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re Vågorna går höga 
på nätet
Med Ipredlagen och fällande dom i Pirate 
Bay-rättegången får man känslan av att de 
stora rättighetsinnehavarna har övertaget 
ute på nätet, men så klart är det en bedräg-
lig känsla. En del ”Svensson-nedladdare” 
kanske drar öronen åt sig när ip-adresserna 
kan spåras och generera faktura på stort 
belopp, men större förändringar än så inne-
bär det sannolikt inte. Och det kanske var 
detta storbolagens advokater rimligen sik-
tade efter, nolltolerans finns det väl ingen 
som tror på.
 Men teknikutvecklingen går ju framåt 
oavsett lagstiftning. Fildelarjakten öppnar 
ju snarast nya affärsmöjligheter för diverse 
sajter att skydda sina kunders ip-adresser 
mot betalning, vilket gör lagen tandlös. Och 
Pirate Bay-intressenterna på bägge sidor lär 
ju överklaga till högsta instans, så den pre-
judicerande domen lär vänta på sig. Osä-
kerheten kring spelreglerna på denna glo-
bala marknadsplats är fortsatt stor, en dom 
i Sverige kan säkerligen kringgås av diverse 
serverflyttar och dylikt.
 Är samtidigt intressant att försöka läsa 
artisternas åsikter i frågan. Å ena sidan vill 

de inte stöta sig med konsumenterna och 
framstå som giriga, men självklart måste 
de ju hitta sätt att få betalt för sitt jobb. 
De som förstår marknaden inser dock att 
den förändrats väldigt snabbt och att man 
som artist måste hitta nya vägar att tjäna 
sina pengar, vare sig man går till reklam-
branschen eller turnerar sig till intäkter. 
Hur förvandlar man miljontals lyssningar 
på Myspace till mat på bordet? Hur går vi 
alla vidare tillsammans, nu när hela gene-
rationer musikkonsumenter vant sig vid att 
låtarna är gratis?

GARY LANDSTRÖM
gary@groove.se
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Depeche Mode
Depeche Modes tolfte album. Här finns verkligen något för alla trogna DM-fans att hämta!
CD  179·

PS. Du kan även ladda din mobiltelefon från 100·

Priserna gäller t.o.m. 22/5 så länge lagret räcker. Tusen möjligheter

Just nu på Åhléns!  

Välkommen in.

John Me, I Am John
Innehåller superhiten "Love is my drug"
CD  169·

Bob Dylan
Together Through Life
CD  179· limiterad version 299·. Släpps 27/4

Melody Club
Goodbye To Romance
CD  179·
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…Promoe
Looptroopledaren är albumaktuell med svenska 

plattan Kråksången.

Vad händer?

 – Jag är ute på landet och sen ska jag repa 

med mitt band Spider Dogs.

Jaha, du ska turnera med ett band, vilka är 

dom?

 – Dom är ett ungt band som haft en klubb i 

Stockholm som bjuder in rappare och plockar ut 

deras låtar och spelar tillsammans. Jag såg dom 

med Chords på Malmöfestivalen en gång och 

tyckte dom var feta.

Du kör på svenska denna gång, hur var det 

annorlunda?

 – För mig var det en positiv känsla av att åter-

upptäcka skrivandet och rappandet. Jag märkte 

att det gick att uttrycka saker på ett nytt sätt, det 

var en tröskel att komma över, men det var lät-

tare att skriva på svenska efter det.

Det känns som du summerar ditt liv i flera 

låtar, börjar du känna dig gammal?

 – Ja, ibland. I perspektivet hur länge jag kan 

hålla på med musik i alla fall. Det är svårt att 

kombinera med exempelvis familjeliv eftersom 

jag turnerar så mycket. Och för att kunna fort-

sätta så ser det ut som att man måste turnera 

ännu mer.

Längtar du efter familj och ”vanligt” liv?

 – Ja, vissa dagar känner jag att jag inte kan 

hålla på tills jag blir 65 som folk med andra jobb 

gör. Jag skulle definitivt kunna göra nåt helt 

annat, en dröm hade varit att vara i naturen, 

kanske som guide som vandrar eller paddlar 

eller så.

GARY LANDSTRÖM
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10 tidningar, 

320 sidor läsning, 

10 skivor, 200 låtar, 

700 minuter musik.

Plusgiro 18 49 12-4   

319:-

Det är svårt att tänka sig att den lugna, 
vänliga varelse som möter Groove på ett 
södercafé i Stockholm en av årets första 
vårdagar är samma person som fullkom-
ligt massakrerar sig själv varje gång han 
står på scen. Bob Hund släng er i väggen 
– det här är Existensminimum!
 Ackompanjerad av sin magiskt 
malande, mörka krautpopelektronika 
kastar han sig över scenen, svingar sig i 
taket och landar huvudstupa medan mik-
rofonen viner i luften. Existensminimum 
live är en engeriinjektion utan dess like.
 Första skivan Last night my head 
tried to explode and I wrote everything 
down gick i samma spår som hans live-
spelningar. På nya skivan OK boys är 
ljudbilden mer avskalad, mer fokuserad.
 – Jag är mindre arg och frustrerad 
som person nu, och det reflekteras i min 
musik, berättar Magnus Henriksson, 
aka Existensminimum, men tillägger 
att det knappast kommer att påverka 
honom som liveakt.
 Frustrationerna han lever ut på scen 
är något han behöver få utlopp för, och 

ska man vara destruktiv är det bra att 
vara det i en skyddad miljö, menar han.
 – Livespelningar är ett otroligt bra 
sätt att kanalisera mitt behov av att 
berusa mig. Fick jag inte göra det hade 
jag nog förstört både mig själv och 
andra. Inte fysiskt nödvändigtvis men 
säkert så också i slutändan. 
 Magnus släppte sin andra skiva 
under namnet Existensminimum i febru-
ari, och även om den bär hans explo-
sivt eklektiska signum är OK boys mer 
enhetlig än föregångaren.
 – Jag sökte skönhet i stramheten, 
målet var att komprimera, pressa juicen 
ur det hela!
 Producenten Tobias Fröberg är i allra 
högsta grad delansvarig för Existensmi-
nimums nya, mer sammanhållna ljud-
bild. Till en början var Magnus skeptisk 
till att ta in någon annan i arbetet, han är 
själv producent, och det var en utmaning 
att släppa kontrollen. Samtidigt behövde 
han hjälp med att sätta upp gränser, sålla 
bland idéer och kreativa utflykter.

 – Jag ville hitta ett sätt att göra min 
musik på ett nytt vis. Tobias har ett helt 
annat perspektiv än jag, för honom fal-
ler det sig naturligt att rensa och renodla, 
säger Magnus.
 Skivan kom till i Östergötland, i en 
gammal skola som har byggts om till 
studio och bostad för Magnus trebarns-
familj. Att jobba lite avsides är bra för 
koncentrationen, menar han.
 Ett annat steg mot nya, fokuserade 
Existensminimum tog Magnus när han 
slutade spela trummor med Moneybrot-
her. Turnerandet saknar han inte, däre-
mot vill han gärna ut och spela själv. 
Några vårgig finns redan bokade, men 
Magnus hoppas på fler – gärna på festi-
valer. Att My Bloody Valentine ska spela 
på Way Out West gör honom exalterad.
 – Är det sant? Fan vad grymt!
 Plötsligt verkar det högst troligt att 
sommarens festivalbesökare kommer att 
få ta del av Existensminimums explosiva 
energi – vare sig det är på eller framför 
scenen.

ELINA WESSMAN

EXISTENSMINIMUM

Massaker på scen

femfem
frågor till

Hans musik är allt annat än vad artistnamnet 

antyder. På sin andra skiva har Existensminimum 

slipat bort spretigheten till förmån för en stramare 

ljudbild. Ändå är OK boys en avancerad utflykt i 

kreativt vemod och storslagen experimentlusta.



Krönika

Anders Teglund

Roskildes musikchef Rikke Øxner kommer inte hel-
ler ihåg någon speciell spelning från sitt första besök 
1984.
 – Men jag minns att vi låg vid vårt tält på torsdag 
förmiddag och hörde Lou Reeds soundcheck och det 
var sån skön stämning när alla på campingen häl-
sade på hos varandra. Festivalen blev årets viktigaste 
händelse för mig efter det.
 Och visst är festivaler en större grej än nånsin, defi-
nitivt är det också big business numera. Rikke berättar 
om ett branschmöte i London nyligen där framtiden 
diskuterades, i skenet av nuvarande finanskris.
 – I det långa loppet tror vi att mindre band får 
det svårare att konkurrera om klubbspelningar, folk 
lägger nog sina pengar på säkra kort. Men för oss är 
det inte ett problem, på Roskilde får man ju se både 
stora internationella stjärnor och nykomlingar.
 Detta säger hon efter att festivalen precis släppt 
namnen på flera huvudakter såsom Nick Cave, 
Kanye West, Coldplay, Oasis 
och Glasvegas. Och berättat 
om Trentemøllers dansfest 
på stora scen där de hop-
pas skapa ett dansgolv med 
75 000 pers deltagare.
 Spanska festivalen FiB 
som jag åkte till förra som-
maren headlinar också med 
Oasis och Glasvegas. De 
satsar på att få nordbor att 
ta solsemester samtidigt som 
man åker på festival. Och 

det funkar (så klart) väldigt bra att bada i Medelha-
vet på förmiddagen för att sedan dansa till Hot Chip 
i ett sprängfullt tält eller hänga med Pete Doherty 
ute på festivalområdet på natten. Framförallt brit-
terna åker ner i gäng för att bränna sig på playan 
och dricka billiga öl. Ser i år fram emot The Horrors, 
Peaches och 2 Many DJ’s.
 Men ett väldigt specifikt svenskt problem har 
uppkommit. Eftersom vår krona har fallit som en 
sten mot i princip alla valutor utom den isländska 
är det helt plötsligt 20-30 procent dyrare för oss att 
åka utomlands. Kanske betyder det att de inhemska 
festivalerna kan vinna tillbaka besökare.
 – Ungefär 10 000 svenskar och 2 000 islänningar 
åker till Roskilde varje år, berättar Rikke Øxner, och 
vi tror att det blir lite svårare att få alla att komma 
i år. Men vi förhandlar om att ordna rabatterade 
bussresor från Sverige i alla fall. Annars verkar kri-
sen inte påverka oss speciellt i år, men om den håller 

i sig kan det bli jobbigare inför 2010.
 Kontentan är att krisen drab-
bar nästan alla i Europa, men oss i 
Sverige riktigt hårt. Vi får lita till att de 
rikare länderna i vår omgivning håller 
Moder Svea under armarna så vi också 
får chansen att komma ut på festival. 
För även om minnena från en utländsk 
festival inte är klarare så omges de av 
ett speciellt skimmer. Ett skimmer som 
nu försvinner bort vid horisonten.

GARY LANDSTRÖM
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Festivaler då, här, nu, 
där och sen

Fredrik Reinfeldt är en lös rackare. Var bör-
jar han och var tar han slut? Jag vaknade en 
morgon av en ilning längs ryggen. Fredrik 
var i mitt sovrum, han hade trängt sig in 
där och spökade. Jag försökte få ut honom, 
men han är ju så lös. Man vet inte var han 
slutar. Formlös på alla sätt.
 Det lösa är tidsenligt. Löst är det nya 
hårda. Säga att man älskar, fast man hatar. 
Viska fast man skriker.
 Jag såg en konsert med El Perro del Mar. 
Det var fantastiskt. De spe-
lade så löst, så löst. Spelade 
med fingrarna, men sväng-
de ändå ohyggligt. Kon-
serten träffade oss, som en 
dunk i ryggen. Det löser sig 
ska du nog se, sa hon.
 Såna som jag använder 
konsten för att begripa 
samtiden. Detta är El 
Perro del Mars år. Hon 
är en sinnebild för 2009, 
säger jag. Ängsligt, trip-
pandes på tå, löst. Ska de 
lägga ner fabrikerna nu? 
Och hur blir det med tryggheten? Tillvaron 
hänger löst. Vi vänder bort från hoten för 
en stund, och lägger kinden mot kärleken. 
Något måste stanna kvar, snälla låt det vara 
kärleken, den får inte lägga ner den med.
 Vi trippar på tå. Annat var det 2007. Då 
var det Justice. Då ångades det på. Ljussho-
wer och högtalare. 2009 handlar om träin-
strument och lågtalare. Säger jag. Jag pekar 
och säger ”Lågtalare! Trä!” och jag har rätt.
 Det dröjer några år innan det skriks. Om 
några år kommer Kurt Cobainarna och är 
trasiga och långhåriga och överspolade av 
svallvågorna och spottar ur sig hatet och vi 
drar upp den knutna näven ur fickan och 
svär så det hörs. Men det är senare.
 Eller kanske kommer aldrig skriken den 
här gången. Kanske skriker vi inte oss ur det 
här. Skrik är så lätta att avfärda, långhåri-
ga likaså. Kanske är protesten denna gång 
lös, som du Fredrik. Det är ingen långhårig 
skepnad, utan du får istället smaka på din 
egen medicin. Protesten handlar om kär-
lek och den är helt igenom vacker, och du 
kommer gilla den, för jag vet att du tror på 
kärleken, jag har sett dig le, det var ett löst 
leende och du sa att det löser sig. Men en 
morgon vaknar du med en ilning och inser 
att du bjudit hem ett spöke, du trodde vi 
sjöng om kärlek och fattade inte att det var 
vår protest. Och du sätter dig upp i sängen 
och försöker le, men då spricker tänderna, 
och du reser dig upp för att krama spöket, 
men då smälter du ner, och rinner in mellan 
golvplankorna, och du blir fogmassa. Du 
stelnar, du är inte längre lös. Du slutar där 
nästa golvplanka tar vid och då ska vi säga 
att det löser sig.
 Det löser sig.

Anders Teglund spelar i Convoj och Cult of Luna

Löst är det nya hårda

Jag tror att jag minns mitt första besök på en 

musikfestival utomlands. 1986 satt vi i gräset på 

Roskildefestivalen och kollade på jonglörer och 

lindansare, en kompis tappade sitt armband och 

köpte ett nytt på campingen, men jag minns ingen 

spelning. Hångel, äppelvin och annat kom i vägen.

Rikke Øxner

Pete Doherty
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Biljetter fi nns att köpa via www.ticnet.se, tel: 077-170 70 70 eller www.festivalbussen.se, tel: 0771-19 04 90

WWW.SONISPHEREFESTIVALS.COM

1 DAY, 2 STAGES, 12 BANDS FEATURING A FULL 2 HOUR METALLICA SET. DON’T BE LEFT OUT – GET YOUR TICKET NOW!

DIT OCH HEM PÅ SAMMA DAG 
MED FESTIVALBUSSEN!

PRIMAL SCREAM THE HIVES MACHINE HEAD CRADLE OF FILTH
MASTODON LAMB OF GOD ANTHRAX THE (INTERNATIONAL) NOISE CONSPIRACY MESHUGGAH

PLUS TWO MORE NAMES TO BE ANNOUNCED

Presenteras av AEG Live
BILJETTER FINNS ATT KÖPA VIA WWW.TICNET.SE, TEL: 077-170 70 70 SAMT ALLA TICNET- OCH ATG-OMBUD.

www.itsmorrisseysworld.com

18 JUNI • ÅHAGA • BORÅS
22 JUNI • LISEBERGSHALLEN • GÖTEBORG

24 JUNI • HOVET • STOCKHOLM
Biljetter fi nns att köpa via 
www.ticnet.se, tel: 077-170 70 70 
samt alla Ticnet- och ATG-ombud.

 11 maj 
SCANDINAVIUM 
 Göteborg

 13 maj 
 ERICSSON GLOBE 
Stockholm

W W W . B E Y O N C E . C O M
W W W . B E Y O N C E o n l i n e . C O M
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IN ASSOCIATION WITH
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Energi, glädje, sorg, smärta och kär-
lek – Guldgossen serverar oss allt detta 
på silverfat. För Ludvig Janssons fing-
ertoppskänsla när det gäller att skriva 
grym svensk pop går inte att förneka, 
han fullkomligt strålar av svensk vår- och 
sommarkväll.
 Hans rykande färska EP Gillar, gil-
lar inte bestående av sex känslomässigt 
kryddade tragikomiska alster är inspelad 
helt på egen hand. För Guldgossen, som 
är uppvuxen i Rimforsa utanför Linkö-
ping, är verkligen en sann hemmasnick-
are. Med bara några få undantag, spelar 
han in alla instrument själv.
 – Jag har i princip suttit med en laptop 
och ett ljudkort och spelat in instrument 
efter instrument. Det har gjort att jag har 
haft full kontroll och att det verkligen 
känns att det är jag.
 I hellströmsk anda blottar han sina 
innersta känslor och tankar. Och redan 
efter att ha lyssnat på några få textrader 
känns det som att man har känt Ludvig 
Jansson i alla tider.
 – Jag vill beröra. Precis som jag blivit 
berörd av sån musik jag själv lyssnat på. 

Jag är uppvuxen med Broder Daniel och 
Bad Cash Quartet och så, men influen-
serna är oerhört mycket bredare än så.
När jag hörde dig för ett par år sedan kal-

lade du dig Ludvig and the Gossarna. Var-

för bytte du till Guldgossen?

 – I grunden är det ingen skillnad. Men 
jag känner mig säkrare på min sak. Idé-
erna över hur låtarna ska vara är mycket 
starkare, man har börjat bli tagen mer på 
allvar liksom.
 Efter att han flyttat runt en hel del och 
bott bland annat i Oslo och Göteborg 
kände Ludvig att det var dags att göra 
något som var riktigt kul. Det ledde till 
att han hoppade på en låtskrivarlinje på 
en folkhögskola, vilket i sin tur resulte-
rade i att musicerandet tog fart på allvar.
 – Det är bland det bästa jag har gjort. 
Det var en kick i röven.
 Videon till Desperationen har precis 
spelats in och bokningarna till somma-
rens festivaler trillar in kontinuerligt. Så 
gott folk, bered er på Guldgossens stora 
intåg på den svenska popscenen i som-
mar.

MIKAEL MALMBORG

Guldgossen
Känslopop för alla lägen

Class of Kill ’em High gör kraftfull musik. Jag 

ringer upp en sömnig Markus Pallof en tidig 

morgon, han brinner för sin musik men tycker 

inte det är okej att gå upp tidigt på morgonen. 

Det knastrar till och ibland hörs knappt ett ljud. 

En bild framträder i mitt huvud av någon som 

ligger och halvsover i sin säng tillsammans med 

sin mobiltelefon.

 Markus tycks vara stolt över det han åstad-

kommit. Han berättar gärna även om det ibland 

tycks hållas tillbaka ord. Låtarna han skriver 

handlar ofta om hur han vill lämnas ifred och gå 

vidare.

 – Jag inspireras av allt från Black Sabbath till 

grunge.

 När jag lyssnar på Class of Kill ’em High slår 

det mig hur hans hesa stämma, som ibland är 

hög och ibland är låg, låter som Kurt Cobains.

 – Det är min största influens, jag har många 

gånger fascinerats av låtarna Nirvana gjorde 

under sin storhetstid.

 Markus står nu som ensam bandmedlem 

efter att de andra hoppat av. De valde andra 

karriärer och är det något Markus verkligen letar 

efter så är det bandmedlemmar.

 – Allt jag vill nu är att komma ut och få spela 

live, men utan band blir det svårt.

 Markus ska försöka sammanställa en EP efter-

som många frågat när han ska ge ut sin musik. 

Tidigare har han bara suttit och väntat, samt att 

få respons från andra att de vill höra hans musik. 

Men nu kliar det i fingrarna på honom och han 

vill ha sig ett band.

 Class of Kill ’em High är än så länge osignat, 

han har haft bandet sedan 2003 och försökt 

utveckla det allt mer. Hans låtar har hittills bara 

lämnats ut på Myspace. When I wake up väcktes 

till liv efter ett antal anteckningar som blivit 

skriva tidiga mornar eller sömnlösa nätter. Låten 

blev till slut inspelad i hans sovrum. De andra 

låtarna är inspelade i en lokal studio i hemsta-

den Norrköping.

 Det blir tyst igen. Den här gången så frågar 

jag inte om han är kvar. Andetagen hörs och 

efter någon minut pratar han på nytt. Orden 

låter eftertänksamma även om något spontant 

hävs ut.

 – Jag vill blanda in dom flesta känslor i min 

musik. Både glädje och ilska.

 Och Markus lyckas dessutom förvandla 

bristen på klar röst till att bli något vackert. En 

hes stämma som ber om få drömma vidare om 

något bättre än det stunden ger.

LEA PÅLSSON

Class of Kill ’em High
En mans indierock
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I höstas gjorde Anna von Hausswolff sin första 

solospelning. Tidigare har hon ingått i band 

sedan gymnasietiden. Nu kombinerar hon arki-

tektstudier med musiksnickrande.

 På Annas Myspacesida återfinns en handfull 

heminspelade uttrycksfulla låtar byggda på röst 

och piano. Hon gillar det råa, enkla och ärliga i 

musiken och har fångat lyssnare från ett brett 

spektra. Hon ska spela med Lisa Nordström från 

Midaircondo och Sound Of Arrows. Dessutom 

har hon fått ett uppskattande mejl från sin före-

bild Joan As Policewoman.

 Nyligen har Anna börjat spela in med Henryk 

Lipp, bland annat känd från Freddie Wadling-

duon Blue For Two. De använder sig av enkla 

tagningar, piano och sång på samma gång. Pre-

cis som när Anna spelar in själv hemma.

 Några låtar smyckas också med trummor.

 – Henryk är bra att jobba med. Vi har lite 

liknande tankar kring vad vi vill ha fram. Vi sitter 

och leker väldigt mycket i studion. Jag kan inte 

säga att jag hittat mitt ultimata uttryck utan det 

utvecklas hela tiden. Men vi vill behålla livekäns-

lan, fast samtidigt tillföra något mer.

 För det är på scen som Anna trivs bäst. Det är 

där och då som hon känner sig mest bekväm.

 – Jag blir väldigt peppad och eggad av publi-

ken, oavsett om dom lyssnar eller inte. Om man 

märker att dom inte lyssnar spelar jag högre och 

kanske göra något konstigt med rösten, säger 

hon och skrattar. 

 Annas kreativitet når sina toppar då starka 

känslor tränger sig på. Då är det lättare att få ut 

det i fingrarna och sången, menar hon.

 – Det kommer ofta av att det har hänt någon-

ting som påverkar mig väldigt mycket eller om 

jag känner mig ensam. När jag bröt upp med 

min pojkvän var det en väldigt jobbig period 

men jag har aldrig varit så kreativ i hela mitt liv. 

Lite lustigt, men det är väl ett sätt att kommuni-

cera med sig själv. 

Din musik är ganska dramatisk, är det något som 

återknyter till hur du är som person?

 – Ja, jag är nog väldigt dramatisk och tar lätt 

åt mig av vad folk säger. Fast jag är samtidigt 

rätt glad och optimistisk. Men genom musiken 

kan jag ta tillfället i akt och till exempel skälla ut 

någon. Där kan jag kommunicera med folk lite 

mer okontrollerat än i mitt ickemusikaliska liv.

BJÖRN SCHAGERSTRÖM

Det är så klart oproffsigt och kanske 
också helt fel att läsa in artisten i dennes 
musik. Men ibland är det faktiskt svårt 
att låta bli.
 – Alltså, jag har ju varit intresserad 
av att göra musik väldigt länge, det har 
gått i vågor, det har gått fram och till-
baka, och nu i höstas började jag lattja 
med musikprogrammet Reason, men det 
kändes aldrig helt rätt, och till slut var jag 
så fruktansvärt frustrerad av det där, att 
jag bara gjorde låtar som kändes halv-
dana, och jag hade inte en aning om hur 
jag skulle fortsätta, så till slut tänkte jag: 
nej, nu skiter jag i det här och gör en låt 
som bara är en minut, och då hände det 
någonting, och den där tanken: nej, nu 
tänker jag inte loopa den här basgången 
fyra gånger som jag brukar göra, utan jag 
kör den bara en gång, och sedan så byter 
jag till en helt annan melodi, och sedan 
så kanske jag byter till ett helt annat 
gitarriff, och sedan så lägger jag på lite 

grindcore-trummor, och då lossnade det, 
jag fick till ett sound som kändes eget, 
och även om jag inte direkt apade efter 
mina förebilder tidigare, var det ändå lätt 
hänt att jag formade musiken efter dom, 
och det var precis det där jag ville skippa, 
så jag satte det som en regel att en låt inte 
fick vara längre än tre minuter, eftersom 
låtar inom breakcore nästan alltid är 
längre än tre minuter, för jag kände verk-
ligen: nej, nu jävlar gör vi helt tvärtom.
 Ja, som More Drums Less Love 
hamrar alltså Simón Bustamante sam-
man smattrande trummor och furiösa 
slagborrsriff och brinnande bilvrak och 
fan och hans moster till fradgatuggande 
bärsärkagångsbestar, så rasande och van-
sinniga att till och med en såpass störd 
genrebetäckning som breakcore känns 
på tok för mesig. Kort sagt: More Drums 
Less Love erbjuder ljuva toner till alla er 
som tycker att musik aldrig någonsin blir 
hård nog.

 – När jag var ute och spelade senast, 
då var vi bara två elektroniska akter 
medan resten var ganska så typiska 
gitarrakter, så då var det ju kul att det 
kom fram så många som gillade det jag 
gjorde, eftersom dom vanligtvis lyssnade 
på rock, och jag har en kompis, eller ja, en 
klasskramat, som är en sådan där typisk 
metal-kille med långt hår, som lyssnar 
på skithård musik och aldrig skulle ta i 
en elektronisk skiva med tång, men han 
tyckte i alla fall att det lät jävligt coolt, 
fast mitt mål är ju förstås ändå inte att 
förena alla under ett och samma musika-
liska tak, utan så länge som jag tycker att 
jag gör bra musik, så länge som jag kän-
ner att jag gör bra låtar jag kan stå för, 
så länge som jag känner att jag utveck-
las och inte tråkar ut mig själv, då är jag 
nöjd.
 Och därmed basta.

FREDRIK FRANZÉN
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Anna von 
Hausswolff
Atmosfäriskt med piano och sång

More Drums Less Love

Kan inte bli hårt nog







– Jag vet inte om alla är sådana, men så 
fort någonting skaver inom mig så blir 
jag väldigt intresserad av det. Och kris-
tendom skaver väldigt mycket i mig.
 Rösten är Felix Anderssons. Han är 
också rösten i den svenska indiescenens 
just nu kanske mest omhuldade popband, 
Skansros. När bandet släppte debut-EP:n 
Drömmen om Skansros hösten 2008 
gick etablerad press, rockradio och mp3-
bloggarna i tokspinn. 
 Ett halvår senare är det dags för full-
längdsdebut och tre sjättedelar av bandet – 
Felix Andersson, Per Svensson och Daniel 
Leanderson – sitter på en pub i göteborgs-
stadsdelen Linnéstaden och pratar om 
Skansros förhållande till det kyrkliga.
 – Delar av bandet gick på Hvitfeldt-
ska gymnasiets musiklinje här i Göte-
borg. Och från dag ett fick man det klart 
för sig att Musiksverige till 95 procent 
består av frikyrkomusiker, eftersom det 
är så mycket musik i frikyrkorna. Och vi 
stötte på dom här människorna i skolan, 
dom som vet att man kommer hamna i 
helvetet om man inte avsäger sig allt man 
har och blir kristen.
 Skansros möte med den sekteristiska 
kristendomen har, kan man säga, gett 

upphov till några av bandets allra finaste 
sånger. På Skansros kommande album 
och på de tidigare två EP-skivorna rör 
sig Felix Andersson mellan katedraler, 
kyrkor och församlingar som en annan 
religionshistoriker. På öppningsspåret 
stämmer till och med en gosskör in i 
refrängen.
 – Det finns en rätt äcklig översit-
tarattityd i det där sekttänket överlag.  
”Antingen är du med oss eller så är du 
emot oss”, liksom. Så jag gjorde lite löj-
liga saker och satte upp Morrissey-citat 
på anslagstavlorna istället för bibelcitat.
 Morrissey, ja. Banden mellan Skans-
ros och poppappan från norra England 
är många. Delar av bandet började musi-
cera som West Ham Boys Club, ett The 
Smiths-coverband, och än i dag kan man 
höra hur Skansros vilar tryggt i Morris-
seys famn. Felix Andersson delar falsett 
med den store mannen från Manchester, 
och musikaliskt rör sig Skansros i ett 
referensbibliotek med fokus på brittisk 
alternativpop från 80-talet.
 I mitten av april kom alltså bandets 
första studioalbum ut. En skiva som tagit 
sin tid att färdigställa.

Litterära referenser, skira popmelodier och 
gitarrfigurer lånade från Aztec Camera och 
annan 80-talsindie. Hos göteborgska pop-
sextetten Skansros finns allting som gör en 
popsextett fantastisk.
 Daniel Swedin träffar ett indieband utan 
bildningskomplex och pratar om kyrkan, 
Morrissey och psykoanalys.

SKANSROS

Landets mest 
välartikulerade 
popdröm
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 – Inspelningarna har tagit ett drygt 
år, men dom har inte pågått under hela 
det året. Man kan säga att vi spelat in 
skivan under kortare perioder med väl-
digt lång tid mellan inspelningstillfälle-
na. Alf Robertssons skiva har tagit gan-
ska mycket studiotid, säger Per Svensson 
som spelar gitarr.
 Studion vi pratar om är, förstås, Sehr 
Schön ute på Orust. Och det var också 
här vissångaren Alf Robertsson gjorde 
det som kom att bli hans sista studioin-
spelningar.
 – Han var väldigt dålig, så allt han 
gjorde tog extrem lång tid. Då fick vi 
vänta lite, säger Felix.
 Skivan, som kort och gott heter 
Skansros, har spelats in av Hasse Aste-
berg och Björn Olsson. Olsson har som 
producent skapat ett popsound så tätt 
förknippat med Göteborg att det nästan 
blir löjligt. Men trots Skansros urgöte-
borgska profil är det närmast omöjligt 
att höra att Björn Olsson haft ett finger 
med i spelet.
 – Björn har inte producerat oss, han 
har bara mixat skivan. Allt har varit helt 
klart när vi kommit till studion. Vi har 
varit inrepade och även om både Hasse 

och Björn fått mixa fritt så är det mycket 
självproducerat, säger Per.
Ändå hör man tydligt att ni är ett band 

som inte skulle kunna komma någon 

annanstans ifrån än Göteborg.

 – Det är klart att den här staden har 
påverkat oss, eftersom vi är födda och 
uppvuxna här. Men vi är inga lokalpa-
triotiska dårar som står och vevar med 
makrillar. Och det är ju nästan så idag 
att popmusiken skulle kunna döpas om 
till göteborgsromantik. Så det har väl lite 
med den här tiden att göra också, att vi 
låtit oss påverkas av det, säger basisten 
Daniel Leanderson.
 – Men jag tycker det är så konstigt. 
Jag började lyssna på The Smiths när jag 
var 12-13 år och Morrissey drar sig ju 
inte för att placera sina låtar på kartan, 
platsbestämma dom rent geografiskt. Så 
som textförfattare har det såklart påver-
kat mig. Sen helt plötsligt började en 
massa människor lyssna på The Smiths 
och sedan slog Håkan Hellström ige-
nom. Och jag vet inte vad det beror på, 
men jag vill veta varför, säger Felix.
Era texter är annars ganska otypiska, när-

mast litterära i sin stil. Intrycket man kan 

få av Skansros, och som det ofta skrivs 

om, är att ni är någon form av intellektu-

ellt litteraturvetarband?

 – Så tycker jag inte alls att det är. 
Språk är ju det mest grundläggande som 
finns, och bara för att man läser böcker 
betyder inte det att man är litteraturve-
tare, säger Daniel.
 – Kanske är det snarare så att viss 
musik inom den här genren har väldigt 
typiska texter, och bryter man mot det 
så hamnar fokus på just texterna. Jag vet 
att Felix tar sitt textskrivande på väldigt 
stort allvar och kontrasterar man det 
mot sådana band som inte gör det så 
sorteras man ju in i ett visst fack, fyller 
Per i.
Men vad har du för förebilder när du skri-

ver dina texter, Felix?

 – Det blir lätt så pretentiöst när man 
pratar om sina texter. Det finns jätte-
många som jag ser upp till, men det är 
jobbigt att prata om dom eftersom de 
är mig så kära. Slas, Olle Adolphson… 
jag gillar deras språk. Och jag tror nog 
att dom är de som mest direkt inspirerat 
mig.
På er första EP fanns det med en låt som 

heter Fritiof Nilsson Piraten och där para-

fraserade du inledningsraden i hans 

Bombi Bitt och jag.

 – Ja, just det. Jag gillar ju en viss sorts 
humor, har jag upptäckt. Fritiof Nilsson 
Piraten och Morrissey har en liknande 
typ av humor som jag uppskattar.
Söker du dig dit då, vill du att dina texter 

ska uppfattas som roliga?

 – Nej. Eller, jag nämner psykoanaly-
tikern Erik H. Erikson i Ett sätt att se 
på saker och det tycker jag är roligt. Jag 
tycker den raden är rolig, även fast jag 
menar det jag sjunger.
 Erik H. Eriksons teori går, i korthet, 
ut på att på att individens utveckling är 
uppdelad i faser som alla innehåller en 
psykosocial konflikt. När man är mellan 
19 och 30 år gammal ska den huvudsak-
liga konflikten gälla närhet kontra isole-
ring.
Det känns ju som att det är den konflikten 

er skiva handlar om?

 – Precis. Det var därför jag tyckte att 
jag hade fog att nämna hans namn på 
skivan, för det är precis vad det handlar 
om. Det var den sista låten som skrevs 
till skivan, så det kändes som att vi knöt 
ihop allt där.

DANIEL SWEDIN
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Analog kärlek utan gränser
I vårsoliga Årsta sitter Andreas Tilliander i sin studio, 
blandar drinkar och pratar om analoga syntar, om 
kärleken till musiken och om hur man mest effektivt 
distraherar Jason Pierce.

ANDREAS TILLIANDER

Namnet Andreas Tilliander betyder olika 
saker för olika människor. Electronica-
puritanen drömmer sig genast bort till 
glitchens gyllene era, till decennieskiftet 
då mikroskopiska klick och tinnituspip 
var framtidens musik, då Andreas spela-
de in några av genrens än idag svängigas-
te alster. Pop-nörden minns fem år gamla 
World industries, det Grammis-belönade 
albumet som snyggt och smidigt förenade 
smittande melodier med pulserande dun-
ka-dunka. Den hängivne radiolyssnaren 
tänker på hiten Back to the USA och det 
lovordade P2-programmet Ström. Den 
anemiske diskofilen imponeras av hur 
Andreas frenetiska studioarbete medfört 
att hans namn nu återfinns i långt över 
300 albumhäften. Och så vidare.
Har du någon aning om exakt hur många 

skivor du faktiskt släppt?

 – Nej.
 Personligen ser jag en av Sveriges hår-
dast arbetande musiker framför mig när 
jag hör namnet. Jag tänker på en artist 
som under eget namn, under alias som 
Mokira, Lowfour, Rechord och Komp, 
och i konstellationer som Minimalistic 
Sweden och Bulgur Brothers, står bakom 
ett tvåsiffrigt antal album samt en förvir-
rande mängd EP:s och singlar, inbegripan-
des nästan lika många genrer och stilar.
Du vet, det är inte helt lätt att få grepp om 

din diskografi. 

 – Det är meningen, ler han belåtet.
 Och det blir allt svårare. Nu släpper 
han snart ytterligare två album: Show 
under eget namn samt Mokiras Persona. 
Och efter det? Ja, då ska han färdigställa 
det nästintill fullbordade album som 
redan ligger och jäser på hårddisken.
 – Jag tar aldrig någon paus. Vilket jag 
väl i och för sig borde göra. Ibland kan 
jag nästan känna mig lite utbränd. Men 
det är ju så jävla roligt! Annars hade jag 
inte gjort det. Jag menar, det finns ju enk-
lare sätt att få in pengar. 

Vårsolen skiner, vintertjälen tinar i 
bröstet, och vi promenerar genom Årsta, 
kvarteret där Andreas bor och har sin 
studio. Det är ett behagligt område – Sve-
riges första förortcentrum, i vilket man 
faktiskt lyckades förverkliga den soci-
aldemokratiska dröm man sedan skulle 
misslyckas med om och om igen i årti-
onde efter årtionde. Det intima torget är 

inramat av mysiga fik, bibliotek och teat-
rar, medan butikerna är inhysta i små, 
ödmjuka lokaler. Fasaderna är målade i 
kulörta, abstrakta mönster, och Andreas 
pekar i tur och ordning ut var medlem-
marna i Bob Hund, The Concretes, Plux-
us och Hundarna Från Söder bor. Och 
han minns sin första tid här i Stockholm, 
då han arbetade med att mastra Alfons 
Åberg-inspelningar och packa skivor, 
samtidigt som han gjorde musik på kväl-
larna och nätterna.
 – Min första skiva tog tre veckor att 
göra, och då hade jag alltså ett heltids-
jobb vid sidan om. Nu för tiden tar det 
så jävla lång tid att göra musik. Hade jag 
haft ett heltidsjobb nu hade det tagit tre 
veckor att göra en endaste låt.
Varför då?

 – Jag har fått högre krav på mig själv. 
Jag sitter och pillar så fruktansvärt länge. 
Men framförallt så gör jag ju musik på 
gamla syntar nu. Och det tar mycket mer 
tid. Alltså, jag använder ju datorn jätte-
mycket, det gör jag, men att bara sitta och 
klicka med musen, det är inte så jättekul. 
Då är det nästan som att jag packar ski-
vor igen. Resultatet blir så klart musik, 
men det känns inte som att jag gör musik 
när jag sitter och stirrar på skärmen.

Andreas förkärlek för gamla syntar och 
trummaskiner manifesteras i hans studio. 
Lokalens planlösning påminner om ett 
gryt – man kliver in i den smala hallen, 
snavar över ett mixerbord och snubblar 
in i ett litet, inbillat sfäriskt utrymme 
belamrat med fler mackapärer än vad jag 
tror att jag någonsin sett i ett och samma 
rum. På en vägg sitter några gamla vinyl-
plattor: Pet Shop Boys, Spacemen 3 och 
Throbbing Gristle. Intill toalettdörren 
hänger Grammisen och samlar kvalster.
 Andreas drar på sig en urtvättad Spi-
ritualized-tröja och berättar entusiastiskt 
om hur övergången till analog utrustning 
gjort musikskapandet både roligare och 
mer intuitivt. Han tycker dessutom att 
det lett till bättre och mer spontana live-
framträdanden, och han ifrågasätter den 
generellt kritiska synen på elektroniska 
artisters framträdanden. 
 – Jag kan tycka att en sådan konsert 
är roligare än att se ett rockband som 
spelar låtar som låter precis som dom 
gör på skivan. Jag improviserar ju, och 

det låter väldigt olika från gång till gång 
beroende på vad jag är på för humör. 
Ibland blir låten tre minuter lång, ibland 
tretton. Och det tycker jag är så jävla kul! 
Det handlar så himla mycket om stäm-
ning, om nuet. Jag vet att om jag tar bort 
bastrumman, då stannar dansgolvet till, 
och när jag sedan sätter in den igen, då… 
Ja, det är ju inte någon raketforskning 
direkt.
 Jag håller med om att elektroniska 
artister får oförtjänt mycket kritik och 
jag pekar på hans tröja.
Senast jag såg Spiritualized stirrade dom 

ner i marken och spelade exakt samma 

ackord i en kvart utan att skämmas. Det 

var ju så klart grymt, men…

 – Det mest visuella jag sett på en 
Spiritualized-konsert, det var nog när jag 
råkade avbryta Jason Pierce på Emma-
boda för två år sedan. Jag hade träffat 
honom backstage innan. Vi hade snackat 
rätt så mycket, och han hade sagt till 
mig att komma tillbaka efter konserten, 
så skulle jag få en tröja signerad av alla 
i bandet. Sedan när de spelade – ja, det 
var ju rätt finstämt och akustiskt och så 
– då började jag skrika: ”Jason Pierce! I 
love you! My girlfriend don’t mean shit 
to me!” Då kom han av sig, tittade över 
pianot och såg ner på mig. Jag gick inte 
tillbaka efteråt…
Inte..?

 Andreas känslor för hjältarna är säll-
synt rättframma. Låttitlar som Mary-
chain, Kevin Shields och Chelsea Feel är 
förstås blinkningar till skoskådarna The 
Jesus and Marychain, My Bloody Valen-
tine och Seefeel, men hans musik rymmer 
ofta nästan lika tydliga hyllningar till 
andra inspirationskällor, till dub-pion-
järerna Lee Perry och Basic Channel, till 
DAF, till Nitzer Ebb, till alla de hjärtan i 
Detroit och Chicago som slagit och fort-
farande slår i fyrtakt. Och om man kän-
ner till hans breda, fördomsfria kärlek till 
musiken, då blir också hans ojämförligt 
nyansrika katalog mindre förbryllande.
 – Vad fan, jag lyssnar på jättemycket 
olika slags musik, och då vill jag ju också 
kunna göra många olika slags musik. Jag 
älskar artister som låter likadant i 20–30 
år, men alltså, det där funkar inte för mig.
 Den inställningen sticker i somli-
gas öron. När Andreas för fem år sedan 
plötsligt började spelas i radio, blev de 

som smekt hans avskalade, i antistatpåse 
förpackade, Mokira-debut förnärmade, 
medan de som hörde hiten och kollade 
upp hans tidigare, mer experimentella 
alster blev gruvligt provocerade.
 – Jag vet inte vilken sida som var värst, 
men jag fick i alla fall skit från båda. Men 
jag tycker ju att det är rätt kul. Det spelar 
ingen roll, liksom.
Och nu sjunger Jocke Berg från Kent på en 

av låtarna på Show?

 – Ja, skrockar Andreas. Och jag skrat-
tar redan nu åt vad folk kommer att 
tycka om det.

Solen smälter ut över hustaken, och 
Andreas blandar drinkar till oss. Vi slår 
oss ner för att spela lite musik för varan-
dra, och han suckar över att han så sällan 
hinner med just sådant.
 – Det är en arbetsskada det där, att jag 
har så ont om tid till att lyssna på musik. 
Och det kan jag sakna som fan. Det 
dyker ju upp genrer som jag aldrig hört 
talas om! Som nu när jag var i Köpen-
hamn senast, då satt jag i matsalen med 
dom andra artisterna som skulle spela på 
den här festivalen, och då kollade jag på 
festivalens flyer, och på den stod det att 
det skulle spelas clicks & cuts, ambient, 
techno och wonky. Wonky? Wonky!? Vi 
som satt där, det var ju säkert 80 procent 
av alla som skulle spela, och det var inte 
någon av oss som hade en aning om vad 
wonky är för något. Och då var det alltså 
ändå vi som skulle spela det…
 Vi lyssnar på Manuel Göttsching 
och Lee Perry, på Slowdive och Plastik-
man. Jag frågar varför han aldrig gjort 
mer renodlad techno, med tanke på att 
han nosat på så gott som alla andra gen-
rer, varpå han kontrar med att sätta på 
ett obskyrt dansgolvsmonster han och 
en vän spelade in för länge sedan under 
pseudonymen Skitus. Därefter sätter han 
på en annan, än mer obskyr, tolva han 
gjort, pressad i ett enda exemplar.
 – Snacka om limiterad utgåva, ler 
han.
 Och strax innan jag måste gå, bjuder 
han på purfärska smakprov från hans 
nästa, än så länge obetitlade album. 
Hur det låter? Tja, inte som något annat 
Andreas Tilliander gjort tidigare. Så 
klart.

FREDRIK FRANZÉN
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Monos gitarrist Takaakira ”Taka” 
Goto frågar mig om det är okej att göra 
intervjun över email då hans engelska är 
nästan omöjlig att förstå. Så jag skickar 
ett gäng frågor till Japan och får svar två 
dagar senare.
 – Vi spelar som alltid allting tillsam-
mans i studion från början till slut. Men 
den här gången var det lite mer komplice-
rat eftersom vi använde en 24 man stark 
orkester med flöjtar och allt. Vi var oro-
liga hur det skulle fungera men det var 
helt underbart när allting klickade.
Hur skriver ni era låtar?

 – Allting börjar med en känsla som 
inspirerar vart skivan ska ta vägen. Där-
efter skapar jag mig en tyst och lugn peri-
od där jag sitter ensam och skriver låtar 
och bygger arrangemang för orkester och 
band. Sen presenterar jag det för bandet 
som får andas liv i musiken. Det är egent-
ligen en ganska komplicerad process men 
det är svårt att förklara.
 Hymn to the immortal wind är tredje 
skivan i rad som Steve Albini producerat 
i sin studio Electrical Audio i Chicago. 
Vilket märks då musiken andas och lever. 
Det är som vanligt när Steve är inblandad 
med högljudda gitarrer och perfekt trum-
ljud. Jag frågar Goto hur det kommer sig 
att de fortsätter att jobba med Albini.

 – Det finns ingen diskussion med 
Steve, vi träffas och börjar jobba med 
en gång. Och Steve förstår verkligen hur 
viktigt det är för oss att våra skivor är en 
spegelbild av oss som liveband. Vi sätter 
upp våra grejor och kör igång och han 
spelar bara in och ser till att vi låter så 
bra som möjligt.
Hur är det att spela in i Electrical Audio?

 – Det är en stor trästudio som har ett 
underbart och naturligt ljud. Sen finns 
det en enorm samling gamla sällsynta 
mikrofoner. Och eftersom vi har jobbat 
där i fem-sex år är det en miljö som vi 
kan koppla av och fokusera i. Jag tänker 
alltid på studions ljud när jag skriver ski-
vorna.
 När jag ringer Steve Albini för att 
prata om Mono så sover han, teknikern 
som svarar säger att Steve spelat in ett 
ungt punkband hela natten och nyss gick 
och la sig. ”Ring igen om en sex-sju tim-
mar”. När jag senare får tag på Steve hål-
ler han på och lagar mat.
 – Som du vet så kan man som band bo 
här i studion, det finns rum att hyra och 
vi har ett fint kök där vi lagar mat ihop, 
så för mig som älskar mat är det alltid 
kul när Mono kommer hit och tar över 
köket, det är alltid annorlunda och spän-
nande.

Hur är dom att jobba med?

 – Oerhört väl förberedda och profes-
sionella. Allt är oftast klart innan och 
jag låter dom bara köra sin grej rakt av 
i stora studion. Vi pratar inte så mycket 
utan låter musiken sköta sitt. Sen tror jag 
dom gillar den analoga touchen jag tillför 
musiken.
 Jag frågar Goto om detta.
 – Digitalt ljud fungerar inte för oss. Jag 
tycker att känslorna i vår musik veknar 
och tar bort styrkan i vår liveshow när vi 
spelar in med till exempel Pro-tools. 
 Hymn to the immortal wind har ett 
väldigt vackert omslag och texthäftet är 
utformat som en saga med bilder som 
medföljer texterna.
 – Jag samarbetade med någon som 
delade min vision för det här albumet, 
Heeya, och hon skrev novellen som blev 
skivan. Varje sång är ett kapitel. Vinden 
symboliserar det som vi inte kan se men 
som vi vet existerar – spår av minnen 
som lämnats i själen, fragment av energi 
och rörelse i universum. Sen skapade 
Esteban, som gjort våra omslag förut, 
scenerna och framsidan på skivan.
 Mono har sagt att deras konserter 
inte är spelningar utan möten med deras 
fans, en gemenskap som band och publik 
skapar.

 – Att spela live är oerhört viktigt för 
oss. Vi och publiken byter erfarenheter 
och energi som är väldigt viktigt och upp-
muntrande. Mötet mellan oss och fansen 
är hela anledningen till att vi turnerar så 
mycket.
Hur närmar ni er en liveshow?

 – För det mesta så spelar vi nya ski-
van från början till slut, eftersom det är 
så låtarna är skrivna, det är en helhet. Sen 
beroende på respons och energi så kan-
ske vi slänger in några gamla på slutet.
Vad influeras ni av?

 – Den underliggande energin i våra 
låtar är positiv. Lagren av tyngd och 
melankoliska ljud ovanför är precis 
samma sak som vi uthärdar i livet för att 
nå nånting högre. Vi vill att våra låtar 
efterliknar den balansen av mörkt och 
ljust. När vi åldras som band tror jag att 
vi kommer att vilja att vår musik är mer 
meditativ och helande.
 Mono är nånting så unikt som ett 
band som vill att varje ton och varje 
känsla deras musik förmedlar ska betyda 
något. Steve Albini förklarar det bäst.
 – Mono är ett band som är på riktigt. 
Och det är inte vanligt i dagens musik-
klimat. Dom är helt enkelt 100% seriösa 
och det är så otroligt befriande.

MATHIAS SKEPPSTEDT

MONO + STEVE ALBINI

Ordlös 
kommunikation

Japanska Mono spelar 

instrumental postrock i 

rakt nedstigande led från 

Godspeed! You Black Empe-

ror och Mogwai. I dagarna 

släpptes deras universalt 

hyllade album Hymn to the 

immortal wind, återigen pro-

ducerad av Steve Albini.
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Tills nu, i början av maj släpps deras 
tredje album och själva tycker Deportees 
inte att det tagit lång tid.
 – Jag har aldrig upplevt att det tagit 
varit tyst om oss under en längre tid. Vi 
har ju repat hela tiden, säger sångaren 
Peder Stenholm.
 Vägen till Under the pavement – The 
beach har inte varit helt problemfri. När 
bandet skulle ge sig in i studion blev de 
av med sitt kontrakt med EMI, skivbo-
laget behövde spara pengar. Men när 
skivan var klar visade sig intresset vara 
stort bland skivbolagen. Flera var redo 
att signa dem, bland annat deras gamla 
bolag. Eftersom Deportees trivts bra 
med Isse, Dolores och EMI beslöt de sig 
för att gå tillbaka. 
 – Vi betalade hela inspelningen själva. 
Det var inte helt oproblematiskt, men 
det som har varit bra är att vi till 100 
procent haft den kreativa friheten. Jag 
har nog aldrig varit så stolt över något 
som jag är över det här albumet, berät-
tar Peder.

 Nya skivan beskrivs bäst som ett 
klassiskt album. Tillsammans bildar 
låtarna en helhet vilken man lätt går 
miste om om man väljer att lyssna på 
enskilda spår.
 – Visst kan du plocka ut enstaka låtar 
och lägga i en itunes playlist. Men jag 
underskattar inte lyssnaren. Jag tror folk 
är villiga att ge plattan lite tid.
 I de elva spåren känner man helt 
klart igen soundet, det låter väldigt 
mycket Deportees. Men samtidigt hörs 
en ny ljudbild som inte riktigt funnits 
där innan. Melodierna följer en mer 
jämn rytm och Peders röst kommer till 
sin fulla rätt på fler än ett spår. Det låter 
Deporteesfunkigt och poppigt på samma 
gång.
 Det senaste året har Peder haft en 
doktorandtjänst på universitetet och 
brorsan Anders, tillika bandkollegan 
sedan 15 år, har spelat gitarr tillsam-
mans med Lykke Li. Mattias har jobbat 
inom vården och trummisen Thomas 
har spelat trummor med Phoenix.

 – Det finns få som kan försörja sig 
på musiken idag, visst hade det varit det 
ultimata om det fungerade för oss. Men 
nu gör det inte det, så att åka ut på turné 
blir som en semester, berättar Peder.
 Turnépremiären ägde rum på Umeå 
Open i slutet av mars. Det blev en 
omtumlande start och första gången 
Deportees stod på scenen på över ett år.
 – Det gick plötsligt upp för mig att 
det är det här jag lever för. Men samti-
digt var det en jäkla konstig omställning 
att gå från ett vanligt jobb till att plöts-
ligt stå på scenen igen. Se folk klappa i 
händerna och sjunga med i låtarna.
Hela bandet bor kvar i Umeå, har ni fun-

derat på att flytta söderut?

 – Vi är väldigt lokalpatriotiska och 
trivs extremt bra i Umeå, men visst blir 
det många timmar i bilen. Det är okej, 
man lär sig hur man ska underhålla sig 
själv och varandra. Men det kan bli 
lite kämpigt om turnén skulle börja i 
Malmö, det var planen först. Nu blir den 
i Örebro istället.

KLARA GRAPE

Utgår från Umeå
DEPORTEES

Första skivan genererade en radiohit och två 

Grammisnomineringar. Andra plattan hyllades 

inte. Därefter bar det av till USA och Europaturné 

tillsammans med Phoenix. Sedan dess har det 

varit tyst kring bandet från björkarnas stad. 

Datarock
Fredrik Saroea och kompisen Ketil Mosnes 

snöade tidigt in på 70/80-talets postpunk, typ 

Devo och Talking Heads, och bestämde sig för 

att skapa det nya svart, det bästa sedan skivat 

bröd – voilá: Datarock. Denna glatt blippande 

och stelt knixande discohybrid har sedan 2000 

erövrat världen, men ännu inte Sverige.

 – Ja, vi har gjort 500 spelningar i 30 länder 

men bara tre i Sverige, skrattar Fredrik Saroea. 

Vi har varit på fem turnéer i Australien och blivit 

geniförklarade i Washington Post men det var 

länge sen vi spelade i Sverige.

 Dags att ändra på det nu känns det som, 

nya plattan heter Red och är supersnygg retro 

i modern kostym. Själv upplevde jag dem för-

vandla en knökfull klubb i Reykjavik till en bastu 

för tre år sedan, bandets joggingutstyrsel och 

höga energinivå gav totalt bifall från publiken. 

Och det är konserter som är fokus för dem.

 – Ja, vi tjänar nästan inga pengar på plattor, 

vi kom fram precis när skivbranschen försvann 

– jättebra timing. Men vi har 2,5 miljoner lyss-

ningar på vår myspace så en ny platta är bara en 

anledning att åka ut på turné igen, fast med nytt 

material.

 Datarock insåg med en gång att deras mål-

grupp inte betalar för musik, på sin höjd kan fans 

köpa plattan efter en konsert som ett minne av 

just konserten. De har istället lyckats placera 

låtar i reklamsammanhang och i dataspel.

 – Vi hade inget val egentligen, vi körde ut vår 

musik i gratiskanaler i början och först nu börjar 

vi få betalt för allt slit och turnerande.

 Bandet driver även egna skivbolaget Young 

Aspiring Professionals där de pushar andra Ber-

gen-artister, bland annat genom en singelserie 

klädsamt kallad Datarock Patriot Act. Och i sann 

Bergen-anda nämner Fredrik även andra kända 

kompisar som Kings of Convenience, Röyksopp, 

Annie och inflyttade svenskan Karin Park när vi 

bedömer vitaliteten i den norska popscenen.

 – Karin Park har plattan Ashes to gold på gång 

i april som vi producerat som kommer att bli 

stor internationellt. Där tänkte vi mycket på Kate 

Bush och Peter Gabriel när vi spelade in låtarna. 

Annars tror jag mycket på Skatebaard och hans 

italodiscoblandade techno och Audiogarde från 

Oslo.

 Och visst känns det att norrmännen är på rätt 

spår när så många satsar på att fusionera dans-

rytmer och melodiös pop med elektronik.

 – Ja, jag är glad idag, vi fick precis reda på att 

vår nya singel Give it up kom in på P3:s A-lista!

 Återstår bara att se vad som händer i Sverige…

GARY LANDSTRÖM



THE SCARAMANGA SIX SONGS OF PREY MY LITTLE PONY THINK TOO MUCH

LIS ER STILLE APATHOBVIOUS THE AFTERMATH FRIENDLIER UP HERE

wonderland
records
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Nefertiti, Göteborg
090402

GGG
Stämningen i luften: Trångt och glittrigt.

Jenny Wilson har gått Konstfack. Några år 
tidigare hoppade hon av gymnasiet för att 
plugga skrivarlinjen på folkhögskola i Skåne. 
Om man googlar henne kan man få reda på 
att det, bland annat, är ”mixen av kreativitet 
och konstnärlighet som gör henne till en artist 
som sticker ut från mängden”. Kanske inte 

den mest lockande beskrivningen. Inte för 
att konstskoleband per automatik behöver 
vara en styggelse (se Sonic Youth, Belle and 
Sebastian) – eller för att fantastiska musiker 
nödvändigtvis måste ha gått KTH – men 
ärligt, fi nns det något jobbigare man som 
människa kan behöva konfronteras med än 
den klyschiga idén om en ”konstnärlig och 
kreativ” bakgrund som kvalitetsstämpel för 
bra konst? Klart att det fi nns, men när man 
läser sådana nödställda antydningar känns 
det helt plötsligt ganska svårt att komma på 
alternativ. Hur som. Först var Wilson med i ett 

popband som var helt okej, sen släppte hon 
en egen soloskiva om skoltiden och tonåren 
och presenterade ett sound som var bara lite 
mer originellt än moderbandet.
 Nya plattan är tekniskt förfi nad, komplex 
och mångbottnad och med vitt skilda refe-
renser som placerar Wilson i ett genrebefriat 
limboland som gör det svårt att kategorisera 
in henne under en etikett. Textmässigt står 
moderskapet i centrum och det gläntas på 
dörren till små berättelser om överlevnadsin-
stinkt, kärlek, att komprimera sin styrka och 
kraft. Redan på skivomslaget till nya albumet 

introduceras Jenny Wilson som den moderna 
varianten av den råbarkade pionjären, den 
mytomspunna utvandraren i sagan: den unga 
modern som biter ihop, tar sig samman, po-
serar med luggen i ögonen som ett skydd som 
för att säga hit men inte längre. Jägarmössa 
djupt nedtryckt över håret, mörka markerade 
läppar, kysk existentialistpolo: som en Lauren 
Bacall med mord i sinnet, en sval och elegant 
fi lm noir-stjärna från 40-talet. Hon har en 
pistol vilandes i famnen.
 Nefertiti är slutsålt denna kväll. Det låga 
utrymmet i den grottliknande källarlokalen 
till brädden fylld med svett och ungt kött visar 
sig fungera som en perfekt inramning till Wil-
sons funkiga soulpopblues. Mellansnacket är 
begränsat och sympatiskt snarare än eggande. 
Låtarna anspråkslöst framförda med Wilsons 
distinkta röst, rökigt dova halsljud som tar 
sats någonstans långt nerifrån och spricker 
upp i gälla skott. Pistolen lämnad hemma, 
men vad spelar det för roll. Smällarna är lika 
höga för det, framförandet lika uppfodrande. 
Och snart tänker jag inte mer på det där med 
Konstfack.

FANNY BILDSTEN

KNIVDERBY
Jazzhuset, Göteborg
090416

GGG
Stämningen i luften: Rock’n’roll-känslan saknas. 

Du vet, låtar som ger samma känsla som när 
du knyter näven i fi ckan på grund av chefen, 
läraren eller kärlekens oförstående. Knivderby 
är ett utomordentligt bra band när man 
behöver projicera sin egen frustration och ta 
avstånd från allt som inte betyder något. Då 
när rocken är som mest tjänlig. 
 Knivderby, känn på namnet igen, Kniv-
derby, är en uppvisning av god rocksmak. 
Konserten på indiepopklubben Svanen inleds 
med att Ego Boy endast ackompanjerad av sin 
egen gitarr sjunger några rader av Broder Da-
niel-låten Work fritt översatt till svenska, för 
att sedan snyggt gå över till egna Amatörerna 
gör att rosorna dör, inledningsspåret på deras 
andra egenutgivna EP Andra nedstigningen.
 Knivderby är ett av de band man minns 
första gången man hörde dem. Jag erinrar mig 
oktober 2007, den ljusa rösten, de raka hårda 
trummorna, den pumpande basgången, det 
episka riffet – kort och gott två minuters 
katharsis: Hårdaste katterna i stan. Ego Boy 
är som sångare en bakvänd Roy Orbison; 
han uttrycker sig elegant men söker snarare 
konfrontation än sällskap.
 Knivderby presenterade sig med redan 
klassiska textrader som ”Du väntar på nästa 
stora grej/Kommer inte va vad du väntat dig/
Här kommer hårdaste katterna i stan/Redo att 
släppa hela helvetet löst” till en ljudvägg som 
backade upp budskapet på ett helt adekvat 
vis – tung riffrock med ett punkigt anslag. 
Sången, den mörka poesin, är framförd med 
en anspänning och frustration. Kontrasten 
mellan Ego Boys låtskrivartalang och bandets 
hårda sound tilltalar.
 Så långt allt gott, när det gäller musiken 
är nämligen Knivderby oåtkomliga. Där är de 
noga genomtänkta, och knivskarpa i sitt ut-
tryck. På scen känns inte deras uppenbarelse 
lika fantastisk; jag kan gilla att de klär sig i 
Crockerjeans i stället för reglementsenliga Nu-
die, och jag har inget emot att publikskaran 
halveras under spelningens gång (Knivderby 
fi nns inte till för alla).
 Problemet ligger någonstans i bandets 
avsaknad av farlighet, eller om man så vill, in-
slag av ofarlighet, de bjuder istället en lantlig 
charm (Knivderby kommer från Jönköping). 
De ger ett småtrevligt intryck när de pratar 
medan gitarrerna stäms mellan nästan varje 
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låt, något som inte går hand i hand med hur 
de låter, mystiken och känslan försvinner när 
utstrålning är så pass svag. Det är bara Ego 
Boy som får blicken i brand då och då.
 Showen är välrepeterad och inget sätts 
på spel eller lämnas till slumpen. Knivderbys 
starka låtmaterial skulle träffa hårdare om det 
framfördes mer otyglat – som under Satans 
mördare då adrenalinet exploderar. 
 På skiva har Knivderby mindre kvar 
att bevisa, där är de redan bland de bästa 
svenska ilskna rockbanden tillsammans med 
Franke och Pascal. På scen behöver de öka 
inlevelsen och fundera över vad de sänder ut 
för signaler. För det var inte helt övertygande 
på Knivderbys blott sjätte spelning.

JOHAN LOTHSSON

LONEY DEAR
Pustervik, Göteborg
090401

GGG
Stämningen i luften: Hängiven koncentration, 
pressande hetta.

Emil Svanängen ser med ett ängsligt leende ut 
över ett fullsatt Pustervik, mumlar något om 
den otroliga hettan som infunnit sig i lokalen 
och släpper sedan lös ett ackord. Musiken 
fortsätter trevande, utan struktur. Inget ”hej, 
det var versen, nu kör vi refrängen!”. Istället 
maler han och hans band tyst vidare med 
vissa små förändringar efter hand. Men rätt 
som det är står man mitt i ett hav av toner 
och mitt ibland oss, i den otroliga hettan, 
börjar publiken att stämma in, individ efter 
individ, i värsta dominoeffekt. De nynnar med 
i den ljuvliga sirensången i Carrying a stone, 
de hjälper Emil att bära den sista stenen 
uppför hans enorma musikaliska Babels torn. 
Väl där lämnas lite tid åt eftertanke, några 
tysta sista ackord, en röst som övergår till 
viskningar och sist, ett avslut. Gud straffar 
ingen den här kvällen även om de är många, 
både på scen och på golv, som medverkat till 
kvällens byggnation upp mot himlen.
 Om man vrider tillbaka tiden några år får 
man se Loney Dear för första gången möta 
våren i Austin. Musikbyrån följde med bandet 
till SXSW-festivalen. De hade precis skrivit på 
för Sub Pop och betade av spelningar och 
radioshower. Ett helt land stod öppet för en 
grupp svenskar som visste exakt vad Amerikas 
indiekids suktade efter. I min värld stavades 
musiken postrockpop med klara improvisa-
tionstendenser. Musik som följde mallen: vi 
bygger men vi gör det varsamt. Mjuka toner, 
en falsett på rätt sida av gränsen. För min 

egen del fanns bara ett problem − precis som 
anhängarna till Babels torn straffades jag av 
Gud med en abrupt oförmåga att förstå. Kan-
ske inte till språkförbistringens grad, men jag 
hade svårt att greppa tjusningen med Loney 
Dear och Emil Svanängens musikaliska idéer.
 Några år senare och en liveerfarenhet 
rikare står jag fortfarande på samma plats 
och stampar. Den här gången dock i takt till 
mina nya favoriter Airport surroundings och 
Everything turns to you från senaste Dear John, 
men så har de också ett annat driv. På scen 
fungerar de utmärkt, särskilt Everything turns 
to you med dess, återigen, sirenlika sång-
slingor. Låten får, till skillnad från på skiva, 
en gravt oljudsindränkt avslutning. Vackert. 
Airport surroundings å andra sidan låter exakt 
som vanligt. Återigen slår det mig att versen 
är som hämtad från Warren G:s Regulate.
 Båda låtarna betas tidigt av och följs av 
inte lika upphetsande wail- och låtpassager 
som rör sig runt ingenmansland. För att vara 
en mindre inlyssnad märker jag sällan förrän 
två minuter in i en låt att jag har hört den 
förr. En minut senare är den åter ett minne 
blott. Det kan vara charmen med Loney Dear, 
men det kan också vara det som får lyssnaren 
att efter ett tag ge upp och söka sig vidare.
 Efter knappt en timmes spelning är det 
inte längre lika trångt framför scenen. Jag vill 
tro att det har med värmen att göra även om 
en del antagligen gav upp av andra orsaker. 
Men två extranummer senare, inapplåderade 
av en skönsjungande och minst lika hänförd 
publik, avslutar sonen från bibelbältet med I 
am John. Och ännu en gång klättrar vi sakta 
uppför tornets trappor till Emil Svanängens 
himmel.

DANIEL MAGNUSSON

MONEYBROTHER
Sticky Fingers, Göteborg 
090415

GG
Stämningen i luften: Brötiga 24+are går på 
konsert direkt efter after worken.

T-tröjorna med tryck är i majoritet på Sticky 
Fingers top fl oor. Snart ska Moneybrother 
äntra scenen. Bredvid mig står en bekant, 
halsar öl och håller en söt tjej om midjan. 
Moneybrother levererar alltid, säger han med 
engagerad röst. Okej tänker jag, levererar – 
det låter mer Idol än rock’n’roll.
 Anders Wendin kanske inte platsar i någon 
talangtävling i tv men rockstjärna är han inte 
heller. Potentialen fanns där, Monster var ett 
av Sveriges bästa band på sin tid. Moneybrot-
herdebuten med Blood panic kändes lovande 
och plattan bjöd på fl era bra spår. Men vad 
hände sedan? Skiva nummer fem fi nns nu i 
butikerna och kritiken har varit sval. Omslaget 
är coolt men låtmaterialet trist. Precis som 
Moneybrother.
 Klockan är strax efter halv tio när bandet 
äntrar scenen. De verkar taggade och som 
alltid står Viktor Brobacke för spexet. Kvällen 
till ära ser han mer ut som Håkan Hellström 
än den modstil jag brukar förknippa honom 
med. Jeansjacka, t-tröja med ankartryck och 
någon form av Elvis-frisyr. Anders själv bär 
en likadan jacka med en broderad tiger på 
ryggen. Motivet för direkt mina tankar till 
Rocky II. Och visst ser Moneybrother tuff ut. 
Tuff men långt ifrån cool. Det har gitarristen 
Petter lyckats bättre med. I hatt och väst ser 
han både hemlig och fräck ut. Helt i min 
smak, lite mer 70-talsgangster än en hipster 
från Fräckestan.
 För mycket när det gäller Moneybrother 
känns mer fräckt än spännande. Allt är rätt 
och viljan fi nns där. Det låter bra och bandet 
ser ut att ha skoj tillsammans. Publiken 
engagerar sig i perioder och fram emot slutet 

är stämningen nästan på topp. Men det når 
liksom aldrig helt fram. Mellansnacken är 
ointressanta historier och falsettrösten som en 
gång gjorde Moneybrother känd känns mest 
tillgjord. Den riktiga spelglädjen, den med 
hjärtat på scengolvet och nu-kör-vi-tills-vi-stu-
par känslan saknas. Kanske är det inte heller 
det Anders Wendin vill med sin musik och 
sitt framträdande. Men personligen uppfattar 
jag att det är just vad han försöker, men det 
faller platt. Det blir för mycket hjärna bakom 
allt. Det blir så rätt att det blir fel och känslan 
uteblir. Snyggt omslag men trist inre.
 Det har snackats om en rad stora artister 
som skulle ha inspirerat och infl uerat Mo-
neybrothers musik. Själv gillar jag egentligen 
inte att jämföra men utseendemässigt tror 
jag bandet både kikat på Rocky-fi lmerna och 
The E Street Bands spelning på Hammersmith 
Odeon 1975. Låtarna däremot är varken 
spännande, bra eller ens i närheten av Tenth 
Avenue freeze-out eller Police on my back.
 Kvällens höjdpunkt är utan tvekan It’s been 
hurting all the way with you Joanna. Lite lug-
nare, lite mer allvar, lite bättre. Hade gärna 
hört hans svenska tolkning av Downtown train 
i samma veva.
 Men Moneybrother lyckas inte charma 
mig att köpa nya skivan, inte ens en portion 
tomatsoppa på bruk. Istället kommer 
undertecknad att fortsätta lyssna på Blood 
panic och minnas Monsters hemmasnickrade 
musikvideor som visades i Vox Pop.
 Och killen som sa att Moneybrother 
levererade, japp han hånglade sig igenom 
konserten.
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BIG JOHNNY JEWEL
Welcome to city beautiful Marianna!
ANOTHER/BONNIERAMIGO

GGGG
Ibland är musik lika hemlighetsfull som en 
saga. Lyssnaren får klura ut vad den egentligen 
handlar om. Anonyme Big Johnny Jewel har 
denna mystik vilande över sig, samtidigt som 
hans låtar är lekfulla, så lätta att bara suga upp.
 Och visst är det så att själva musiken alltid är 
viktigare än artisten. När musik träffar öronen 
går det ändå att föreställa sig hur personen 
bakom är. Jag känner ibland samma sak med 
böcker, att jag inte vill veta något om författaren, 
för att boken ska få ”tala för sig själv”. Men det 
ryktas om att det är norrländska singer/songwri-
tern Love Olzon som ligger bakom verket.
 Avstampen blir i bearbetad gammal delta-
blues, därifrån letar sig Jewel fram mellan 
det förfl utnas decennier och kryssar mellan 
stilar, ändå binder han ihop allt med en stor 
rosett av röd tråd som Lou Reed och Beck 
kan ha spunnit tillsammans. Allt känns tätt 
sammansvetsat och harmoniskt. Rösten lyckas 
han variera mellan intim ömsinthet och cool 
säkerhet till skönt kluriga rytmer. När den ena 
låten lägger sig vaknar en ny favorit.

MATHILDA DAHLGREN 

BLACK LIPS
200 million thousand
VICE/BORDER

GGGG
Black Lips handlar mest om ”The world is yours 
if you accept the power of faith!”. Mellan de 
studskittlande dansnerverna hörs de allvarliga 
skriken om att nu får ens utväg vara en annan 
än ingenting alls.
 Rösterna i bakgrunden är tydliga medan 
den starkaste stämman är hes och låter som 
när du vrider kroppen åt alldeles fel håll. 
Black Lips använder sig av syntljud och gamla 
rockmelodier och detta ger dem attityd, de 
står upp för vad de förmedlar. Då och då lämnas 
det utrymme åt bara musiken. Dessa ljud skapar 
egna melodier som förmedlar känslan att 
vara 16 år och redan känna att livet är förbi. Att 
inget lönar sig oavsett hur man prövar på det. Så 
följer misstag efter misstag. Likt hur det ibland 
får låtarna att spåra ur, ibland hålla takten tills 
du blir som av en ångvält. Låtarna förmedlar 
hur man i ung ålder märker hur människorna 
omkring sig försvinner. Och att du känner av hur 
ingen vuxen ser dig som normal längre. Låtarna 
framförs med tydliga gitarrer, trumsolon, gniss-
lande ljud och skärande toner. De blandas upp 
med citat och sång. Huvudbudskapet handlar 
oftast om vems ansvaret är. Vem borde man 
förlita sig på då allt annat går i stöpet. Det enda 
svaret – du bör förlita dig på Black Lips och ac-
ceptera ditt öde.

LEA PÅLSSON

BRAKES
Touchdown
FAT CAT/BORDER

GGGG
I Brakes-sångaren Eamon Hamiltons värld är 
det för evigt 1995. Sedan han gav upp sin roll 
som keyboardist i British Sea Power har han 
ägnat sig åt att göra den mest 90-talsfetischis-
tiska indierocken den här sidan Pavement.
 På Touchdown kläs bedårande popmelo-
dier i skräniga gitarrmattor och illasittande 
college tröjor som om Black Francis aldrig hade 
bytt namn. Det är en rakt igenom förtjusande 
anakronism. Hade skivan kommit innan nasal 

gitarrock hamnade på lit de parade hade den 
blivit rent löjligt uppskriven. Idag lär den inte 
gå ett bättre öde till mötes än att ömt omhuldas 
av ett fåtal rockjournalister. Men du, som tillhör 
gruppen vita män runt 35 med svikna socialist-
ideal i bagaget, bör ta ditt förnuft till fånga och 
kolla upp det här på studs. Det är nästan lika 
bra som Built To Spill.

REBECKA AHLBERG

CANDLEMASS
Death magic doom
NUCLEAR BLAST/WARNER

GGGG
Vilken start. “If I ever die, the stars will drop 
from the sky/the gods will mourn me and cry, 
if I ever die.” Texten sjungs över ett odödligt 
riff och det känns riktigt lovande. Sen följer 
Hammer of doom som har allt en doomsång 
kan önska; ett långsamt, tungt riff, kyrkklockors 
klämtande, tempoökning mot slutet och lyrik 
om inferno och purgatory. Ytterliggare en 
favorit är upptemponumret Dead angel. Kanske 
fel att benämna den som en glad låt men 
åtminstone är det en låt man blir glad över.
 Riffmästaren Leif Edling har än en gång rotat 
efter essen i rockärmen och, i ett så här färskt 
skede i alla fall, Death magic doom är klart en 
av de allra bästa Candlemass-skivorna där nya 
sångaren Robert Lowe gör väldigt bra ifrån sig.

ROGER BENGTSSON

THE CRYSTAL CARAVAN
The Crystal Caravan
GARAGELAND/RECORD HEAVEN

GGGG
Umeåbaserade sjumannabandet The Crystal 
Caravan har redan ett cementerat rykte som 
ett liveband utöver det vanliga. När jag lyssnar 
på debutskivan (producerad av The (Interna-
tional) Noice Conspiracys Dennis Lyxzén) blir 
det uppenbart att bandet kommer jämna 
konsertlokal efter konsertlokal med marken. 
För trots att låtarna redan på skiva håller fan-
tastiskt hög klass kan man ana sig till hur de i 
livetappning kommer fullkomligt explodera.
 Med rötterna i 70-talets rockscen (Led Zep-
pelin, MC5, The Doors) har bandet funnit en 
egen identitet och ur den öser de på med klas-
sisk rock av den bättre sorten. Med lika delar 
energi och musikalisk briljans levererar bandet 
förstklassig rock ända från rytmsektionens pul-
serande driv till den mest subtila gitarrtonen. 
När jag lyssnar till skivans största stund Flying 
high (or so it seems) kan jag inte förmå mig att 
klicka bort repeat-funktionen, ens för en stund. 
Gång på gång försätter den mig i ren extas.
 Ska man nämna något negativt är det att 
skivan, trots sin förträffl ighet, känns något 
likriktad. Ett eller ett par spår som bryter av 
hade inte varit till skivans nackdel. 

ANDERS SAMUELSSON

DEAR READER
Replace why with funny
CITY SLANG/BONNIERAMIGO

GGGG
Cherilyn McNeil, sångerska i Dear Reader, har 
en hög och klar röst som för tankarna till Kate 
Nash, inte minst i Great white bear. De har båda 
ett sätt att sjunga sina popsånger som känns 
väldigt rakt och avskalat. Inga krusiduller, bara 
sång. Dear Reader, som också består av Darryl 
Torr, har dessutom sköna popmelodier som är 
lite lagom oborstade och catchy. Med Replace 
why with funny har de en chans att sätta Sydaf-
rika på popkartan, och låtar som Dearheart och 

Out, out, out skulle kunna bli radiohits om de 
bara fi ck en chans. De gör okonstlad popmusik 
som inte försöker vara mer än just så, något 
som är en bristvara nu för tiden.

EMMA RASTBÄCK

DOVES
Kingdom of rust
EMI

GGGG
När det gäller Manchesterbandet Doves så verkar 
såväl kritikerkåren som musikfansen vara 
uppdelade i två läger. Antingen så fullkomligt 
hatar man bandet, eller så älskar man dem 
precis lika intensivt.
 Själv så har jag sedan debuten varit tämligen 
förtjust i det episka stora ljudet och de bombas-
tiska arrangemangen. Här fi nns precis som tidi-
gare ett nära släktskap till band som Radiohead 
och Sigur Rós, men istället för att spela svåra 
så verkar det som om man nu istället bestämt 
sig för att göra en riktigt skön och avslappnad 
rockplatta. Det är lite som om Chris Martin gift 
sig med Bono och slynglarna i Doves skulle ha 
varit deras avkomma.
 Inledande Jetstream är så vacker, men 
samtidigt så kraftfull, att jag låter den gå 
på repeat hemma hela kvällen efter första 
genomlyssningen. Ja, saken är faktiskt den 
att jag inte kan hitta ett enda spår här som 
jag har något negativt att säga om. Briljanta 
basgångar, feta gitarrmattor, skumma syntljud 
och en produktion med absolut fi ngertopps-
känsla gör det här till ett alldeles ypperligt 
album. Och det skulle förvåna mig mycket om 
inte Kingdom of rust blir ännu ett nytt kapitel 
i framgångssagan Doves. Med Coldplays inter-
nationella framgångar i färskt minne så är det 
väl frågan om det dessutom inte är dags för 
bandet att slå igenom stort även utanför de 
brittiska öarna. De är inte snygga, de är inte 
särskilt glamorösa men de låter istället musiken 
tala för sig själv, och du som tar dig tid att 
lyssna kommer knappast att bli besviken.

THOMAS RÖDIN

GULDGOSSEN
Gillar, gillar inte
EGENDISTRIBUERAD

GGGG
I Linköpingstrakten kokar det i popmusik-
svängen, och det beror uteslutande på en kille 
vid namn Ludvig Jansson, uppvuxen i Rimforsa. 
Hans sjukt svängande och fi nt glimmande 
soloprojekt heter Guldgossen och är euforisk 
pop på svenska med hellströmsk tragikomisk 
twist. Inspirationen verkar gränslös, så det är 
bara att hänga med på hans andra EP.
 Som i Sten & Stanley-parafrasen Du kan 
aldrig svika din bäste vän och samtidigt bli bra 
på att sjunga med sina sinnessjukt härliga Jag 
vill vara din Margareta-vibbar. Eller vemodiga 
Vykort från Sandefjord som sänder rysningar 
uppför min ryggrad. Kärlekstörsten i Inga 
tårar räcker till är drabbande och härlig och 
inledande titelspåret är en sån där charmant 
sak som kanske bara Guldgossen och falsk-
sångaren från Frölunda skulle klara av att 
leverera. Hääärligt!
 Med bara sex små pärlor skapar Ludvig 
denna gång ett halsband för alla vårens 
nattliga eskapader. Jag känner värme, glädje, 
smärta och kärlek – eller som Guldgossen 
själv säger på sin Myspace: ”Jag är ung, jag är 
full, jag är fri, jag är kär”.

GARY LANDSTRÖM

PJ HARVEY & JOHN PARISH
A woman a man walked by
ISLAND/UNIVERSAL

GGGG
De har jobbat ihop förut, PJ Harvey och John 
Parish, mest märkbart i hennes tidiga solokar-
riär. Och det märks med utmärkt tydlighet, för 
det känns äntligen som att PJ Harvey kommer 
tillbaka till rötterna, till det lite aviga, nästan 
aparta, uttryck hon kunde tangera på 90-talet.
 Till skillnad från en del av de senare väl 
anpassade musikaliska utfl ykterna bjuder 
hon här på lite mer tuggmotstånd, men ett 
motstånd som direkt bryter ner lyssnarens 

BAT FOR LASHES
Two suns
EMI

GGGG
”Björk goes World of warcraft,” svarade 
hon, när jag osäkert undrade vad hon 
tyckte om skivan jag spelade.
 Och fi lar man bara bort sarkasmen, är 
min fl ickväns utlåtande faktiskt ganska 
så träffande. På sitt andra album som Bat 
For Lashes tar nämligen Natasha Khan i 
så det knakar i knäskålarna. Hennes röst 
dansar visserligen fortfarande rastlöst över 
oktaverna på ett vis som borde göra Björk, 
Tori Amos och Kate Bush till en moderligt 
stolt trio, men melodierna är numera ack-
ompanjerade av en svindlande bombastisk 
produktion. Galopperande trolltrummor, 
fi lmiska syntstråkar, referenser till riddare 
i kristallrustningar – allt fi nns med på Two 
suns, vars osmakliga fantasy-estetik ofrån-
komligen trollar in både Roger Pontares gar-
derob och rökelseosande tanter som samlar 
på månadsstenar i mitt stackars huvud.
 Two suns är helt enkelt ett ganska så smak-
löst album. Kolla bara in omslaget om du inte 
tror mig. Rys inför den batikmönstrade orgien 
i kroppsfärg och astrologiskt tingeltangel.

 Men sarkasmen måste ändå bort, för 
jag har faktiskt fallit för Bat For Lashes. Jag 
kan inte riktigt förklara det. Khans röst har 
dansat in under huden på mig. Jag tycker 
numera att allt för mycket är precis lagom. 
Den inledningsvis osmakliga produktionen 
har förvandlats till charmigt svulstig á la 
Disintegration-erans The Cure. Men, framfö-
rallt, så har jag till slut förstått att de tunga 
trummorna och stråkarna faktiskt vilar på 
en bädd av sköra toner och små, gnistrande 
pop-pärlor.
 Two suns är helt enkelt ett strålande 
album. Lyssna bara på Daniel eller Pearl’s 
dream om du inte tror mig. Upplev hur 
dina underarmshår ställer sig i givakt inför 
Khans imponerande begåvning.

FREDRIK FRANZÉN

skivor
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eventuella motstånd. Det är direkt, det är 
charmigt, det är lite folk, mycket indie, mycket 
utforskande i både musikaliskt och i ljudland-
skapen, i soundet. Titellåtens nakna komp till 
den mässande Harvey som utvecklar sig till ett 
mantramässigt svärande till svävande toner 
och mynnar ut i en kakofoniskt vacker dröm. 
Sixteen, fi fteen, fourteen med en pockande 
banjo som väver in en i en trance som lika 
gärna kunde vara tribal som indierockande. 
Det är precis så här jag har önskat att PJ Harvey 
ska återvända. Precis så här.

MAGNUS SJÖBERG

ISIS
Wavering radiant
CONSPIRACY/PLAYGROUND

GGGG
Precis när man tror att ett band kört fast så 
överraskar de igen. Isis har konstant gjort 
starka album, men har väl inte riktigt brunnit 
rejält sen Oceanic. Men nu är det dags igen, 
Wavering radiant är ett enormt kliv framåt 
samtidigt som de står stadigt med sina slitna 
Converse på det skitiga betonggolv som är Isis.
 De sju nya låtar som presenteras är episka 
stycken som sammanfattar Isis karriär i en 
ensam stenhård smocka rakt i njurarna. Det är 
progressiv Pink Floyd, döds, postrock med en 
bisarr kryddning av pop och skönsång bland 
alla avgrundsvrål. Jag skulle vilja påstå att Isis 
aldrig låtit vitalare, farligare eller viktigare än 
de gör just nu. Och med två låtar på tio minuter 
och resten runt åtta är det omöjligt att prata 
om sånger och stycken, Wavering radiant är en 
helhet och ska avnjutas som en sådan.

MATHIAS SKEPPSTEDT

JOHN ME
I am John
EPIC/SONY

GGG
Mattias Edlund var tidigare sångare i Motor-
homes, och solodebuterar här med något som 
väl i bästa fall kan etiketteras croonerartad 
svulstigt minimalistiskt muterad pop. Och visst 
låter hans brustna stämma gott till stråkar 
och plockande akustiska gitarrer, liksom den 
gör när tempot går upp och blir radioskval. 
Visst fi nns det snygga låtar här, och visst fi nns 
det saker som kan kännas lite roliga, trevliga, 
halvfräscha och så. Men i slutändan känns 
det också som att hela plattan är producerad 
för att vara kuliss till radioreklam, före, efter 
eller till. Blir irriterad över att jag inte hittar 
åtminstone tio referenser till Run. Blir irriterad 
över att jag inte hörde hur tjatig Love is my 
drug var första gången, också över hur mycket 
tefl on som fi nns inbäddad i den. Nej, jag kan 
uppskatta vissa delar här, men jag kan också 
inse att hur mycket jag än tycker den förvandlas 
till plast över tid kommer den att, precis som 
plasten, att vara svår att bryta ned…

MAGNUS SJÖBERG

LEFT ALONE
Left alone
HELLCAT/BONNIERAMIGO

GGGG
Det är ett vedertaget faktum att allt släppt på 
Hellcat inte är top notch, minns Horrorpops 
som avskräckande exempel. Annat som kan 
fastslås är att originalitet inte är högsta prioritet 
hos många i skivbolagets stall. Left Alone är 
ytterligare ett sådant gäng.
 Lyckligtvis fi nns det en spelglädje och ett 
sväng som genomsyrar denna tredje fullängdare 

så till den milda grad att man utan större problem 
kan bortse från uppenbara stölder från Rancid, 
Misfi ts och Tiger Army. Med en lutning åt, faktiskt, 
powerpop är detta en välkommen riktning 
frontfi guren Elvis Cortez och sitt nya manskap, 
basisten Nick Danger och trummisen Kiel Gesicki, 
tagit och det blandat med blixtrande punkrock 
i Brindle och Spiked with pain utgör ett positivt 
betyg. Det var länge sedan jag blev glatt överras-
kad av en Hellcat-utgåva. Bättre sent än aldrig.

JONAS APPELQVIST

LOVE IS ALL
A hundred things keep me up at night
WHAT’S YOUR RUPTURE?/BORDER

GGGG
Denna neurotiska X-Ray Spex-liknande orkester 
med sina skaviga och otåliga melodier kan 
charma brallorna av vilken intet ont anande 
medborgare som helst. Med sin frenesi, peeka-
boo-fi losofi  och brittiska musikanslag är de en 
extraordinär musikmaskin med total potential.
 Josephine Olaussons härliga på-gränsen-till-
enerverande stämma passar utmärkt till ban-
dets smått psykotiska och anarkistiska sprattel. 
Albumversionen av Josephine är kusligt lik vad 
man får live, hennes attack påminner som en 
uppretad vessla i bur – och jag blir knockad. 
Jag förstår att de på denna platta vill dra ner 
tempot på nåt spår, men egentligen hade jag 
nog helst sett att de fl äskat på hela vägen in i 
kaklet. För det är då de är som allra bäst. Epi-
tetet Sveriges fl axigaste och härligaste popband 
borde vara vikt för Love Is All.

GARY LANDSTRÖM

MALAJUBE
Labyrinthes
CITY SLANG/BONNIERAMIGO

GGGG
Kanadensiska Malajube, som för ett par år sen 
gjorde väsen av sig i såväl Europa som USA 
med albumet Trompe-l’oeil, är nu tillbaka med 
en uppföljare. Den här gången har man satsat 
på ett konceptalbum helt på franska. Med 
mina begränsade språkkunskaper så kan jag 
tyvärr inte tyda särskilt mycket av texterna, 
men jag kan kort och koncist bara konstatera 
att franskan är ett väldigt vackert språk. Det 
här är sprudlande punkig indiepop när den är 
som allra bäst, och man blir verkligen på gott 
humör av att lyssna på Labyrinthes. Lyssna bara 
på sköna Porté Disparu med dess underbara 
basgång så förstår ni vad jag menar. Ett stort 
plus också för sånginsatsen och de härliga 

körerna. Om jag ska sammanfatta den här 
plattan i tre ord så får det bli: somrig, catchy 
och lekfull. 

THOMAS RÖDIN

MELODY CLUB
Goodbye to romance
EPIC/SONYBMG

GGG
Melody Club är en hitmaskin, det är inte tu tal 
om saken. De vet hur man gör popdängor med 
refränger som klister och just därför är de alla 
radiokanalers favoritband. Däri ligger en del 
av problemet med Melody Club. Bara ett par 
veckor efter en ny skiva har vi matats med dem 
på uteställen, i lokala mataffären och på bussen 
så till den milda grad att det börjar kännas som 
tortyr. Oviljan har alltså ingenting med själva 
musiken att göra, den är fortfarande samma 
oförargliga och glada syntpop, oviljan beror på 
hjärntvätten vi råkar ut för. Jag äger inte ens en 
radio, ändå drabbas jag av den där mättnads-
känslan. Radio killed the radio star.
 Goodbye to romance är Melody Clubs 
fjärde album och den logiska fortsättningen 
på Scream från 2006, men samtidigt ett steg 
tillbaka. Istället för det allra glättigaste 80-tal 
som anknöts till på föregångaren tar Goodbye 
to romance avstamp i ett gitarrbaserat 70-tal 
med handklapp och soulsaxofoner, glam 
och allsångsrefränger. Låtar som High society 
girl och Oh Candy call me hade kunnat vara 
hämtade från svunna decennier, men de är 
här och nu, och jag tycker mycket om dem. 
Hoppas radion inte dödar mina älsklingar.
 Det allra mest imponerande med Goodbye 
to romance är trots allt inte något av det 
som kommer ur högtalarna, det är vad 
du ser när du bläddrar igenom texthäftet. 
Serietidningsestetiken i Kristofer Östergrens 
illustrationer av låtarna är fantastisk och lika 
nostalgiskt tillbakablickande som musiken.

EMMA RASTBÄCK

MISS LI
Dancing the whole way home
NATIONAL/BONNIERAMIGO

GGGG
Jag måste erkänna att när Miss Li, förra som-
marens charmigaste popdrottning, nu går 
ifrån sitt ompa-ompa-sound och gör en mer 
”normal” popplatta så känns det riktigt bra, jag 
inser att detta är rätt utveckling för henne. Och 
mig. Att fortsätta sin Balkaninslagna väg hade 

NUTMEG
The trigger
ICONIC NOISE

GGGGG
Det här trodde jag aldrig att Sverige hade 
i sig. Efter att den ena barnröstsjungande 
kvinnan efter den andra slår stort och 
gemene man på arbetsplatserna runt 
om i landet geggat ner sig mer och mer i 
Melodifestivalen och Let’s dance trodde jag 
faktiskt att hoppet var ute. Jag hade skrivit 
av intressant, hård och intensiv musik från 
agendan och återigen vänt mina blickar 
utanför Sveriges gränser, när Nutmeg damp 
ner i min brevlåda. Det är så förbannat bra, 
så jävla argt, kompromisslöst och intensivt 
att jag bara sitter här och stirrar. Inte sen 
At The Drive-Ins glansdagar har jag hört nåt 
liknande. Det är Fugazi, Jon Spencer och 

gamla underbara Souls, orglar, hardcore-
skrik, ska-gitarrer, galopperande trummor, 
refränger att dö för och Örnsköldsviks 
uteliv i en underbar mix. Så snälla världen, 
låt Nutmeg behålla sin integritet, låt radion 
upptäcka dem och låt dem turnera världen 
– de förtjänar inget mindre. Pluspoäng 
också för det snygga omslaget.

MATHIAS SKEPPSTEDT
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NICK CAVE & THE BAD SEEDS (AUS)  COLDPLAY (UK) 
NINE INCH NAILS (US)  OASIS (UK)  PET SHOP BOYS (UK)  
SLIPKNOT (US)  TRENTEMØLLER (DK)  KANYE WEST (US)

TONY ALLEN (NGA)  AMADOU & MARIAM (MALI)  TIM CHRISTENSEN (DK)  DEADMAU5 (CAN) 
DOWN (US)  EAGLES OF DEATH METAL (US)  FEVER RAY (S)  FLEET FOXES (US)  
HÅKAN HELLSTRÖM (S)  GRACE JONES (JAM)  LIL WAYNE (US)  MADNESS (UK)  
MALK DE KOIJN (DK)  THE MARS VOLTA (US)  MEW (DK)  RÖYKSOPP (N)  SOCIAL DISTORTION (US) 
VOLBEAT (DK)  LUCINDA WILLIAMS (US)  YEAH YEAH YEAHS (US)

2562 (NL)
ADAM TENSTA (S)
ALAMAAILMAN VASARAT (FIN)
LILY ALLEN (UK)
AMON AMARTH (S)
ANALOGIK (DK)
...AND YOU WILL KNOW US BY 
   THE TRAIL OF DEAD (US)
BADDIES (UK)
ISSA BAGAYOGO (MALI)
BALSTYRKO (DK)
BLACK DICE (US)
THE BRONX (US)
CANCER BATS (CAN)
THE CHAP (UK)
CHOCQUIBTOWN (COL)
COLA FREAKS (DK)
CUT OFF YOUR HANDS (NZ)
DARKANE (S)
DAWN OF DEMISE (DK)
THE DEADLY GENTLEMEN (US)
DEICHKIND (DE)
DEN SORTE SKOLE (DK)
THE DODOS (US)
DRAGONTEARS (DK)
DUB COLOSSUS (UK/ETH)
DUNGEN (S)
EL HIJO DE LA CUMBIA 
   & ANASOL MC (ARG)
FIRST AID KIT (S)
FRIENDLY FIRES (UK)
FRIGHTENED RABBIT (UK)

FUCKED UP (CAN)
GANG GANG DANCE (US)
GET WELL SOON (DE)
GLASVEGAS (UK)
GOJIRA (FR)
GROUNDATION (US)
HANGGAI (CHN)
JON HASSELL & MAARIFA STREET (US)
HAUSCHKA (DE)
HJALTALÍN (ISL)
HOT 8 BRASS BAND (US)
HUNTSVILLE (N)
IDA MARIA (N)
IMAM BAILDI (GR)
ISIS (US)
KASAI ALLSTARS (CD)
KASSAV' (FR ANT)
KATZENJAMMER (N)
KLOVNER I KAMP (N)
LA-33 (COL)
LABRASSBANDA (DE)
LA COKA NOSTRA (US)
LUCY LOVE (DK)
ULF LUNDELL (S)
MAGNIFICO (SVN)
MAJOR LAZER (US)
MICACHU & THE SHAPES (UK)
MONO (JPN)
MUNGOLIAN JET SET (N)
M. WARD (US)
MARISSA NADLER (US)
NOVALIMA (PER)

OH NO ONO (DK)
ORKA (FO)
PAAVOHARJU (FIN)
PABLO MOSES & U-ROY (JAM)
THE PAINS OF BEING PURE AT HEART (US)
PEDE B (DK)
PETTER (S)
PHARFAR presents A RUB A DUB NIGHT 
   feat. special guests (INT)
RUMPISTOL (DK)
SATYRICON (N)
SHASTRIYA SYNDICATE (IND)
MIKE SHERIDAN (DK)
MIKAEL SIMPSON & SØLVSTORM (DK)
SKAMBANKT (N)
SOCALLED (CAN)
THE SOFT PACK (US)
SOIL & "PIMP" SESSIONS (JPN)
PETER SOMMER (DK)
STEINSKI (US)
MARNIE STERN (US)
SHUGO TOKUMARU (JPN)
ROKIA TRAORÉ (MALI)
WHITE LIES (UK)
JENNY WILSON (S)
WOLVES IN THE THRONE ROOM (US)
YOGA FIRE (N)
ZIZEK CLUB (ARG)

- OCH MÅNGA FLERA...

LOUNGE:
ASS (S)
BADEN/PEDER/STRUCK (DK)
PETER BRODERICK (US)
CHRIS COCO (UK)
ESCHO presents THULEBASEN, 
   ALLE MED BALLONER OG TERRASSER 
   and LAMBURG TONY (DK)
PETE GOODING (UK)
WILL HAROLD (UK)
KB18 presents WAQAR & KOBBE (DK)
LULU ROUGE (DK)
TOM MIDDLETON (UK)
MIKE SALTA (DK)
NANCY ELIZABETH (UK)
JOSÉ PADILLA (E)
STELLA POLARIS SOUND SYSTEM (DK)
TRIO CAMPANELLA (DK)
VEKTORMUSIK (DK)
ÅRHUS E presents PUZZLEWEASEL, 
   VOKS, WÄLDCHENGARTEN, 
   VECTRAL and MORTEN RIIS (DK)

PAVILION JUNIOR 
28 JUNI - 1 JULI:
THE 20BELOWS (DK)
BABIAN (S)
CODY (DK)
GIANA FACTORY (DK)
GINGER NINJA (DK)
HARRYS GYM (N)
JOOKS (DK)
KELLERMENSCH (DK)
KVELERTAK (N)
THE MEGAPHONIC THRIFT (N)
MEN AMONG ANIMALS (DK)
OPGANG F (DK)
SCAMP (DK)
TAKO LAKO (DK)
THE TELSTAR SOUND DRONE (DK)
VINNIE WHO (DK)
VON DÜ (DK)

WARM-UP FRÅN 28 JUNI
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inte gett någon så mycket tror jag, hon släppte 
ju trots allt tre sådana plattor på ett år.
 Risken är så klart att hon skulle tappa 
sin särart. Men den risken visar sig vara 
försvinnande liten. Miss Lis personliga uttryck 
tillsammans med Sonny Boy Gustafssons 
utsökta kompositioner gör Dancing the whole 
way home till en sval men karaktärsstark liten 
kärleksfull platta. Charmen fi nns fortfarande 
där, de fi nurliga texterna med ett uttalat rätt-
viseperspektiv sitter perfekt utan att ta alltför 
mycket fokus och den fi ngertoppskänsliga 
orkestreringen där pianot satt sig i baksätet 
gör sammantaget att man inser att Miss Li är 
på rätt spår. Hon är fortfarande egen, men inte 
längre så extrem. Jag älskar sågen på Stupid 
girl och den spralliga känslan av förälskelse i 
titelspåret – ”I fell in love last night/and I was 
dancing the whole way home!”. Kommer passa 
utmärkt på Sveriges somriga festivaler!

GARY LANDSTRÖM

MOKADAS
Mokadas
HÖRDISC

GGG
Vid första genomlyssningen är det svårt att få 
grepp om Mokadas från Göteborg. Men efter 
att ha gett låtarna lite tid så börjar jag efter 
ett tag sugas in i deras lite stompiga orgel- 
och basbaserade musik. Speciellt gillar jag My 
last song som har något klart LA woman-aktigt 
över sig, samma sak med den skumma 60 
seconds och Pretty face som närmast har 
hitpotential.
 Mokadas musik gör sig bäst när den är så 
mörk, tung och dimmig som möjligt. Jag har 
lite svårt för när det blir för snällt och käckt. 
Hela stämningen i musiken och låtarna skulle 
dessutom alldeles säkert vinna på att orgeln 
höjs i mixen. Men Mokadas är överlag en 
trevlig bekantskap och ett lite udda inslag på 
den svenska musikscenen.

JONAS ELGEMARK

MONEYBROTHER
Real control
HACKA/UNIVERSAL

GGG
Anders Wendin har gjort en slags nystart med 
lite nytt folk runt sig. Jag har dock aldrig tvivlat 
på att han haft riktig kontroll tidigare, hans 
karaktäristiskt energiska sound där hjärtat 
pumpar på hans ärm känner vi igen även här.
 Brygden på Real control är kokad på Spring-
steen, Prince, Abba och The Ark, men mest 
känsla är fortfarande tagen från Joe Strummer, 
och är i mina öron fortfarande vital och livs-
kraftig,. Trots att det börjar bli lite konturlöst 
och småtråkigt ibland. Det bränner inte till i 
hjärteroten på samma omtumlande sätt som 
tidigare. Och detta trodde jag aldrig jag skulle 
känna i Anders sällskap. Men det känns faktiskt 
som han inte riktigt är på väg åt rätt håll, jag 
tror en större kursändring behövs. Om inte 
annat så för hans egen del. Kanske hårdare och 
mer kompromisslöst är en lösning. Det hade 
varit riktig kontroll i mina öron. Real control är 
alldeles för ljummen för Moneybrothers bästa.

GARY LANDSTRÖM

OFFICIAL SECRETS ACT
Understanding electricity
ONE LITTLE INDIAN/BORDER

GGGG
Ett trist gruppnamn och ett omslag som skulle 
kunna passa Chrome under tidigt 80-tal? Visst, 

men strunta i det. På sitt debutalbum gör 
London-kvartetten Offi cial Secrets Act nämligen 
gnistrande och hungrig popmusik på eget vis. 
Det är indie, pop, new wave och synt i en skön 
blandning där melodierna ständigt står i fokus.
 Redan med inledande Mainstream är det 
uppenbart att något särskilt är på gång och 
därefter ligger kanonlåtarna som ett pärlband 
i solen. Här fi nns inget dåligt spår. Visst hörs 
det att killarna har rotat mycket i sina och 
andras skivsamlingar (med bland andra Blur, 
Cure och Wire, XTC och Franz Ferdinand) men 
det är ju hur man använder sina infl uenser 
som räknas. För det här är bra. Brittiskt, 
underfundigt och underhållande.

ROBERT LAGERSTRÖM

PREFUSE 73
Everything she touched turned ampexian
WARP/BORDER

GGGG
Man kan betygsätta det här albumet på två 
olika vis. Som Prefuse 73 har ju Guillermo 
Scott Herren gjort mer än någon annan för att 
frontalkrocka hårt studsande hiphop-beats 
mot sylvass klipp-och-klistra-electronica. Utan 
honom hade förra årets stjärnskott Flying Lotus 
inte låtit som han gör. Utan honom hade den 
framtid som exempelvis Spank Rock och Two 
Fingers nu fantiserar om inte varit möjlig. Och 
ja, de första Prefuse 73-albumen tillhör verkligen 
den instrumentala hiphopens höjdpunkter.
 På sistone har dock Herrens album osat 
idéfattigdom, och sålunda är det välkommet 
att hans nya låter såpass annorlunda som det 
gör. Han verkar ha inspirerats av sina samarbe-
ten med konstrockare som Battles och TV On 
The Radio. Han har öst ut datorn och istället 
spelat in albumet på analoga Ampex-rullband. 
Han har fokuserat på än kortare, skissartade 
låtar, vilket resulterat i ett brokigt kollage, 
sammanfogat av organiska orenheter, dubbiga 
bandloopar, ekodränkta progrock-riff och 
smutsfunkig psykedelia.
 Och man kan alltså betygsätta Everything 
she touched turned ampexian på två olika vis. 
Man kan bedöma albumet som om det vore 
en okänd artists debutalbum. I så fall är det 
här en solklar fyra. Såpass bra är det. Lätt. Det 
går dock inte att blunda för att det står just 
Prefuse 73 på det tjusiga, Roger Dean-inspire-
rade omslaget, och därför är det svårt att inte 
jämföra det med Herrens tidigare mästerverk. 
Och i så fall är det tyvärr bara en stark trea.
 Nåväl. Jag kör på det tidigare sättet. Her-
ren når kanske inte upp till tidigare höjder, 
men i och med Everything she touched turned 
ampexian bevisar han ändå att han insett hur 
han ska hitta dit igen, att han har långt ifrån slut 
på intressanta idéer. Och faktum är att när det 
kommer till att få artifi ciella maskiner att nodda 
så naturligt som möjligt, då är det fortfarande 
få, om någon, som slår Herren på fi ngrarna.

FREDRIK FRANZÉN

ROBYN HITCHCOCK & THE VENUS 3
Goodnight Oslo
PROBER

GGGG
Robyn Hitchcock har gjort plattor sedan 1979. 
Han har sitt koncept klart och har varierat det 
ytterst lite genom åren och därmed blir man 
inte speciellt förvånad när man lyssnar på 
Goodnight Oslo. Men eftersom Robyn Hitchcocks 
låtskrivartalang är mästerlig och han har 
suverän smak när det gäller att plocka in 
60-tals referenser som Syd Barrett och Beatles 
blir man alltid nöjd.

skivor

Inga konsertavgifter tillkommer. 
Läs mer på www.liseberg.se.
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 Hans lägstanivå är bättre än det mesta 
som görs i genren. På Goodnight Oslo är han 
uppbackad av The Venus 3 bestående av bland 
andra Peter Buck från REM. Ett kompband som 
har förmågan att på ett balanserat sätt väcka 
ännu mera liv i Hitchcocks låtar. Goodnight 
Oslo är lite poppigare än de senaste plattorna 
men har en lågmäldhet och ett djup som ofta 
påminner om Go-Betweens fi naste stunder. 
Små pärlor som I’m falling och Your head here 
blandas med lite mörkare spår som titellåten 
och Hurry for the sky.
 Det är alltid lite av en lättnad varje gång 
Robyn Hitchcock släpper en platta. Oron fi nns 
över att excentriker som han plötsligt ska trött-
na. Tröttna på att vara tämligen anonym för 
alla utom den närmsta kretsen och tröttna på 
att släppa plattor som knappast uppmärksam-
mas. Musikvärlden skulle bli mycket fattigare 
och tråkigare då.

JONAS ELGEMARK

SKANSROS
Skansros
LUXURY/BORDER

GGG
Unga popkillar med anspråksfullheter debuterar 
i albumformat och smaksätter sin ljudbild med 
lite traditionsenlig ”sprallighet” (mindre lyckat) 
och suveränt svassiga pianorhymes (mer lyckat) 
och låter sluta upp med old school-lyriska 
texter på svenska som gärna broderar ut sig, 
men visar sig vid en närmare granskning ha 
överdoserat Morrissey, spenderat alldeles för 
mycket tid av sina ungdomsår i den självför-
brännande bubblan som kallas Jazzhuset och 
av bara farten lagt sig till med en undermålig 
hederskänsla. Här och där skymtar ovässade 
drag av Jakob Hellman, Florence Valentin och 
Olle Ljungström fram bland klangstråken.
 Sångaren Felix artikulerar med samma 
utstuderade allvar och tröttsamt affekterade 

högtravighet som random svenskt drama 
från den tidiga halvan av 1900-talet och 
verkar inte förstå att detta att nämna staden 
”Göteborg” redan på inledningsspåret är att 
med stor precision placera åt sig själva ett 
omsorgsfullt skott i den egna foten. Problemet 
är väl att det, tja, inte riktigt är 1930 längre. 
Inte 1959 heller. Eller 2002. Flanörens dagar 
är förbi; melankoli är inte längre enbart ett 
svärmiskt tillstånd välsignat unga, manliga 
bourgeois bohèmes från Linnéstaden med för 
mycket tid vid sina händer, och för att skriva 
kvalitativa poptexter är det inte nödvändigt 
att göra det med Strindbergs uppfodrande 
ande vilande över sig så att fröken blir nöjd 
och ger MVG enligt någon gammal mossig 
mall om hur bra lyrik bör se ut. En grumlig 
cocktail av något gammalt, något nytt, något 
lånat och något blått som utövarna glömt att 
återvinna.

FANNY BILDSTEN

THE STONER
Hat music
HOOB/BORDER

GGGG
Blev lite kär i The Stoners The new pink när den 
kom för ett par år sedan. Och ofta när man 
har hajat till inför något sedan det, har det 
där rätt ofta också funnits någon koppling till 
bandet eller, ja, får man säga frontmannen, 
Nils Berg. Och rätt höga förväntningar på Hat 
music infrias också relativt snart. Det känns som 
att både anslaget av jazz tränger sig djupare 
in i den tradition som The Stoner håller på att 
mejsla ut till sin; den nordiskt vemodiga tonen 
tillsammans med det lyhörda samspelet och 
den spefulla spelglädjen. På samma gång naivt 
och minimalistiskt, utsökt illustrerat på om-
slaget, och intellektuellt eftertänksamt. Det är 
nästan som att man sitter och tycker sig ha hört 

skiften och vindlingar förut, men oavsett vilket 
är det något man omfamnar gång efter annan.

MAGNUS SJÖBERG

SYSTER SOL
Dömd att bli bedömd
SWINGKIDS/BORDER

GGGG
Syster Sol, med ett förfl utet som frontfi gur i 
Livelihood, står nu på egna ben. Den ena 
foten fi nns kvar i samma roots som Livelihood 
blev kända för medan den andra framgångs-
rikt trampar upp nya spår. 
 På Dömd att bli bedömd bjuds det en väl 
avvägd mix av roots och dancehall där Syster 
Sol visar sig balansera lika vant på båda sidor. 
Texterna, varav vissa tyvärr kan stämplas som 
klassiska reggaeklichéer, står i fokus tillsammans 
med Syster Sols starka röst medan rytmerna är 
nedtonade, enkla och välproducerade. Det är 
modernt, dansant, trallvänligt och förbannat 
bra. 

BJÖRN OWEN JOHANSSON

THUS:OWLS
Cardiac malformations
HOOB/BORDER

GGG
Thus:Owls är och nallar ur alla syltburkar på 
samma gång, och resultatet blir förvånansvärt 
bra och svängigt, om än lite ofokuserat. Det 
är som att inspirationsplockandet från då 
och nu är väldigt väl avvägt, och varenda 
ton passar utmärkt till Erika Alexanderssons 
röst. Stora gester och kakofoni samsas med 
pianoklinkande och avskalade vokalpartier. 
Light-jazz möter Björk i en mörk gränd och 
efter en stunds fruktlös men blodig kamp blir 
de vänner istället.

EMMA RASTBÄCK

THE VIEW
Which bitch
SONYBMG

GGGGG
The View är bandet som stormade in på den 
brittiska musikscenen 2007. De upptäcktes av 
legendariske ex-Rough Trade A&R-mannen 
James Endeacott. Debutalbumet Hats off to the 
buskers släpptes i mars 2007 och The View gick 
rakt in på den brittiska albumlistan förstaplats 
och sålde platina.
 Efter ett hektiskt år för de fyra medlemmar-
na Kyle Falconer (sång/gitarr), Kieren Webster 
(sång/bas), Pete Reilly (gitarr) och Steve Morrison 
(trummor) har de nått framgångar runtom i 
världen. Nya skivan påminner om glad brittisk 
pop med rockinfl uenser. Bandet har tagit sig till 
en högre nivå sedan starten, de har också blivit 
äldre, vilket jag tror utvecklat dem som band. 
Här blandas fi oler, stegrande komp från gitarrer, 
hårda trumslag och slagfallna sånger eller 
tystlåtna körer. Låten Unexpected höjer hela 
skivan till en högre nivå och jag hoppas det här 
bandet kommer slå ännu mer, för dig som gillar 
indiekänsla och brittisk pop borde genast ta och 
lyssna på skottarna The View. Det går inte att bli 
besviken på ett band som ger så mycket kraft i 
alla de 15 låtar de bjuder på denna gång.

LEA PÅLSSON

ROBIN & LINDA WILLIAMS
Buena vista
RED HOUSE/ROOTSY

GGGG
Det är inte konstigt att sångrösterna passar bra 
ihop. Äkta paret Robin och Linda Williams har 
sysslat med musik i hela sina liv och jobbat 
ihop i över 35 år. De har spelat in mängder 
av skivor och fått sina låtar tolkade av artister 
som Emmylou Harris, Tom T Hall och Mary 
Chapin Carpenter.
 På sitt sjuttonde album fortsätter duon 
göra bluegrass, folk och country med stämsång 
och akustiska gitarrer i centrum, även om det 
i den luftiga ljudbilden fi nns gott om plats för 
bland annat banjo, fi ol och bouzouki. Av de 
tolv spåren på plattan har Robin och Linda 
Williams skrivit alla utom en, vilken råkar vara 
en utsökt version av Lefty Frizzells That’s the 
way love goes. Och bara den räcker långt.

ROBERT LAGERSTRÖM

YEAH YEAH YEAHS
It’s blitz!
JIVE/UNIVERSAL

GG
Coolare band än Yeah Yeah Yeahs får man verk-
ligen leta efter. Trummisen Brian, multi musikern 
Nick och estradören Karen O har på några korta 
år levererat ett gäng intensiva, dansanta och 
gitarrindränkta rockrökare att bli lycklig till. Men 
nu verkar den tiden nästan vara över.
 För It’s blitz! är en försiktig samling låtar. 
Inledande Zero rockar dock med sitt fl äskiga 
syntgung men redan nästa spår, Heads will 
roll, övergår i nån slags svagsint disco som 
bara räddas av refrängens storlek. Efter detta 
blir bandet anonymt. Något jag aldrig trodde 
om Yeah Yeah Yeahs. Jag menar, lyssna bara 
på Soft shock eller Skeletons, så genomskinliga 
och opersonliga kompositioner att jag (hemska 
tanke!) är på väg att gäspa. Vart tog fartiga 
Yeah Yeah Yeahs vägen? Coola, spännande 
och roliga Yeah Yeah Yeahs? Nu låter det ju 
irländsk marschmusik om dem…
 Nä, nånstans valde de fel väg och det är dags 
att styra tillbaka till det de gör bäst. Hoppas nån 
fl er påpekar detta för dem.

GARY LANDSTRÖM

NEIL YOUNG
Fork in the road
REPRISE/WARNER

GGG
Han må vara lite upp och ner ibland, Neil 
Young, men man kan alltid räkna med att 
han tycker saker, att han tycker mycket och 
att hans patos alltid ser till att komma fram 
på något sätt, i musiken, i texterna eller på 
annat sätt. Så visst är det ur det perspektivet 
naturligt att när Neil Young gör en platta 
med temat bilar, så ligger primärt fokus på 
ekobränsle och hållbar energi.
 Jag gillar den sortens patos, jag gillar Neil 
Young för att han alltid verkar stå upp för den 
han är och vad han tycker. Däremot känns det 
inte alltid som att det musikaliska sinnelaget 
alltid hänger med, precis som fallet är på Fork 
in the road. För även om det är kul att följa 
texterna i dess energialternativa amerikanska 
kultur känns det rätt trött med de patente-
rade gitarriffen. Även om han sjunger att en 
sång inte kan förändra världen hade det känts 
skönt om det ändå funnits ett försök här. Det 
känns som att man kan kräva mer.

MAGNUS SJÖBERG

TWO WHITE HORSES
Two White Horses
STAND BY YOUR BAND/ROXY

GGG
När Martin Hederos och Mattias Hellberg 
släppte sin andra platta ihop, Together in 
the darkness från 2001, tog de sig inte bara 
an covers − de la även in fem egna alster. 
Sveriges förenade kritikerkår var inte sena 
med att överösa dem med hyllningar för 
detta. Man menade till och med att Hederos 
och Hellbergs It won’t grow och Bless me 
höll samma klass som deras grannar på 
skivan, klassiker som Stooges No fun och 
Neil Youngs Mellow my mind. Inte illa, men 
summan av kardemumman måste ändå ha 
varit helhetsintrycket som skivan gav och 
fortfarande ger. Den har en solid ljudbild 
och låter inte något sticka ut, vare sig låtskri-
varen heter Jagger/Richards eller Hederos/
Hellberg.
 I syskonen Nyströms debut (Jakob hörs 
i Isolation Years och systern Lovisa har 
bland annat körat i Säkert) trängs gamla 
dängor med eget material. Skillnaden här 
i jämförelse med herrarna ovanför är att 
det egna materialet ger så mycket mer än 
skivans covers. För att ta några exempel: 
Two White Horses version av El Perro Del 
Mars Candy har helt tappat originalets ång-
estladdade hopplöshet, vars enda lösning 
fi nns i ”godiset”. Och med det försvinner 
halva poängen med låten. Abba-hiten Super 

trouper känns bara skolorkester och Goin’ 
back, en personlig favorit från The Byrds 
låtskatt, som i denna tappning utsmyckats 
med ett minimalt elektrokomp, känns bara 
helt malplacerad. Det är synd, samtidigt 
som Nyströms och Nyströms egna verk är 
så helt igenom gedigna. Eyes of the noble är 
bland det fi naste jag hört i år. Den speglar 
sig fi nt med det änglalika omslaget. Statues 
and ponds har likaså en märklig stämning 
över sig och jag gillar det.
 Det bör även tilläggas att varje gång 
Jakob tar ton känner man sig som hemma 
(en Isolation Years-skada) och varje gång 
Lovisa möter mikrofonen får man en ny 
bästa vän. Hennes röst är lika enkel som 
självklar. Att lyssna på Isolation Years-låten 
Naked natives med Lovisa på sång är som 
att bli hembjuden till familjen Nyström för 
samkväm och sång runt brasan. Och med 
den bevisar de återigen att talangen fi nns 
hos dem själva, inte i det lånade. 

DANIEL MAGNUSSON
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1 Andreas Tilliander + Jocke 
Berg
Arlanda

Detta sju minuter långa drömska resereportage 

av Sveriges electronicakung är ett perfekt sätt 

att kicka igång denna bland-CD med. Och 

Kentsångaren passar faktiskt väldigt bra in i den 

smått kusliga ljudbilden, han skapar en skönt 

mässande retrosyntvibb som är svår att und-

komma. Världsklass!

www.myspace.com/andreastilliander

2 The Lovable Tulips
Oh no, new shoes

Poptulpanerna Pia Påltoft och Pernilla Axerup 

från Hornstull improviserar fram skira små 

Supertrampharmonier över pianokomp som 

nästan tar barnramseform, utan att för den skull 

låta barnsliga. Det känns snarare fullvuxet och 

självsäkert. Samt mjukt, behagligt och intres-

sant. Det kan nog bli något av det här…

www.myspace.com/theloveabletulips

3 Little Green
Merry-go-round

Detta Göteborgsband fokuserar på plattan Cros-

sing lanes på rootig och varm countryrock med 

traditionsrika och gemytliga instrument och 

melankoliska texter sjungna med innerlighet 

i rösten. Så ett lugn sprider sig när Merry-go-

round snurrar igång. Man blir som avslappnad i 

kroppen och mår bra. Det påminner om lycka.

www.myspace.com/littlegreenswe

4 Love Of My Life
Pull my strings

Förra sommaren drog sångaren Patrik Fredin 

och Diedrik de Jonge igång sitt projekt Love 

Of My Life (som nu växt till en kvartett) där de 

säger sig inspireras av Clash, New Order, Tim-

baland och Kleerup. Men i mina öron påminner 

de mycket om U2 eller ett lite softare Placebo 

kanske. Suggestivt och spännande är de hur 

som helst.

www.loveofmylife.se

5 Francis
Take it easy

Francis gör cool hillbillypop med folkrötter och 

kabaréanslag och det är svårt att inte tänka på 

en annan dalatös som utforskat dessa musi-

kaliska marker, Miss Li. Francis gör dock lite 

smutsigare och mer nerdekad musik i Tom Waits 

fotspår – skönt sjaviga spår snavar framåt på 

vingliga ben med handen runt flaskhalsen upp-

stöttad av djävulen själv. Härligt!

www.francisishere.com

6 Glödande Bröder
Klockan tickar

Två rappande bröder från Kungälv som kallar sig 

Sketchy och Tungus samarbetar med Unic från 

Östersund, en fet rapgrupp med rättframma tex-

ter på göteborgsdialekt har därmed presenterat 

sig. För de känns nydanande vad gäller den lek-

fulla produktionen samtidigt som texterna ger 

MBMA-rysningar. Det svänger ju katten!

www.myspace.com/glodandebroder

7 Magna Carta Cartel
Sunsettlers

Med snygga cowboygitarrlicks och drömska 

rockljudlandskap är Magna Carta Cartel från Lin-

köping inne och nosar på filmmusikvibbar. Det 

är snyggt, kontrollerat, storslaget och inspirerat. 

Jävligt skönt och mycket eget. Jag verkligen äls-

kar att sjunka in i bandets långa akustiska orgier, 

totalt briljant är enda möjliga omdömet.

www.magnacartacartel.com

8 Basko Sthlm
Punch line

Från början hette denna kvartett Tabasco Stock-

holm, men det stora amerikanska såsföretaget 

gillade inte detta. Så ett namnbyte senare fort-

sätter killarna att leverera sin gladpop om kärlek 

som om inget hänt. Och de är genomcharmiga 

på ett så där snart-blir-vi-riktigt-framgångsrika 

sätt.

www.basko-sthlm.com

9 High Jumping Jack
The pressure

Huvudstadsinflyttade smålänningarna i High 

Jumping Jack utforskar pop- och rockgenrerna 

genom att leta rätt på melodiösa pärlor som de 

putsar upp till en gnistrande lyster och serverar 

till alla som suktar. Med skärpa i leveransen 

minner de om klassiska svenska popband från 

90-talet, lika delar intensitet och fjäderlätt hand-

lag är ett framgångsrecept.

www.myspace.com/highjumpingjack

10 One Man Freac Show
With being alone

Fredric Johansson säger att hans projekt One 

Man Freac Show låter Sigur-Ternheim-Rice-Mog-

wai-ish. Men jag håller med vår recensent som 

hörde mycket Radiohead. I vilket fall så är det 

nära musik med innerlighet som största tillgång, 

en innerlighet som försätter lyssnaren rakt ner i 

verkligheten. Det är skönt.

www.myspace.com/freacshow

11 Figure 8
Easy

Ja, Figure 8 är åtta pers i bandet. Och killarna 

från Götet anförda av Peter Davidsson tar sin 

jordnära musik till en mycket mysig plats. Rätt-

framma och lättflytande låtar med hjärta och 

riktiga känslor. Smårockigt och snyggt, men 

långtifrån tråkigt om du nu tror det. Det finns 

många lager att skala här.

www.myspace.com/wearefigure8

12 Kings Avenue
Picture prank

Pigg och attitydstark musik är färska Kings 

Avenues melodi. Rätt i ansiktet och dansant 

dessutom. Som ett busigt Franz Ferdinand med 

discorockhormonerna i svallning. Det låter väl-

digt brittiskt på debut-EP:n Not a princess som 

är väldigt lätt att ta till sig. Fräscht, framåt och 

fräckt. Fundera inte mer än så, fixa deras låtar 

med en gång.

www.myspace.com/kingsavenueband

13 Faceoff
Miss you so

Faceoff är en trio killar från Strängnäs som rockar 

på i traditionell stil med attackerande sång, 

riffiga gitarrer och drivigt driv i rytmsektionen. 

Ölhävarrock eller bensinluktande skinnpajs-r’n’r 

med stora refränger man inte kan undvika att 

sjunga med i. Det är gjort förut men så länge det 

känns så här vitalt bryr jag mig inte. Om det inte 

är trasigt behövs det inte fixas.

www.faceoff.tk

14 Riddarna
Lyssna, rock’n’rollen är död

Ännu en hårt rockande killtrio som förlitar sig 

på energi, attityd och riffande gitarer. De låter 

spretigare och väldigt intensiva på ett skönt 

emo-sätt. Och de gör organiska och spännande 

låtar att återupptäcka igen och igen. Verkligen 

en skön resa! Och nej, den är INTE död, det bevi-

sar Riddarna själva här!

www.myspace.com/riddarna

15 Transwagon
Charger

Eftersom rocken bevisligen inte är död kör vi på 

med en hårt svängande orkester till som hyllar 

distade gitarrer och ett manglande tryck. Göte-

borgska Transwagon kör även wah-wah och en 

cool 70-talsstil med sångaren Tobias Peterssons 

fängslande sångröst och –stil i centrum. Skön 

retro i modern kostym.

www.transwagon.se

16 Adams Apple
Cowboy

Stockholmarna i Adams Apple lierar sig själva 

musikaliskt med bland andra Brian Jonestown 

Massacre, Black Angels och Oasis. Och visst 

handlar det om väl genomförd bångstyrig rock 

med arenaambitioner. Framförallt sången och 

den tungt svävande grundrytmen i låtarna ger 

önskad effekt. Att man sugs in i musiken och 

inte vill lämna.

www.myspace.com/adamsapplerocknroll
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Här är härliga Groove-CD #3, våren skiner och sommaren gör sig påmind – vad 

mer behövs då än musik att njuta till? Ja, kärlek, mat, luft och en massa annat.

Men för att få 10 nummer av Groove inklusive skiva hemskickad: betala in 319 kr 

på PG 18 49 12-4 och uppge både post- och mailadress. Välkommen i familjen!

CD 3 • 2009
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