskt.
Man går från att återvinna det tidiga 80-talets
sound i låtar som Zoom in till att spotta ur sig
slick listﬂirtande radiopop i form av Falling
Down och Nite Runner. Och även om ﬁrma
Douglass/Timbaland/Danja satt sin prägel på
många av låtarna så har slutresultatet ändå
det klassiska Duran Duran-soundet. Simon Le
Bon låter bättre än någonsin och det hörs att
bandet haft kul i studion den här gången. Är
det månne upplagt för ännu en comeback á
la 1993 års monsterhit Ordinary World? Det
gläder i alla fall undertecknad att Red Carpet
Massacre innebär en värdig uppdatering av
bandets sound och inte bara låter som ett
trött försök att låta moderna igen. Klassisk
neonfärgad pop i ny fräsch förpackning.
Thomas Rödin
ELIAS AND THE WIZZKIDS
A Little Mess
HYBRIS

Det är kanske svårt att minnas tiden innan
myspace, då musiker inte hade tillgång till
den rejäla skjutsen i karriären som internet
kan ge idag, utan ﬁck ta till andra metoder för
att få ut sin musik. Det är bara några år sen,
ändå känns det som en svunnen tid.
När Elias Åkessons jobb tog slut gav han sig
ut och spelade på Uppsalas gator. Han gjorde
sig ett namn ryktesvägen, Elias One Man Band,
och ﬁck på så sätt spelningar, bland annat
på Peace & Love-festivalen. För att få bort
stämpeln som den roliga trubaduren tillkom
ett par musiker och Elias One Man Band blev
Elias And The Wizzkids. Nu släpps deras debut.
Kritiker har alltid haft svårt att placera Elias,
jämförelser har gjorts med såväl Hellström som
Dylan, men i grunden rör det sig om popmusik.
Föga komplicerad, och riktigt bra. Elias And The
Wizzkids kan konsten att göra charmiga låtar om
vardagliga ting. Elias sjunger om födelsedagar,
arbetsintervjuer och längtan efter mer pengar,
och kan med sin röst skapa både trallvänliga och

desperata melodier.
A Little Mess lyckas sticka ut, något som
idag är svårt med alla ständiga popdebuter.
Faktum är att skivan håller hög klass från det
första spåret till det sista. Fourth of July, en
bister gitarrbaserad melodi som utvecklas till
en vackert sorglig ballad med stråkar är en
av höjdpunkterna precis som inledande låten
Acknowledge vars refräng sätter sig direkt och
singeln Young And Hairy som är full av glädje
som smittar av sig. Jag skulle kunna räkna
upp och skriva om alla spår, men sätter punkt
och konstaterar att A Little Mess är en poppig liten ljusglimt som kommer värma upp
många i vintermörkret.
Jenny Brinck
FJÄRDE VÄRLDEN
Världens ände
V2/BONNIERAMIGO

Det som är skönt med Fjärde världen är att de
är helt trygga i sitt sound. Världens ände låter
precis som man förväntar sig av en Fjärde
världen-platta. Vissa skulle säkert tycka att det
var tråkigt men jag tycker det känns ganska
skönt och tryggt i det här fallet. De försöker
inte ﬂirta med diverse inﬂuenser och det
behöver de inte heller. Man ska göra det man
är bäst på och det gör Fjärde världen.
Bra och fyndiga texter med snygga alliterationer och massa referenser till 90-talet över
hårda och svängiga beats är det som gäller.
Ännu ett riktigt bra svenskt hiphopsläpp,
2007 har varit ett bra år.
Sara Thorstensson
HARDCORE SUPERSTAR
Dreamin’ in a Casket
GAIN/SONYBMG

Introt till inledande Need No Company är
suggestivt och man ser för sitt inre en fullsatt
och förväntansfull konserthall i mörker, med
några enstaka spotlights som sveper över lokalen, innan ljuset tänds och infernot brakar
löst. Med taggiga gitarrer och tunga, hårda
trummor. Sen kommer Jocke Berg in och lyfter
taket med Sveriges bästa hårdrocksröst.
Efter bandets lilla uppehåll för ett par år
sedan trodde säkert många kraxande korpar
att de var uträknade, men med självbetitlade
comebackalbumet bevisade de tvärtom att de
blivit starkare, vitalare och slagkraftigare än
någonsin. På denna vägen fortsätter göteborgarna med nya Dreamin’ in a Casket. Hardcore
Superstar känns dessutom tyngre och mer
metal än någonsin förr. Silvers riffande, speciellt
i titelspåret visar en gång för alla att detta
inte är något lättuggat och lättspytt trams.
Refrängerna är ”catchy shit” och fastnar i
reptilhjärnan som ﬂugor på en klisterremsa.
Adde och Martin Sandviks produktion är
massiv, storslagen och tung. Man skulle kunna
tro att de haft Kiss Creatures of the Night och
Mötley Crües Shout at the Devil i tankarna
under arbetets gång. Det är en hel del 80-talsspöken här. Oavsett vad så är detta en fullträff,
strut, bullseye, hole in one och det är bara att
tacka, gratulera och höja näven i höjden.
Carl Thunman
DARREN HAYMAN
Darren Hayman and the Secondary Modern
TRACK AND FIELD/BORDER

Före detta Hefner-sångaren har med sin andra
soloskiva träffat rätt. Från början till slut
är skivan fylld med varm, jordnära folkrock.
Inledande Art and Design är en sanslöst charmig
historia om Haymans korta karriär som konstlärare. Banjokompade Higgins Vs Reardon vispar
upp ett imponerande sväng och får mig att
desperat googla efter Sverigekonserter. I min
värld är det här månadens bästa skivsläpp.
Nils Karlén

JAQEE
Nouvelle D’Amour

LED ZEPPELIN
Mothership

ENJOUV SOUNDS/BONNIERAMIGO

ATLANTIC/WARNER

Jaqees första skiva var mer soulig och efter
det ﬁck Jaqee epitetet souldrottning. Men på
nya plattan är det hennes afrokrull som är det
mest souliga och det låter snarare country och
rock om henne nuförtiden.
Jaqee har verkligen en speciell röst och
med den rockiga musiken till blir det riktigt
schysst. Hon har ett annorlunda sound och
gör verkligen sin egen grej. Det är coolt att
hon vågar experimentera, det är reggaetakter,
country, lite electro och stundtals lite jazzigt.
Alla inﬂuenser gör dock skivan svårlyssnad
först och det blir väldigt rörigt. Men har man
bara tålamod och tar sig tid att lyssna ﬂera
gånger så växer den. Och blir en skiva man vill
återkomma till igen och igen.
Sara Thorstensson
ROGER KARLSSON
Brev från Ågesta

Är det inte ganska fantasilöst att släppa en
skiva med världens största och bästa rockband
genom tiderna som inte innehåller något annat
än gammal skåpmat. Låt gå för att det är
skåpmat av Guide Michelin-klass. Men ändå.
Kan tänka mig att Jimmy Pages låtarkiv är
renskrapat. Bandet har lovat nytt material när
de spelar live nästa år.
Fast när jag är på dåligt humör, när ingen
ny musik är något att ha, när man hört det
tionde engelska rockbandet med inﬂuenser av
80-tal och narkotika – då brukar jag ta fram
Led Zeppelins första, tredje, fjärde, Houses of
the Holy och Physical Grafﬁti. Kan låta banalt.
Men det är svårt att mäta sig med låtar som
Baby I’m Gonna Leave You, Immigrant Song,
Stairway to Heaven, No Quarter och Kashmir.
Det går liksom inte att komma upp i den klassen.
Men jag slås trots alla dessa fantasiska
låtar att det är tråkigt och proﬁthungrigt. En
platta med nytt material under senare delen
av 2008 är kanske inte en så galen gissning.
Per Lundberg GB
DANIEL LEMMA
Somebody on Your Side

BEAT BUTCHERS/BONNIERAMIGO

Tredje soloalbumet från före detta Infernooch Tuk Tuk Rally-medlemmen Roger Karlsson
är en mycket angenäm bekantskap. Jag ska
erkänna att jag aldrig hört något av hans
alster tidigare. Men jag ska också erkänna att
jag mer än gärna hör mycket mera. Detta är
svensk singer/songwritervispop av högsta klass.
I mitt enfaldiga ”sorterings-sinne” ekar
igenkännande klanger och stämningar från
alla möjliga etablerade och folkkära namn.
Och det är en salig blandning, men med en
tajt, sammanhållande röd tråd. Perssons Pack,
Ulf Lundell, Ola Magnell, Olle Ljungström,
Thåström och Lasse Winnerbäck är alla artister
som både musikaliskt och litterärt kan samsas
med Roger Karlsson. Speciellt Lundell känns
som en stark referens. Jag vet inte vad Karlsson
själv tycker om detta, men det är i alla fall menat
som en stor komplimang. Här ﬁnns känsla,
melodier och en diktarsjäl som sällan skådar
sin like.
Det som slår en mest är att allt är så
otroligt bra. Låtarna, texterna, Rogers röst
och kompbandet. Ett helgjutet album som
förtjänar största möjliga uppmärksamhet.
Carl Thunman
ALICIA KEYS
As I Am
J/SONYBMG

I det stora hemlandet i väster bevisar begåvade
pianisten/sångerskan/kompositören Alicia
Keys med tredje plattan As I Am att folk visst
köper CD-skivor, och i enorma mängder
dessutom. Hennes rock’n’soul har varit framgångsrik från dag ett – och det är inte svårt att
förstå varför. Hon sjunger med kraft och glöd
samtidigt som musiken som stammar från
hennes piano tillåts växa vilt och frodigt.
Låtar jag fastnar för är inledande Go Ahead
där refrängen antar mäktiga proportioner och
smäktande Superwoman som också växer i
takt med det självförtroende som Alicia försöker
ingjuta i de kvinnliga lyssnarna. Alicia har ju
alltid lyckats förena en klar musikalisk vision
med medvetenhet i sina texter, något som
placerar henne i samma liga som Kanye West,
Common och andra kvalitetsartister.
Ja, det känns som att det är kvalitet som är
ledordet för Alicia. Vackra No One berör, Like
You’ll Never See Me Again är en blödande bedjan
om att kärleken ska få vara förbehållslös och
spontan och rökaren Wreckless Love äger en sån
inneboende intensitet att man blir knäsvag.
Hon vet hur hon får lyssnaren i kontakt med
sina känslor. Och det älskar jag Alicia Keys för.
Gary Landström

DEXTRA/WARNER

Ibland kan man fråga sig varför vissa artister
inte får det där stora genombrottet man hela
tiden trott de ska få. Som varför Daniel Lemma
inte slog mer än han gjorde när han ändå bröt
igenom och blev populär med soundtracket
till Jalla Jalla. För det känns väl ändå som att
han hela tiden har varit så pass genuin, både
till känsla och musik, att det borde bära ända
in i hjärtat, för alla älskare av blues och soul.
Kanske det är det som är problemet.
Nå, Somebody on Your Side är hans fjärde
studioalbum, och känns mer rustikt än tidigare.
Jag har ibland haft lite svårt för den där lite
släpiga soulballadstilen, och blir bitvis mycket
positivt överraskad. För här ﬁnns ibland en
anda av mer primitiv blues (som jag visserligen
också kan ha lite svårt för) som lyfter många
av låtarna och allt blir genast mer attraktivt,
faktiskt. Jag vet inte, men det känns också som
att återgången till det mer rustika också ger
mer substans till allt annat. Det känns som
att Daniel Lemma är på väg mot något stort i
många låtar, många ﬂer än man kunnat ana
tidigare. Ojämnt blir det, tyvärr, i längden,
men det känns ändå riktigt bra.
Magnus Sjöberg
LITTLE DRAGON
Little Dragon
PEACEFROG/BORDER

Yukimi Nagano har tidigare sjungit med Koop,
ett band som ligger nära hennes nya grupp på
många sätt. Jazz, electrobeats och dub i en salig
röra och ovanpå allt Naganos mjuka följsamma
röst. Triphop sa någon, och det är inte så långt
ifrån sanningen. Inledande Twice med mörk
cinematisk ljudmatta är skivans trevligaste
stund. Place to Belong är en annan favorit med
dess virvlande vackra komp. På andra håll går
plattan lite på tomgång men på det hela taget
är Little Dragon en ganska trevlig bekantskap.
Nils Karlén
LUMIDEE
Unexpected
MACH 1/CATCHY TUNES

Unexpected är en platta som växer sig stor och
stark från att ha känts slätstruken till en början.
Inga superhjältar som proddar och bara några
få kändisar gästar (okej, Snoop, N.O.R.E.,
Shaggy, Pitbull och Wyclef är inga small
timers). Men denna tjej från Spanish Harlem
i NYC, som hittills mest varit framgångsrik
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i Europa, lyckas skapa attraktiv och härlig
musik vare sig hon gör reggaeton, hiphop,
r’n’b eller ballader.
Bäst är hon i softa Snoop-samarbetet In it for
the Money där de pratar om den skumma branschen de jobbar i, och i sin och Tony Sunshines
omstöpning av en gammal Dirty Dancing-dänga
i She’s Like the Wind som hur bisarr den än känns
ändå funkar. Upptemposvängande singeln Crazy
med Pitbull är också medryckande och sydstatsbumpiga Jim Jones-samarbetet I’m Up cool men
i egna spår som bastunga Cute Boy, struttigt
schmoova He Told Me och fräscha So Cool…
Hollywood inser man att Lumidee har unik spetskompetens. Hon är helt enkelt en kommande
stjärna på r’n’b-himlen. En unik sådan.
Gary Landström
NAS
Greatest Hits

Kan vi gå vidare nu? Övriga paralleller är ickeexisterande.
Conny framför på sin solodebut varierad,
punkig pop med trasig ljudbild och texter på
svenska. Även om det är långt bort från min
genre bedömer jag att Skörheten och oljudet
är en riktigt kompetent platta. Produktionen
tillåter en större rymd i låtarna – en rymd man
inte vanligtvis förknippar med punk. Lite som
en lättviktarvariant av Thåströms industriella
tänk i Peace Love & Pitbulls och Sällskapet.
Christian Thunarf
NINE INCH NAILS
Y34R0R3M1X3D
UNIVERSAL

Nas är en av de stora. En av de riktigt stora.
Ja, kanske till och med störst av dem alla.
Inte kommersiellt dock. Och då har han
ändå sålt 20 miljoner plattor. Han har lyckats
överleva med undergroundkredd sedan sjukt
starka debuten Illmatic (som är överrepresenterad här) utan att behöva oroa sig alltför
mycket för att räkningarna ska betalas i slutet
av månaden. Med sin smått sträva honungsstämma är han en albumartist, det bevisades
också när han för ett tag sedan försökte skrika
sig igenom konserterna i Sverige. På platta
kommer Nas till sin rätt på samma sätt som
en exklusiv whisky som också passar bäst i
hemmets lugna vrå.
Och det är klart, äger man inte alla hans
plattor kan man väl köpa denna samling. Annars gör man det för att uppleva sjukt sköna
historiebeskrivningen Surviving the Times
– en klassisk Nas-låt med innehåll, känsla
och schmoova beats. Cee-Lo-samarbetet Less
Than an Hour från Rush Hour 3-ﬁlmen blir en
annan välkommen bonus.
Gary Landström
CONNY NIMMERSJÖ
Skörheten och oljudet

Trent Reznor har ännu en gång släppt en remixversion av en NIN-platta, enda skillnaden
den här gången är att han bett remixarna att
göra låtarna till sina och gett dem totalt fria
händer. Detta kan vara det bästa rådet han
gett, då den nya skivan är en av de vassaste
remix-plattor herr Reznor släppt. Medan Year
Zero var en väldigt kall och distanserad platta
så är Y34R0R3M1X3D varm och mer intim.
Modwheelmood gör en riktig sitta-vid-brasanversion av The Great Destroyer som nästan är
bättre än originalet, Ladytrons The Beginning
of the End är väl så nära som NIN nånsin varit
Ladytron, väldigt dansant och 90-tals-ploppigt.
Saul Williams strippar av Survivalism nästan
allt och ersätter det med handklapp i ett slött
Mississippi-tempo – fullkomligt lysande – sen
bygger han sakta upp den och en låt som
kändes trött på skivan känns nu oerhört fräsch
och pigg. Sveriges egen Olof Dreijer har helt
gjort om Me, I’m Not till en 14 minuter lång
uppbyggnad av rytmer och ljud, skivans bästa
låt. Gifta paret Stephen Morris och Gilliam Gilbert från New Order har gjort om två låtar varav
den sista, Zero-Sum, är den helt klart bästa.
Just nu känns det som att jag kommer att
lyssna mycket mer på Y34R0R3M1X3D än Year
Zero och jag var ändå en av de som gillade den.
Mathias Skeppstedt
NOVEMBRE
The Blue

DUST MUSIC

PEACEVILLE/PLAYGROUND

Conny Nimmersjö har spelat gitarr i Bob Hund.
Så, då var det avklarat. Jag har nämnt det.

Italiensk slö-doom känns helt rätt och riktigt
på tidernas vassaste doomlabel Peaceville.

COLUMBIA/SONYBMG

Tänk Paradise Lost, My Dying Bride och
Anathema med en släng av Opeth. Inte fel.
Inte fel alls.
Zenith är en helt otroligt skön dänga och
den knepigt namngivna Triesteitaliana väller
över en med en våldsam brutalitet som verkar
komma från ingenstans. Starkt av Peaceville
att fortfarande signa band med stor potential
inom en genre som numera ofta går tomgång.
Roger Bengtsson
BRITTA PERSSON
Kill Hollywood Me
BONNIERAMIGO

På sin myspaceblogg skriver Britta att hon
är så glad över skivan att hon ler fånigt.
Att döma av leendet som planteras även på
mina läppar har hon all rätt att vara glad.
Kill Hollywood Me är en värdig uppföljare
till debutalbumet Top Quality Bones And a
Little Terrorist. Har du hört låten Winter Tour
från förra skivan? Riktigt sådär gåshud på
benen-bra är ingen av låtarna, men ändå blir
summan av kardemumman faktiskt bättre.
En mer sammanhållen skiva men utan att bli
förutsägbar eller tråkig. Spåret Can I Touch
kör som ett lokomotiv, med sina körer och
ﬁna texter, ut ur högtalarna in i min hjärna
där den förankrar sig och är i stort sett omöjlig
att få bort.
Det bästa med fröken Persson är att hon låter
som sig själv. Men om man nu måste jämföra
henne alls är Cat Power den referens som ligger
närmast. Men Britta är förstås mycket roligare.
Lisa Andersson
PET GENIUS
Chromatic Blues
HYDRA HEAD/SOUND POLLUTION

Jävlar vilken vitamininjektion Pet Genius
levererar. Trion från Boston påminner en hel
del om The White Stripes då de också spelar
en stökig variant av Zeppelin-rock. Och Pet
Genius är omväxlande blytunga och folkrockiga, ﬂumproggiga och intensiva. Man vet
inte riktigt vad som väntar i nästa låt, men de
är inte så mycket grunge som de själva påstår.
Mer som ett larmigare Violent Femmes. Visst
låter det intressant och spännande?
Gary Landström
RADIOHEAD
In Rainbows
XL/PLAYGROUND

FRIDA SELANDER
My Dance
Happy Knocks
AMASONORA

På 80-talet när jag spelade pingis ﬁck vår
klubb ganska ofta åka till Umeå för att
tävla. Vi brukade antingen bo i sporthall
eller på motell. Det blev att vi åkte tidig
lördag och så sov vi över. Ibland var det
disko på lördagskvällen i Gröna Villan. Att
komma som utböling och försöka ragga
på Umeå-tjejer var rätt svårt. Ibland ﬁck
man dansa tryckare med någon som hette
Angelika men kallades Geka av sina polare
och som var från Holmsund. Med andra
ord lika utböling som man själv. Och ingen
av dem var som Frida Selander. Varm och
vacker. Med en röst som man blev kär i.
Efter diskot gick vi tillbaka till motellet över
Teg-bron medan vinden ven, snön yrde och
folkölsfyllan sakta försvann ur kroppen. Då
hade Fridas djupa och heta stämma värmt.
Frida Selander besitter en röst som är
unik, åtminstone här i lilla Sverige. Selanders folkrock står stolt bredvid en artist
som Neil Young. Hennes röst bör nämnas i
samma andetag som Patti Smith och varför

inte Grace Jones eller Annie Lennox. Huruvida Frida inspireras av dessa artister är
för mig egentligen ointressant. Det viktiga
är att hennes musik framförs med både
värme och själ.
Det här är hennes andra och tredje skiva under 2007. Första plattan Be the Knight
kom tidigare i år. My Dance är specialskriven för teaterpjäsen med samma namn.
Happy Knocks är överblivet material från Be
the Knight. Frida Selander är en artist som i
mina öron och ögon har alla förutsättningar
att bli en riktigt stor artist både i Sverige och
utomlands. De här två skivorna kommer att
hjälpa henne på traven.
Per Lundberg GB

På nyårsafton släpper Radiohead sitt sjunde
studioalbum, In Rainbows, på CD-skiva.
Nätversionen av skivan har funnits att ladda
ner sen i oktober, vilket har skapat stor debatt
– är det enbart i ekonomiskt och kommersiellt syfte för att hypa sig själva bandet valt
att göra så, eller är det för att de vill gå emot
skivbranschen som de numera lämnat, för att
bli sina egna bossar. Upprörda fans bloggar
om att 160 kbps i bit rate är på tok för dålig
ljudkvalitet för att betala fullpris, eller ens
över huvud taget, medan andra hävdar att om
Radiohead lägger ut sin musik i princip gratis
två månader innan plattan släpps borde man
vara mer än nöjd att man får lyssna på den.
Inte ens mindre vana Radiohead-lyssnare har väl undgått att höra Creep från
debutalbumet Pablo Honey – singeln som gav
Radiohead ett namn och säkrade ett andra
skivsläpp. Sex album senare, ett solosläpp
av Thom Yorke i fjol, medverkande i diverse
ﬁlmprojekt, South Park-episod och ﬁlmmusik
till bland annat en Harry Potter-ﬁlm, är det
dags att släppa nytt material, den första fulllängdaren på fyra år.
Ska man jämföra In Rainbows med
Radioheads tidigare plattor är det inte särskilt
överraskande att den kommer just nu, sist i
ordningen. Stilen chockerar på intet sätt sina

fans så som Kid A efter OK Computer och de
första två mer gitarrbaserade rockplattorna
uppenbarligen gjorde. De framträdande och
rockiga gitarriffen är fortfarande nästan helt
exkluderade och har ersatts av plockgitarrer,
om gitarr ﬁnns med över huvud taget. Musiken domineras istället av Yorkes speciella röst
och texter, tillsammans med den inarbetade
experimentella ljudbilden, som kännetecknar
nutida Radiohead. Rock möter electronica på
ett sätt som skapar Radioheads unika sound
och som också bidragit till att de krönts till ett
av vår tids största band.
Först var mina favoritspår All I Need
och Reckoner – det första karaktäriserat av
melankoliskt pianospel, släpande sång och en
sorglig kärlekstext i bästa Radiohead-anda.
Efter ett tiotal lyssningar var det dock istället
spår som Nude eller House of Cards som blev
nya favoriter. Då jag är ett större fan av Radiohead från OK Computer och framåt tilltalar de
rockigare första spåren på plattan mig minst,
men jag uppskattar dem fortfarande. Är det
något album jag kan tänka mig att betala fullpris för så är det In Rainbows. Får jag pengar
över i jul kanske jag till och med beställer
discboxen med bonusskivan från den snygga,
regnbågspixliga hemsidan.
Karin Knape
THE RAVEONETTES
Lust Lust Lust
BORDER

Jag tror att jag ganska så säkert kan utse skivan
som kommer att ligga på första platsen när
det är dags att rangordna årets plattor. The
Raveonettes har med sin tredje fullängdare
lyckats att kombinera allt det som spretat på
deras tidigare alster. Mörkret från första EP:
n med skramlet från Chain Gang of Love med
retropopen på senaste Pretty in Black. Det
skramlar och stökar rejält, samtidigt som poppen dryper över de mörka självproducerade
låtarna om lust, lust och just det, mera lust.
Öppningen Aly, Walk With Me är som titeln
antyder en promenad med en trummaskin
i perfekt gångtakt med skönsång och gitarrattacker som skulle få Thurston Moore att le
med hela ansiktet. Dead Sound kombinerar
Phil Spectors ﬂickpop med lite väl valda
Suicide-stölder, kanske speciellt från deras
debuts Cheree. You Want the Candy hade
lika gärna kunnat ha varit på Chain Gang of
Love med en renare produktion. Bättre än
så vet i tusan om Raveonettes kan bli, men
jag hoppas verkligen det då de inte gjort mig
besviken hittills. Om nån nu bara kunde locka
hit dem för en spelning också.
Mathias Skeppstedt
SEVENDUST
Alpha
RYKODISC/BONNIERAMIGO

Atlantabaserade Sevendust har kommit fram
till sin sjätte studioplatta. Inte helt enkelt att
placera dem musikaliskt men en skapligt bred
benämning som metal är en given grundplåt.
Feta gitarrer och hårda vrål talar för mer
traditionell aggro men när tempot dras ner
och musiken får en alternativrockigare prägel
läggs ytterliggare en dimension till.
Klart intressant.
Roger Bengtsson
ELIN RUTH SIGVARDSSON
A Fiction
BOLERO/WARNER

Jag charmades av Elin Sigvardssons enkla men
varma debut Saturday Light Naive och det trots
att jag vanligtvis har svårt för allt som kommer
från Winnerbäck-land. Men det var fyra år
sedan nu och det är en annan artist som jag
möter på A Fiction. Numera har hon lagt till
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mellannamnet Ruth och gör välproducerad
mogen singer/songwriter-pop. Borta är dragspelen och det hemvävda soundet och i dess
plats ﬁnns sober elgitarr, piano och stråkar.
Skivan öppnar förvånansvärt svagt med
tråkiga The War och ljumma Magnus Carlsonduetten Saviour. Men det blir snart roligare
med vackra balladen Rainy Heart komplett med
springsteenskt piano. Tyvärr följer ett block med
radiovänliga men släta poplåtar, däribland singeln Antidote som är ganska trist. Här någonstans
var jag beredd på att räkna ut A Fiction men de
sista fyra lite lugnare låtarna på skivan är bland
de bästa jag hört av Sigvardsson. Suveräna How
You Dug Your Own Grave är plattans självklara
höjdpunkt. Överhuvudtaget övertygar Sigvardsson betydligt mer när hon drar ner på tempot.
Skivan avslutas med en vacker stegrande
stråkförsedd evighetsmelodi och jag är – trots
den ojämna vägen dit – återigen såld.
Nils Karlén
THE SOLUTION
The Solution Will Not Be Televised
SOUND POLLUTION

Man börjar ju nästan undra. Hur fan gör karln?
Hur lyckas Nicke Andersson med allt han tar i?
Oavsett vilken musikgenre han släpper sjuor,
plattor eller turnerar med så låter det äkta,
inspirerat och rakt igenom förbannat bra.
The Solution är hans 60-talsband tillsammans med Scott Morgan och detta är deras
andra platta. Precis som den första så ﬁnns
det egentligen inget som helst nytt eller
nyskapande på den här skivan, bara en hög
med musik som de båda herrarna älskar och
brinner för. Ljudbilden är ganska avskalad
och slapp, det är löst, fritt och luftigt, med bas
och trummor som håller allting uppe medan

piano, gitarr och blås kommer och går där
de behövs. Scott Morgon sjunger precis som
på 2004 års Cummunicate!, gudomligt och
fyller varje rad med ren känsla. Mycket mer
ﬁnns egentligen inte att säga, så försök inte
verka hippa, udda eller leta efter det mest
nyskapande bandet, ibland behöver man bara
förbannat bra låtar, och då ﬁnns The Solution.
Mathias Skeppstedt
STEFAN SUNDSTRÖM
Hits!
NATIONAL/BONNIERAMIGO

Med ett 37 spår långt best of-album äntrar
Stefan Sundström julhandeln och försäljningssuccén känns inte långt borta. I konvolutet
ger Jan-Erik ”Eggis” Johansson från skivbolaget
den oinvigde en snabbkurs i Stefan Sundström.
Eggis avslutar med att presentera Hits! som ”Ett
stycke svensk samtidshistoria i all anspråkslöshet”. Inte så väldigt anspråkslöst kan tyckas,
men det är trots allt en träffande beskrivning.
Stefan Sundström sparkar uppåt, delar ut kängor och visst är det proggromantiskt, men ändå
uppfriskande. Hans vräkiga, bräkiga stockholmska går inte att ta miste på, Sundströms röst gör
det mesta intressant och samarbetena Laleh och
Nina Ramsby lättar upp lite i gubbigheten.
Stefan Sundström samlar det bästa från
sin över 15 år långa karriär på ett och samma
album. Skivan är ändå lite ojämn, men det är
en del av charmen. Varken Sundström själv
eller hans musik är tillrättalagt eller anpassad
efter någon framgångsmall. Så istället för att
bli platt lyckas skivan bli intressant, varierad
och tidvis genialisk.
Maria Petersson

WU-TANG CLAN
8 Diagrams
P.O.P.E./PLAYGROUND

Det här är faktiskt smått imponerande
blott i sin existens; institutionen Wu-Tang
Clan har samlat ihop sina medlemmar för
att släppa ett femte album 14 år efter den
evigt hyllade debuten Enter the Wu-Tang
(36 Chambers).
Första singeln för att ﬁra denna återträff
är The Heart Gently Weeps. Jimmy Ponders
– för övrigt lysande – cover på Beatles
While My Guitar Gently Weeps har samplats
och därtill spelar också Harrisons son
Dhani trummor. Trots att detta egentligen
kan te sig lite musikhistoriskt krystat
och framdukat (hela konceptet med att
använda redan kända spår) så funkar det
ändå ﬁnt. Raekwon öppnar tillbakalutat
upp före Ghostface som följs av Method
Mans raspiga rökstämma. Wolves är ett
samarbete med P-funk-legenden Georg
Clinton som trots lite klen uppställning av
MC:s är refrängstark och catchy i sin balans
mellan klassisk Wu-stämning och modernare instick. Sju-versaren Life Changes är
gungande vacker då den kommer mot
plattans slut, men U-God och RZA sänker
stämningen då de stövlar in och känslolöst
maler på. 16 Chamber ODB Special är ett
grymt kollage som hyllning för Ol’ Dirty
Bastards många guldklimpar. Verser från
Release Yo Delf, The Stomp och Take It Back
to Brooklyn sätts hop över en monoton
loop som också får avsluta plattan.
Sedan det senaste albumet 2001 (Iron
Flag) har mycket hunnit hända; de har i och
med Ol’ Dirty Bastards bortgång reducerats
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till åtta medlemmar och Ghostface har på
senare år skjutit en blixtrande raketkarriär
som soloartist. Men många saker är sig
också fortfarande likt. U-God är fortfarande
gruppens akilleshäl, Masta Killa är fortfarande förvånande ojämn och RZA envisas
fortfarande med att inte inse sin styrka
bakom kontrollbordet som producent istället
för framför en mikrofon som rappare.
Merparten av 8 Diagrams material
känns moget på så sätt att ungdomarna
som med buller och brak släppte Enter the
Wu-Tang (36 Chambers) idag vuxit upp. 8
Diagrams strävar märkbart efter att hålla
sin förankring i det ursprungliga Wu-soundet,
men kan naturligtvis ändå inte undgå
de år som passerat och gjort att de åtta
medlemmarna idag har andra smaker.
Det blir därför en liten dragkamp som
slutar oavgjort; det är inte gammal god
boom bap-Wu, men inte heller rapparnas
dagsform (som låt säga delar av Ghostfaces
solomaterial). Det samlade intrycket blir
kort sagt mediokert och albumet är därför
av den typ man benämner ”tja, den är väl
helt okej”.
Erik Hjortek

LUDVIG SVARTHOLM
My Heart’s Eyes
BD/UNIVERSAL

Det är så skönt att höra musik som bara
strömmar ut, som är skapad av en naturligt
självklar anledning utan plastiga maner och
dessutom av en ung kille. Norrlänningen
Ludvig Svartholm är bara 21 år, men hans
dagboksanteckningar har förvandlats till
ömsinta låttexter med melankoliska melodier
som varmt och mjukt lindar sig kring hjärtat.
Första singeln Things to Lose och påföljande
Without Hands har satt sig som berget hos mig
och vägrar släppa taget. Nick Drakes mörka
melankoli ﬁnns med som inspiration, men
med mer färgnyanser och ljusare toner, Christian Kjellvander är inte heller långt borta.
Rösten är försiktig, behagligt len och känslosam. Stämman tillsammans med de pampigt
fylliga stråkarna och den akustiska gitarren
framkallar inget annat än kärlek. Alla låtar är
visserligen inte riktigt lika starka men det kommer, det kommer. Skivan utstrålar en känsla av
evighet, att tiden alltid ﬁnns där, om man bara
tillåter sig att fylla den med vad man innerst
inne önskar, vilket senaste singeln Circles handlar om. Rusa inte omkring utan stanna upp och
lyssna! Det tar en stund att lära känna låtarna
men de växer och Svartholm med dem.
Mathilda Dahlgren
TENNISCOATS
Tan-Tan Therapy
HÄPNA

Visst skulle det låta förutsägbart om jag påstod
att japanska Tenniscoats fortfarande gör
exotisk musik. Antagligen. Jag är osäker på
huruvida Saya känner till uttrycket att man
inte ska väcka den björn som sover när hon,
på något sätt, sväljer ord och förlöser sin egen
sång i något slags permanent uppvaknandetillstånd. Men hon har potential att ge uttrycket
och björnen en match. Öga mot öga. Såvida
Saya inte är björnen som sover, och vaknar,
eller löven och det varma instrumentet den
ruvar på. Eller rent av sagorna den vandrar i.
För när duon och äkta paret Saya och Takashi
Ueno tar hjälp av svenska Tape och ASS slutar
det med ett bokträd med ett ofullständigt antal
grenar och åtta tillhörande sagomanus. Jag
är tråkig och anser att första spåret, Baibaba
Bimba, är bäst. Att inleda med. Saya och Ueno
beskriver den som ﬁcklampor som luktar gott, i
takt till att andas in, andas ut, och så havet. Ni
vet. Vi promenerar längs stranden, genom spelplatser så som jazz, atmosfärisk folkmusik och
nedskalad psykedelia som bevisar att näringen
nödvändigtvis inte alltid behöver sitta i skalet.
Andreas Häggström
U.D.O.
Mastercutor
AFM/SOUND POLLUTION

Jag måste bara saga det, omslaget är förfärligt.
Men nu är det sagt och då kan jag snabbt
konstatera är UDO:s senaste alster är bland
det bästa och starkaste han släppt ur sig på
länge. Sättningen är samma som den varit ett
tag, och med Stefan Kaufmann på gitarr så
låter det mer Accept än på länge. På både gott
och ont. Stefan ligger också bakom de ﬂesta låtarna tillsammans med produktionen, ganska
intressant då den gamla Accept-trummisen
blev tvingad på grund av sina ryggbesvär att
byta från batterist till gitarrist.
Gitarrerna är torra som fnöske och tuggar
på duktigt i nästan varje låt medan Udos
omisskännliga stämma aldrig låtit bättre.
Vendetta tillsammans med Master of Disaster
sticker ut mest, speciellt Master är en riktigt
vass låt. Dock kunde herr Udo gott ha undvikit

balladen Tears of a Clown och den absoluta
katastrofen till avslutning Crash Bang Crash.
Mathias Skeppstedt
DAVID URWITZ
Undrar om det syns
ALVY SINGER/BORDER

Davids tredje skiva på tre år har inte bara en
ﬁn titel, det är en ﬁn skiva också. I genren
folkrock/pop på svenska ﬁnns det en hel del
starka konkurrenter; Winnerbäck, LeMarc,
Lundell osv. Men om jag får välja föredrar jag
Davids gubbindie. Jag har alltid haft en ganska
låg smärttröskel när det gäller gubbighet och
David lyckas balansera bra på den gränsen
utan att trampa över för mycket.
Din skull blir första singeln ut och kommer
förhoppningsvis plockas upp av ﬂer stationer
än P4. För jösses va den är bra. Den bevisar
att man kan få en låt att skrika ”jag älskar
dig” utan att ens yttra de orden.
Undrar om det syns är inte särskilt storslagen
eller på något sätt banbrytande, men det ligger
nära hjärtat. Vardagligt ﬁlosoﬁsk utan att bli
trivial. En av de saker som gör Davids texter
så bra är att han framstår som folk är mest.
Full av de tvivel och grubblerier som de allra
ﬂesta har. Låtar för de som inte orkar leva sitt
liv på högsta fart varje dag, för de som måste
få stanna upp och hämta andan innan de tar
nya tag. Tidig morgon i april lyckas, åtminstone för mig, pricka in de där stunderna när
man tvekar. När man inte vet om man orkar,
vill eller kan satsa. ”Undrar om det syns/Jag
undrar om man ser/Att luften gått ur.”
Lisa Andersson
WYCLEF JEAN
Carnival Vol. II… Memoirs of an Immigrant
COLUMBIA/SONYBMG

Gamle Fugees-mysgubben Clef fortsätter att
producera vuxenpop med karibiska rytmer
och lighthiphop som berikande ingredienser.
En stor del i konceptet är också att hitta
gästartister från olika musikaliska hörn. Men
Wyclef-vibben försvinner inte för det, det känns
snarare lite kul att höra Paul Simon, Serj Tankian, Norah Jones och Akon vid micken också.
Framförallt Serjs operagastande och Pauls
mjuka viskningar lyfter Riot respektive Fast Car.
Carnival Vol. II… Memoirs of an Immigrant
är som väntat en mysig bekantskap om man
inte är hardcore-hiphoppare, förstås. Då känns
Wyclef Jean mossig och mesig.
Gary Landström
ÖSTBLOCKET
Gift
ÖSTBLOCKET/CDA

Tyckte att Östblockets förra platta visserligen
var både medryckande och bra, men att det
var något som saknades, att balkansvänget
ibland kändes lite fyrkantigt och sökt. Och
har också haft lite svårt med svensk sång till
musikstilen och rytmerna. Men det är skönt
att Östblocket fortsätter att framhärda och
övertyga, för de lyckas faktiskt bryta igenom
min irrationella motståndsbarriär. Det känns
mer varierat och dynamiskt på Gift, och det
gör också att alla eventuella irritationsmoment försvinner, det ﬁnns andra dimensioner
som väger upp det man kan tycka mindre
om. Musikaliskt spänner allt över ett större
geograﬁskt område, men hela tiden rotat i
balkanblås och orientalisk mystik.
Inte precis unikt och sensationellt, men
deﬁnitivt bra och bättre; växande konstant
och skönt. Och det är ju allt man behöver.
Magnus Sjöberg

2007 är över men nu är det dags att ta sats mot ett nytt spännande musikår.
Och Groove kommer att satsa hårdare än nånsin på att leverera spännande
lyssning till våra prenumeranter! Här är dock årets fanfar i form av en CD.
För att få Groove inklusive skiva hemskickad: betala in 319 kr på PG 18 49 12-4
och uppge både post- och mailadress. Välkommen i familjen!!
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Alicia Keys

4 Ayhan Aydin

7 Gemie

11 Saša Ling

No One
Från sin urstarka nya platta As I Am hämtar
vi denna omfångsrika och känsloflödande
singel om hur kärleken klarar alla hinder.
Singeln och albumet har båda med rätta
seglat upp på amerikanska topplistor, precis
som det brukar vara för Alicia Keys. Trots
(eller på grund av) att hon inte är en kommersiellt inriktad artist lyckas hon nå ut med
sin musik, en musik som värmer och tröstar
och ger mod och styrka att gå vidare. Hon är
tveklöst en av r’n’b-scenens klarast lysande
stjärnor.
www.aliciakeysasiam.com/sweden

Dark December
Djupa, djupa mullranden från maskinernas
innersta skapar en mörk och smått skrämmande känsla i denna så väl namngivna
låt (denna månad blir lång känns det som).
Fullängdaren från denne veteran som man
bara måste införskaffa heter The Shape of
Ill to Come (fin blinkning till Refused!) och
innehåller mer av samma mörka och hotfulla
triphop med driv inspirerad av Ayhans jobb
på järnvägen. Nu finns det ett soundtrack till
de mörka dygnen vi har framför oss. Om man
vågar lyssna vill säga…
www.theshapeofilltocome.se

Emily Road
The Circus and the Monkey heter Gemie, finska
singer/songwritern Jens Smedmans, platta.
Här är han dock lite rockhård med gitarrer och
stora refränger, men ändå väldigt radiovänligt
utan att vara smetig. Fast han sjunger om en
tjej som han längtar efter, och blandningen av
det lättillgängliga och Jens raspiga kvaliteter
gör Emily Road till en fartfylld pärla.
www.gemie.fi

My Thing
Denna 25-åriga musikaliska kreatör med
rötter i Belgrad sprider sin funkiga musik
i Stockholmsområdet (live) och världen
(myspace). Hon känns spirituell och mysig på
samma sätt som Erykah Badu eller skivaktuella Alicia Keys för den delen och Sašas musik
tar sin näring ur blues, soul, gospel och zigenarmusik. Som du förstår är det väldigt lätt
att älska dessa levande och positiva tongångar, ibland påminner Sašas sång dessutom om
Tina Turner.
www.sasaling.com

2 Kamikaze

5 Johan Christher Schütz

Remember
Riffglada Stockholmsrocktrion Kamikaze är
aktuella med en fyrspårs-EP där Remembers
flygande gitarriff och känsliga sång vänder
mungiporna uppåt. Bandets tuggande sound
och småepiska låtbygge sticker ut och gör
hoppet om rockens framtid större. De låter
tuffa men veka, fräcka men försiktiga och
coola men ändå väldigt mänskliga. Inte för
hårt och inte för mjukt – men väldigt spännande.
www.kamikaze.se

Difficult
Men nu är det istället dags för svalt jazzig
bossa där vindarna är milt värmande och
tonerna vänliga mot oss kylslagna nordbor. JC
kommer från Motala, men musiken har tagit
honom ut i världen. Hans hemsida finns på
både engelska och portugisiska, det senare
eftersom influenserna från Brasilien är tydliga. Hans bebis, plattan Blissa Nova, finns
tillgänglig nu. Den innehåller både mjuka
bossapärlor som Difficult, men även samba,
brasiliansk popmusik och karnevalskänsla.
www.jcschutz.net

3 Oblique
Among the Crowd
Elektroniskt popsväng med dramatik och
ambiens är vad göteborgarna i Oblique
bjuder på. En fullängdare planeras till mars
2008 där folk från Universal Poplab och Dark
Tranquillity hjälper till. Isak Edh och Dan
Viktor producerar och ska man döma av
denna singel så kan det bli riktigt intressant.
Refrängen är lite magstark men skapar sug
efter mer och kvartettens mix av datorer och
gitarrer känns hellyckad. Och ibland får jag
Radiohead-vibbar faktiskt.
www.oblique-online.com

6 Sibling Sense
Blossom
Här är ännu ett EP-aktuellt svenskt band,
detta är debuterande kvartettens titelspår
som bjuder melodiös och klangrik poprock.
Syskonen heter Henrik och Peder Ribbing
med rötter i nedlagda emobandet Debonair
och även här handlar det om melankoliska
tongångar och spänningsuppbyggnad. När
låten peakar handlar det mer om rock än om
pop, och väldigt intensiv sådan.
www.myspace.com/siblingsense

8

8 All Ends
Wasting Life
Med kopplingar till In Flames är det inte konstigt att All Ends låter så hårda och bra som
de gör. De två kvinnliga sångerskorna Tinna
och Emma kompletterar det kompromisslösa
öset och den metalliska känslan på ett ypperligt sätt. Och vare sig sången eller gitarrerna
kör i stämmor rycker det i headbangingmuskeln. Albumet är nyligen släppt och världen
ligger öppen för denna kvintett.
www.allends.se

9 Dame Wiggins
To Tirzah
Okej, vill du uppleva något nytt och fräscht?
Något du inte hört förut? Dame Wiggins
blandar progressiv hård rock, folkmusik och
elektroniska vågor bakom tonsatta dikter av
brittiska poeter. Och får det att låta kompakt
och sammanhållet! De hårda riffen kommer
perfekt efter mer drömska passager för att
skapa bandets ”egenartade konstrock”. Och
sångerskan Cristin Lindqvist tar stor plats i
ljudbilden. En väldigt eggande bekantskap.
www.db-productions.se

10 Lisa Bouvier
Belgium Tomorrow (Or Today)
”Lunds absoluta popprinsessa” heter Lisa
Westerlund men kallar sig Lisa Bouvier när
hon gör nynnvänliga låtar. Och då menar
jag verkligen nynnvänligt poppiga små
charmanta melodislingor där Lisa spelar alla
instrument själv. Med öppna ögon, glada
miner och solsken genom fönstret som resultat. Releasefest för EP är den 14 december,
men fler spelningar finns redan inbokade.
www.popfabriken.se

12 Social Benefits
Combat with French Waiters
Stefan, Pär och Ulrika har ett band ihop i
Göteborg. De spelar klassisk pop (”Byrdsinspirerad medveten 80-talsindependentpop”) med egen twist. Och de får låtarna att
flyta så enkelt och naturligt, fyllda av vassa
gitarriff, orgelslingor och klurig sång. Bra
pop är smart, men Social Benefits är precis så
klipska att de slipper bli avfärdade som konstiga – istället syr de ihop sin påse till något
unikt som ändå borde falla många på läppen.
För det finns en gnista här som kommer att
räcka långt.
www.myspace.com/socialbenefits

13 Delacroix
Perfect Gun
Denna gång avslutar vi med en sjumannaorkester från skogarna utanför Bollnäs i
Hälsingland. De serverar rullande rytmer och
härliga harmonier i sin varma och sprudlande storbandspop med flera röster som tar
hand om sången. Och när de rockar loss lite
mer stämmer detta också. De känns så där
naturligt färdiga i sitt uttryck, nu är det bara
genombrottet som saknas. Och det kan väl
bara vara en tidsfråga, så känns det när man
lyssnar på Perfect Gun i alla fall.
www.delacroixband.com
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The WALKMAN® logo and symbol are registered trademarks of Sony Corporation.

Shake the phone,
change the track
Byt låt efter humör eller med ett ryck.
Sony Ericsson W910i med SensMe™
och Shake Control har även kamera,
FM-radio, e-post och Internet.

